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vánoce jakoby ztrácely svou něžnost. Ne však v srdcích věrných křesťanů. V těch je narození
Páně událostí, která rozdělila dějiny na dvě části: PŘED SPÁSOU a ZA SPÁSY.
Sv.Josef byl jen před veřejností manželem Panny Marie a otcem Syna Božího. Byl jejich ochrán
cem. Kolik mužů dnes chrání pečlivě své rodiny? Kolik manželů miluje svou ženu tak, že mu ani
nenapadne, odskočit si za jinou? Kolik rodičů dává přednost křesťanské výchově před kariérou
dětí? Svého času nepustili k vyššímu studiu komunisté děti, které chodily s rodiči do kostela.
V hodinách náboženství zůstaly z třiceti katolíků jen dvě, tři děti. Někdy ani jediné. Podle
toho vypadá dnes charakter většiny lidí střední generace v naší vlasti.
Sv..Josef neváhal opustit své řemeslo, své příbuzné a přátele-když musel pečovat o Matku a Dí
tě. V Egyptě byla při nejmenším jedna židovská vesnička-kolen dokola byly pohané, někdy i ži
dům nepřátelští. A přece to riskoval ten, který byl před zákonem otcem rodiny.
K péči o děti patří také zdravý vztah rodičů navzájem. Když tento vztah zakolísá, rozbije se
při vnějších nebo vnitřních náporech - trpí tím především děti.
Sv.rodina bojovala s oběma nesnázeni. Sv.Josef byl nešťastný, když viděl, že jeho budoucí man
želka se vrátila z návštěvy u Alžběty v jiném stavu. Matce Boží jistě nebylo lhostejné, když
viděla v očích budoucího ochránce úzkost a nejistotu. Opustí ji? Zůstane opovrženou matkou?
Na Mesiáše čekal staletí celý židovský národ. Tak velkou událost nemohla zmoci ústa prosté
dívky. Zasáhl Bůh sám. Poslal anděla a ten oznámil Josefovi, že bude ochráncem Spasitele.
Narození Páně nebyla idylKa. Dlouhá, namáhavá cesta pro ženu v pokročilém těhotenství, nevlíd
nost obyvatel Betléma k chudým manželům, narození Kristovo v studené jeskyni, strach před kru
tým Herodam.- a zase Bůh pomohl. Poslal moudré muže z východu s dary-tedy pomoc při těžkých
začátcích v Egyptě. Egyptští křesťané si vybájili řadu legend o cestě a pobytu sv.Rodiny v
jejich vlasti. Ale evangelista se na to dívá střízlivýma očima.
My se už tak střízlivě dívat nemusíme. Narodil se tam ten, který nám dal nový život, život,
který má smysl, plný pravdy a lásky, život víry, život naděje na přechod do lepšího světa,než
lidskou mysl nevstoupilo to
je tento."Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na
a my zapadneme do dějin.
co dá Bůh těm, kdo ho milují." Oslavujeme své narozeniny
Jen Bůh na nás nezapomene. Ceká...
Přišel, aby nás objímal zde, zvedal při
všech pádech, živil svým Tělem k věčnému
životu, očišťoval svátostí smíření,
jako pečlivý zahradník ořezává
neplodné větvičky. Dal nám
k dispozici všechno, co
potřebuj sne k zdravému ži
votu.
Proto oslavujane Jeho pří
chod na tento temný svět!

Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
26.11.předal sv.Otec 30 ti kardinálům, jme
novaných 30.10.biret a další den prsten. Je
mezi nimi i pražský arcib.M.Vlk. Jsou z 24
zemí a 4 světadílů. Kard.sbor má nyní 167
členů-jen 120 může volit papeže-není jim
ještě 80 let. Z nových je 15 Evropanů, 6 z
Již.Ameriky, 4 z Asie, 3 ze sev.Ameriky, 2
z Afriky. Ve sboru je nejvíc Italů/38/pak z
USA/13/,po 7 z Francie, Brazílie a Španělska
Krčmě M.Vlka nás může zajímat albánský kar
dinál Michal Koliqui/přes 90 let -37 let v
komunistickém vězení/, arcib.z Minská Kazi
mír Swiatek/10 let vězení/. Z učenců je vý
znamný areib.Jan Schotte, sekretář belgické
bisk.synody, P.Alois Grillmeier,T.J.-bývalý
prof.věrouky z Německa, Vínko Public , arcib
ze Sarajeva, P.Yves Congar,0.P/90/má skleró
zu multiplex a je na vozíčku, arcib.Luigi
Poggi/kdysi vyjednával s komunistickou vlá
dou naší vlasti/pracuje v knihovně a archi
vu Sv.Stolce a konečně arcib.G.Agustoni/72/,
Švýcar, který býv.sekretářem konservativního kard.Ottavianiho, ochránce Nepcmucena a
prefekta sv.Officia-nyní kongr.pro nauku ví
ry. Aqustoni vyučuje ssminaristy v Římě,
liturgii a řídí pěvecký sbor-také pomáhá ne
mocnému biskupu Coreccovi. Podle cirk.práva
musí být kandidát knězem a vysvětí ho po
jmenování na biskupa-pokud biskupem není.
Kdysi nabídli tento úřad laikovi-katol.filo
sofovi Maritainovi,odmítl to. Je-li laik
starší-může žádat o dispens od svěcení*_____
ľ Bacltně na SZoveniku zaiedaZZ S.11. bisku
pové obou A.epubZZk i nu neZem CR G.Coopou.
Po bZalwpáánZ katd.VZkovZ ie Zn^o^ovaZZ o
iZtuael v zemrcA a v
Věnovali pozoanoit hláiánZ vZny mladým, puiobenZ iekt ama
jZ ie vydávat pravidelně zprávy o čZnnoitZ
diecézi, pořádat tíikové konference a bese
dy Z ietkánZ i novZnářZ. Mluvilo ie o možné
návštěvě iv.Otee v květnu na dva dny, do Pia
ihy a k ivatořeěenZ bl.Jana Sarkandra(1576-1620). Mie iv.ie má iloužlt na olomouc
kém letMl-očekává ie 100.000 věřZcZeh Z z
Polska. Pak rokovaly oba sbory odděleně.SetkánZ ie má konat každý rok.__________________
Rozhovory novinaře Mesori se sv.Otcan:Překročít práh naděje, vyšly 19.10. Zatím v 36
zemích a 20 mil.nákladu. Za týden se proda
lo 1,300.000 výtisků, do vánoc se dá do pro
deje italsky asi milión výtisků. Kniha má
345 str. Je to učení sv.Otce o lásce, zlu,
víře v Církvi i o jiných náboženstvích.____
1 &, 5, uplynulo 25 let od Smrti kord.Berana v
kímé. 1949 byl Internován a r.1965 odešel
do vyhnanství. Pro f.P.Jaroslav Pole,který
uíZ cirk.historii na pražské teol. fakultě,
shromáždije dokumenty o jeho žZvote a

působení. Vzpomínky zasílejte na adresu:16oooPraha, Thákurova 3.__________________
Bisk.konference v Rakousku pověřila biskupa K.
Krenna péčí o rozhlas a televizi. Postavili se
proti němu nevěrci v Církvi i mimo ni-ačkoliv ä
je jedním z nejlepších evropských biskupů.
Norbert Greínacher-prof.teologie v Tabingen v
Německu, vyzval věřící, aby nechodili na mší sv.
na protest, že se nebudou světit kněžky. Biskup
U.Kasper ze Stuttgartufbyv.profesor na této fa
kultě} ho několikrát napomenul, ale Greinacher
učí dál budoucí kněze._____ _ ____________________
29.10.se dožil 80 ti let pan Josef BLÁHA, s
kterým jsme loni uveřejnili rozhovor o jeho obě
tavé práci pro víru-od 22 ti let dodnes.R.1991
dostal osobně od sv.Otce vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, udělované laikům za mimořádné
služby v Církvi._____________________ _______
Řeholní společností v Rusku mohou být zákonem
uznány jen tehdy, mají-lí aspoň 10 členu-Rusu.
Rusko ovládal 70 let nevěrecký komunismus,tak
že tato podmínka je těžko splnitelná.___________
17.10.skončilo ve Varšavě zasedání zástupců
bisk.konferencí východní a střední Evropy za
předs.arcib.Vlka. Prohlásil mj.,že je nutný roz
bor minulosti i přítomnosti a určit cíle evangelizace._________
__________
________
27.11.byla na pražském arcibiskupství podepsána
smlouva mezí rozhlasem a televizí a bisk.konfe
rencí i ekumen.radou církví (nekatolických] o spo
luprácí pří tvorbě náboženských programu._______
Tajemník mezinárodní islamské rady Kamei Al-Sharif byl 3.11.U sv.Otce. Pak prohlásil, že je ne
myslitelné, aby v islamské zemi byl postaven ka
tolický kostel. Saudská Arábie se považuje za
velkou mešitu. Ale v křesťanské zemi-i v Říměuž bylo postaveno tisíce mešit-bez protestů!
Spolecnosť’Reporterí bez hraníc" uveřejnila,ze
od začátku roku bylo v Africe zavražděno pří
práci 62 novinářů.Mnoho z nich v Rwandě.________
Mezinárodní časopis YOU/TOBĚ/ vychází-po anglickán, španělskán a německén vydání nyní i polský
Hl.redaktorem je kytarový zpěvák Paul Lauer z
Los Angeles. Mj .odpovídá i na otázky života pod
le učení katol.víry a dokazuje, že sexuální
zdrženlivost před manželství je možná.
______
Oínstl bískupové-uznaní komunistickou vládoupřijatí r.1992 liturgickou reformu a nyní přek
ládají a tisknou lítur.texty.____________________
Deník"24 Heures"píše,že Švýcarsko s bankovním
tajemstvím by mohlo být rájem sekt._______
3.11.přijal sv.Otec vévodkyní z Kentu-Katerínu
Uíndsor(61],která se nedávno stala katoličkou.
7.11.přijal 5 katol.a 5 angl.biskupu z USA.
Otec biskup J.škarvada se podrobil operaci še
dého zákalu.______________________________________
Ang. biskup v Solíš bary (U .Britanie) má v diecézí
jen 270 duchovních pro 600 farností-zře jme že
nitba knězi neovlivňuje jejích počet-ale nedo
statek víry.200 mužů a žen bude na polúvazek .

VANOCNI VLOČKA
stříbřitého mraku. Na jeBůh kráčel zvolna na okraji
hvězdy. Za Pánem šel jeho o
ho plášti se třpytily zářivé
viděl, že Pán jde po samém O
archanděl. Trochu se bál, když
že dole jsou nesmírné hlubiny,
okraji mraku a nestará se o to,
ky a žaloby, vznášející se k
Pánu šuměly v uších lidské nářnebi. S ničím nebyli lidé spokojeni. Loni poslal mírnou zimu, zlobili se.
Nyní-o vánocích-napadla spousta sněhu, a zase to nebylo některým vhod. Jak
vyhovět tomu věčně nespokojenému stvoření?
Pohlédl na anděla, který plnými hrstmi sypal na zem vločky sněhu. Ty byly jako všechno - mistrovským dílem jeho stvoření. K zemi se zvolna snášely
miliony vloček - každá jiná - každá umělecký výtvor. Avšak sotva dopadly na
zem, musely zemřít. Už se s tím smířily. Těšilo je, když se jejich krystalky
točily ve vzduchu, diamantová očka jim zářila, v jejich srdcích s třpytila
radost.
Tu sí Bůh všimnul jedné vločky, která se oddělila od hejna a začala kolem
něho koketně vířit. Pak klesla na jeho plášt. Archanděl zvednul plamenný
meč - a vločka se strachem roztřásla. Zahyne dřív, než splní na zemi svůj
úkol? Pán odmítavě pokynul archandělovi a sklonil se k nepatrnému stvořeníč
ku .
"Co si přeješ?" zeptal se s vlídným úsměvem.
"Ty to přece víš," zašeptala vlečka.
Ano, vševědoucí Bůh to věděl. Chtěla ted.ve vánoční noci, obštastnit
některého smrtelníka na zemi.
"Dobrá,"řekl Bůh a usmál se podruhé. "Splním tvé přání."
Anděl zastrčil ohnivý meč, ale nespustil z vložky zvědavý zrak.
"Mohl by ses od té maličké, bílé vločky učit,"řekl Pán. "Je tak drobounká, a
přece chce lidi co nejvíce potěšit - než zemře. Chce se setkat s lidskou
láskou a tam, kde uhasíná, ji znovu rozzářit."
Vločka se nyní důvěřivé snášela k zemi. Zdola zněly kouzelné vánoční písně.
V jejich rytmu se začala vločka s ostatními vločkami točit a tančit.
Zatím, co padala k zemi, stáli pod lucernou dva mladí lidé - muž a dívka.
Jejich tváře byly mrazem zčervenalé - a nejen mrazem. Vraceli se z půlnoční
mše svaté. Byli štastni. Ale jen do té doby, než se před chrámem objevil cizí
muž a žádostivě pohlédl na dívku. Potěšilo ji to - ale její mládenec začal
žárlit.
"Už mě nemiluješ," pohlédl hněvivě stranou, na lucernu, kolem jejíhož světla
vířily tisíce a milióny vloček.
"Já tě miluji, ale ty mě nemiluješ," ostře protestovala dívka a postavila
se na špičky, aby lépe viděla do jeho očí."Kde je žárlivost, tam je málo
lásky,"dodala.
Mladý muž se rozesmál. Avšak dívce to bylo líto. V jejich černých očích se
odrážela bolest. Kdyby ovšem tušila, jak velice ji mladý muž miluje, její
bolest by zmizela.
"Miluješ mě opravdu?" polo výhružně,pplo.něžně položila svou ruku na jeho
rameno. Zřejmě ji špatně pochopil. Zachmuřeně setřásl její ruku a opřel se
vzdorovitě o kandelábr.
Ted se přiblížila malá vločka. Dostala se s ostatními až k lucerně, začala
kolem ní vířit, pak se posadila na dívčin klobouček. Vítr ji smetl na dívči
nu tvář - právě pod řasu rozhněvaného oka.
Dlouhým letem vločka vymrzla. Avšak dívčiny tváře byly vzrušením zčervenalé
a teplé. Hřející kůže proměnila vločku v slzu a za splynula po dívčině tváři.
Muž se zarazil. Neviděl vločku, viděl jen slzu pod řasou-a jeho hněv se
rozplynul.
Objal něžně dívku, která nechápala, co ho pohnulo, aby se přestal hněvat.
Snad něžný zvuk vánočních zvonů? Nebo dojemný pohled na rozzářená okna domů
a za nimi obrysy dětských postaviček? Zpěv koled? Nevěděla,že to byla vločka,
která zemřela, aby se proměnila v slzu. Muž objal dívku:"Odpust!"
Bůh splnil vločce její přání-ale ona o tom už nevěděla.
Kurt Ziegler.

PROČ TRPÍME

Ale nejen to! Chlubíme se i souženími.
Víme přece, Se v soužení se cvičí vytr
valost, vytrvalost pak působí osvědče
nost, osvědčenost zase vede k naději.Na
děje vsak nenechá dojít hanby, protože
Boží láska je nám vylita do srdce skrze
Ducha svátého, který nám byl dán./R 5,3/

Soužení, trpělivost, vyzkoušená ctnost:
to jsou ty schodky k naději na Boží
spásu.
"Pane, ty jsi stvořil všechno velmi dob
re. "/Gen 1.31/.
Ty jsi podal nejvyšší důkaz lásky, když
jsi za nás vydal na smrt svého jednoro
zeného Syna. /Jan 3,16/.
Ty jsi rozséval čistou pšenici na své
pole /Mt 13,24/.
Kde se vzal koukol?
Kde se vzalo soužení?
Příliš často se probouzíme z pokojného
dětského snu do tvrdé skutečnosti souže
ní a trápení.
Jsou trápení, která vyplývají z jakési
nerovnováhy fysických sil. Jsou trápení,
která si sami připravujeme svou nepozor
ností, nedokonalostí, hříšností. Nemáme
daleko k tomu, že považujeme za jejich
původce toho, který je na nás dopouští.
Spíš hořekujeme nad souženími, než aby
chom se radovali s radostmi. Nemáme
správnou míru; vždycky se nám zdají naše
rány větší než rády druhých.
Soužení vychovává k trpělivosti, trpě
livost vede k vyzkoušené ctnosti a tak
se rodí naše naděje. Naše velká naděje,
která přesahuje každé soužení, která pře
sáhuje hranice života. Velká naděje ne
spočívá v tem, že doufáme, že se nám nic
bezprostředně nestane, ale že i když se
stane, není to poslední slovo života.PoPOSLEDNÍ SLOVO ŽIVOTA NENÍ KŘÍŽ ALE
VZKŘÍŠENÍ.
Nejsnadněji se zapemíná na vlastní sou
žení, když si všimneme soužení druhých.
Nejen zapemíná, ale překonává. To, že
druzí trpí, nás neutěšuje. To má blíž
k škarohlídství než k radosti. Ale je
útěchou a posilou a překonáváním vlast
ního utrpení, že můžeme druhým pomoci,
aby méně trpěli.
Porovnej své rády s ranami Kristovými.
Porovnej své rány s ranami svých bratří
a sester.
Porovněj a spoj je. Přispíváš k společ
né naději na spásu světa.
Raduj se, ratolesti'. Otec-Zahradník si
tě souzením očísluje, protože máš přiná
šet ještě hojnost ovoce.p.a.dermek,sdb

TROJE POKUŠENÍ
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Před několika lety dostal vysoké vyznamenání
anglický film PAHOREK. Jsou to osudy pěti mužů,
odsouzených do pracovního tábora na poušti.Jeden
kradl, druhý utekl z fronty za manželkou, třetí-dů
stojník-odmítl vést vojáky na jistou smrt...
Kdo něco provedl, i ten, kdo upadl do nemilosti
sadistického dozorce, musel v žhoucím slunci šplhat
s plným patohem na malý pahorek. Nohy se zahořu
jí do písku, mozek třeští, ruce rozdírá písek, po
těle se řine pot, smíchaný s krví...
JAK NA TYTO LIDI ÚČINKUJE NELIDSKÉ UTRPENÍ?
Zloděj se stane kolaborantem-podlézá dozorci. Cito
vý muž-desertér-zešílí a umírá. Statný černoch,do
sud hrdý na své britské občanství, odhodí nátěr
kultury a vrací se k divokosti předků. Střízlivý,
opatrný Skot váhá, pak se přidá k inteligentnímu,
charakternímu důstojníkovi, který chytře připravu
je pád krutého dozorce...
PRl DLOUHÉM UTRPENÍ SE POZNÁ POVAHA ČLOVĚ
KA . Vznešená slova se zcvrknou v hanebné,poni
žující činy. Zažili to političtí vězní v komunistic
kých koncentrácích. Váhavci se musejí rozhodnout.
City musí člověk ovládnout rozumem, prozíravostí.
Inteligenci moudře rozvinout,prohloubit,použít.. .
KRISTUS SE POSTIL NA POUŠTI 40 DNI'.
Mezi pustými skalami slábne tělo. Ví, že ho čeká
hrozná smrí-a pro mnohé zbytečná. Věděl o Tobě,
o Tvých pádech a zradách-ale neustoupil. Ví, že
tě celý život bude zapalovat láskou,tukat na dveřeTU PŘISTUPUJE POKUŠITEL. Neví, kdo je ten po
divný poustevník-bojí se ho. Bázlivci se snaží
strhnout i druhého-zlákat ho ke slabosti. Každá-i
malá slabost nás oslabuje, každé přemáhání nás po
siluje. "Proměň to kamení v chleby! "Pokušení kaž
dé diktatury. Budete se mít lépe! Jak to dopadlo
za dvou diktatur-víme sami.
DRUHÉ POKUŠENI': BUDEŠ SLAVNÝ, MOCNÝ!
Kolik kněží i věřících podlehlo tomuto pokušení?!
Biskup Talleyrand, president Haiti-vyloučený salezián, seminarista Stalin a mnoho jiných. Pokušení
pýchy a moci. Pokušení padlých andělů. Pýcha je
svrhla do zoufalství, nenávisti, smutku. Pýcha rozděkuje rodiny, národy, rasy-vznikají války...
TŘETÍ POKUŠEN^POKUŠEN ľ BLAHOBYTU, PENĚZ
"Tohle vše ti dám, když se mi pokloníš. "Pro ko
lik lidí jsou peníze důležitější než duchovní obnova,
poutní zájezd?Kdo se chová stejně k chudákovi ja
ko k boháči? Ty? Nebo Ty? Nebo JÁ?
____ A. B.

MNOHO RADOSTÍ 1
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZENÍ j
A POŽEHNÁNÍ
*
DO NOVÉHO ROKU
PŔEJEVÁŠ
i MISIONÁŘ
i A REDAKCE

CO NÁM POVĚDĚL
P.BENO BENEŠ,představený Saleziánů
v naší vlasti.

Pater, jistě, má vaše povolání ke kněžství a
k řeholnímu životu nějakou, "předhibtorií".
Má, ale nemohu říci, kdy přesně začala. Takové
povolání má zcela jistě svůj začátek. Jsen
přesvědčen o tem, že povolání u mě začínalo
tak, jak to vyzpívá jedna ze sborových lido
vých písní Leoše Janáčka:"...v tom tichem
srdci bydlí láska opravdivá." Celé sociální
prostřední nebo-li lidské zázemí, ze kterého
jsem vyrůstal, mě dovedlo během doby mého do
spívání ke zralému rozhodnutí, snažit se být
dobrým člověkem za všech okolností. Rozvíjení
jádra osobnosti, či hlubin mého já, a vliv
vzájemné sociální komunikace-rodiči počínaje i
s lidmi, kteří postupně vstupovali do mého ži
vota - uprostřed dějinných zvratů od začátku
druhé světové války přes padesátá léta až do
mého definitivního rozhodnutí - to je ta"pre historie". Po celou tu dobu jsem měl dobré lid
ské zázemí. Vždy jsem toužil žít s lidmi stej
ně orientovanými a udělat vše pro to, aby i
další generace mladých lidí měly možnost se
lidsky rozvíjet v harmonické osobnosti bez
ohledu na to, v jakém politickém systému se
žije. Těmi stejně orientovanými se pro mě stali
saleziáni, se kterými jsem se po prvé seznámil,
když v roce 1946 přišli do Oseká, místa mého
rodiště pod Krušnými horami. Po druhé to bylo
v letech šedesátých v Praze. Bylo to v době,
když saleziáni žili už víc než deset let v roz
ptýlení, pokud někteří nebyli ještě ve věze
ních. V té době padlo také mé rozhodnutí, stát
se jedním z nich.

Ve srovnání s tím
co jsme prožili
a společně doká
zali od pádu
komunismu až
dodnes, musím
přiznat, že
pouhá možnost
uskutečňování
takových plá
nů mě ani ve
snu nenapadla.
Pokud mě však
nějaké plány
vstoupily na
mysl, nepřiklá
dal jsem jim
žádnou váhu.
Byly to pro mne
spíše chvíle uvolnění, kteránu jsem se občas
oddával. Je dobré občas snít. Ale znovu opaku
ji, o takové svobodě, která nastala, se mi
opravdu nikdy nesnilo.
Byl jAte Apotupnacovnlkem bývalého představe
ného P. LADISLAVA VLKA. Měl p^o nás duchovni
cvičeni. Mažete nám o něm něco Xlcl?

Je to muž přímého charakteru, nekompromisní
vůči zlu. Muž schopný velkých obětí i s nasa
zením vlastního života. Vůči liden ve snaze
pomoci až nelidsky dobrý. Trn myslím na první
pohled nepochopitelně až neuvěřitelně dobrý.

Slyšeli jsme, že 1 led", kdy už není představe
ným, neustále pilně pracuje.

Pracuje jako vicepostulátor na přípravě proce
su blahoslavení prvního českého saleziána
Jak jste prožit a přežit komunistické pro nás le
P.IGNÁCE STOCHLÉHO, později prvního českého
dování?
inspektora, dnes provinciála./Provinciál je
Odpovím v kontextu první otázky: Dobře. Během představený řeholní oblasti,p.red./ Je to prá
komunistické éry, ač se to zdá paradoxní, uzrá ce náročná, jak říkáme mravenčí, která vyža
lo mé povolání. Je to však logické ze dvou dů duje píli a důslednost.
vodů. Jednak se můj život odvíjel z největší
Vaši řeholnlci musejí často přacovat sami na
části právě za komunismu, bez tří měsíců 42 let
patách, jako je P.Mřtvý. Je naděje, že začnou
Druhým důvodem byla odvaha Církve, v mém pří
zase žit řeholním živo tejn?
padě odvaha saleziánů, zejména tehdejších před
stavených, pokračovat dál za všech okolností i Naděje je. Ale problón je složitější. Vše ne
lze řešit souhrnně á najednou,ale po etapách
s rizikem, které každý musel vzít na sebe. Ib
bylo spojeno s bezmeznou důvěrou a láskou mezi a případ od případu. Je třeba přihlížet k
sebou a k sobě navzájem. Proto aspektům psychologickým, sociálním a v nepo
že to něco stálo, stálo slední řadě pastoračním, které jsou dány situa
ci v místní církvi. Pro úplnost však dodávám,
to za to.
že nikdo z našich spolubratři, pokud ještě
Jistě jste si dělat
zůstává sán na faře, není odsouzen k samotě či
už plány, jak bude
izolaci od ostatních spolubratři. Má možnost,
te pracovat po osvo
zúčastnit se na společném díle naší provincie,
božení?_________
jak mu to okolnosti dovolují a tím být také
Dělal - ale ne vel
jistým způsoben ve společenství se svými spo
ké. Nerad ztrácím
lubratry .
čas úvahami, co
bych, kdyby, až by.

Co dělají vaše sestřičky a kde všude pracují připravují na studia v cizině pro příští školní
rok. Součástí sáleziánské formace je také dvou
Pracují v Praze, v Hradci Králové a v Brně.
letá pedagogická praxe. Někteří ji vykonávají v
Zdá se, že dalším místěn v nejbližší době
Itálii, v Rakousku, ve Spojených státech a v
bude Ostrava. V Praze mají mateřskou a ro
příštún roce v Anglii.
O
dinnou školu. V Hradci Králové dívčí inter
Co vXech.no vydává vaXe téikÓAna a naktadateZitnát a v Brně stanici pečovatelské služby
vZ? Máte je jen v Pnaze?
pro děti. Krčmě této činnosti věnují naše
sestry své síly animátorkám dívčí mládeže,
Předně upřesňuji, že tiskárna není jen naše. Ma
dále Saleziánskemu hnutí mládeže a mladým li jitelem je společnost ADALBERT, ve které mají
dem, jak jen mohou. Lze říci, že jejich pů
saleziáni největší podíl. Zato nakladatelství
sobení je po celé republice. V současné době
PORTÁL je vlastnictvím Sáleziánské provincie.
posíláme jejich kandidátky do nociviátu v
Tiskárna i nakladatelství mají sídlo v Praze.
Římě.
Nakladatelství vydává dvě periodika, knihy pro
Také jste zakotvili v cizině. Jak se to tam mateřské a základní školy, pro pedagogy i pro
rodiče, pro děti a mládež saleziánskou četbu, a
rozběhlo?
jiné různé, např.beletrii, kalendáře a podobně.
Nedá se říci, že už jsme zakotvili. Spíše za Tiskárna tiskne několik periodik, mnohé knihy,
kotvujene. Hlavním představeným/v Římě/nám
které vydává PORTÁL a zakázky jiných nakladatel
byla svěřena sálezránská misie v Bulharsku.
ství a tiskoviny dalších zákazníků.
Od dubna tohoto roku tam jsou dva naši spolu
VávajZ vaXZ knezZ také ey.ercZeZe? Jen psto mtádež
bratři. Další nastoupí po letních prázdni
nách/tedy už nastoupili p.r./ Toto čtyřměsíč nebo Z pno doipété? Kde a kdo je vede?
ní období, které nazývám spíše přípravným,
Knězi dávají exercicie jak pro mládež, tak pro
nám neposkytuje ještě tolik informací,abych
dospělé. Míst pro exercicie je mnoho. Stále vy
mohl na tuto otázku-jak se to rozběhlo-odpocházíme ze zkušeností minulých let, kdy jsme se
vědět. Zatím lze říci, že se naši misionáři
shromažďovali na různých chalupách, různých
důkladně seznamují se situací a že o letoš
rekreačních zařízeních a na farách. Tato místa
ních prázdninách byli se šedesáti dětmi na
nám stále dobře slouží. Vedení podléhá provin
letním táboře v bulharských horách Staré Pia ciálnímu sekretáři, delegátům pro saleziánskou
niny.
rodinu a pro pastoraci mládeže nebo některým
Jak a kde se připravují čekatelé, resp.novi spolubratrím místních kcmunit.
cí na kněžský a řeholní život?
Jaké máte ptány do budoucnoitZ?
Novici se připravují na řeholní, případně
Přednostně pokračovat v upevňování řeholních
kněžský život v Hodoňovivích u Ostravy pod
kcmunit a zárověň i s laiky, kteří žijí ve svě
beskydskými horami za vedení magistra. Spo
tě, společně budovat sáleziánské dílo v naší
lečně s nimi žije v této komunitě několik
dalších spolubratři. V současné době to jsou vlasti podle Provinciálního projektu 2005. To je
čtyři. Jeden je pravou rukou magistra ve vý ovšem už obsahem jiné kapitoly.
,
Slpen 1994.
uce a formaci. Dva spolubratři, nad šedesát
Dekujeme za
žňovou.
let, jsou nemocni. Avšak pro vyzrávání mla
mnnmnn □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□mmanmnociocn □□□□□□
dého člověka jsou potřebnou výzvou k proje
vům lidské blízkosti a k přijetí utrpení ja
ko lidské hodnoty. To patří k životu každé
MATKA TEREZA Z
rodiny. Když jsen v první větě uvedl při pří KALKUTY SE DOŽI
pravě na řeholní život také "případně kněž
LA LETOS 85 LET.
ský", bylo to záměrně, neboř naše řeholní ro V ŘÍMĚ DOSTALA
dina není složena jen z kněží, ale patří k
U THANTOVU MÍRO
ní také spolubratři-laici. Ti mají své neza VOU CENU ZA SLUŽ
stupitelné místo v naší kongregaci.
BU LIDSTVU-Z RUKY
Máte také studenty v Římě? Na Gregoriánské
universitě čí jinde?

Máme. Na Gregoriánské universitě jednoho a
tři na Saleziánské papežské universitě. Dal
šího na saleziánské vysoké škole v Benediktbeurem v mnichovské provincii a jeden na
stoupí po prázdninách na teologickou fakultu
v Londýně./Tedy už nastoupil/. Dva studují
dálkově ve Varšavě. Další spolubratři se

INDICKÉHO FIL0S0FA SRI CHANMOYA.

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO V ITÁLII
Milostné Jezulátko se neuctívá jen v Prázev kostele vystavěném r.162%, ale i v kostele
domíníkánek v Altenlwhenau am Inn, v mnichov
ském kostele Augustiniánu, v Reutbergu a j.
Nejslavnější je však podivuhodné Pražské
Jezulátko,které si přinesla jako svatební dar
kněžna Polyxena z Lobkovic ze Španělska. Nyní
je v karmelitském kostele na Malé straně, v
Praze, kde se nedávno usadilo několik Karmeli
tánu ze zahraničí - s jedním českým jáhnem.
V Itálii vychází časopis "II Messaggero del
Sto Bambino Gesů di Praga Posel Pražského Jezulátka. Měsíčník vychází už 90 let a má asi
61.000 odběratelů. Vydávají jej karmelitáni
v Arenzanu/provincie Janov/. V jejich kostele
se Pražské Jezulátko uctívá hl.na poutích.
JAKÝ JE OBSAH ČASOPISU?
Náboženské otázky, o působení Karmelitánů v ■
Itálii i jinde - a hlasy čtenářů o osobních,■
rodinných problémech-a prosby o irodlitby.Na '
dopisy odpovídá P.Teodor Brogi, hluboce věříJ
cí řeholník. Přicházejí i vděčné dopisy těch^
kterým modlitba k Pražskému Jezulátku pcmohlá
ŽIDOVSKÁ DÍVKA
PÍŠE:
<
"Milý Otče, píši ti, protože žízním po prav-<
dě. Po té pravdě, která je smyslen a světlen'
života. Ty jsi křesťan, já pocházím ze"syna-'
gogy".-Dívka věří v Boha Abrahámova, nemůže *
však věřit v Boha Kristova. "Řekni mi, Otče,
je-li Kristus Spasitel, je-li opravdu ten,
který"má přijít"-a řekni mi, proč věříte, že
je Mesiáš. Může být Jahve, absolutní a věčný
Bůh, též člověkem?"
KARMELITÁN P.TEODOR CITUJE V ODPOVĚDI
svědectví evangelií o tom, co řekl o sobě a
o svém poslání Kristus, o čem se přesvědčili
učedníci a jiní vrstevníci. Vypráví i o své
vlastní cestě k pochopení této ústřední prav
dy křesťanské víry.
CO PÍŠE MĚSÍČNÍK 0 PRAŽSKÉM JEZULÁTKU?
Žena, která navštívila Arenzanu, kde se uctí
vá Pražské Jezulátko, píše:"Od chvíle, kdy
jsem poznala v Arenzanu Pražské Jezulátko,
jsem k němu cítila duvěru, oddanost a lásku.
Setkám-ti s^ teči s obtížemi, obracím se k
němu a má důvěra je vždy odměněna:necítím se
sama. Svěřila jsem do Jeho ochrany svou ro
dinu. Těmito řádky mu chci poděkovat."
Dvě matky píší, jak jim Jezulátko pomohlo.
"Po mnoha letech jsem se konečně dočkala, že
se nám narodil chlapeček. Ale brzo mělo dítě
obtíže s dýcháním. Bylo v nemocnící na
zvláštním oddělení. Přišly další obtíže, bá
li jsme se o jeho život. Obrátila jsem se s
důvěrou na Pražské Jezulátko. Jeho pomoc by
la zázračná."
žena z Bergama vypravuje, že se jí r.1985
narodil zdravý syn. Po třech měsících se

zjistilo, že má poruchu míchy a za deset měsíců
zemřel. Lékaři odrazovali ženu od dalšího těhotenství-případ by se mohl opakovat. Paní píše:
"Jeti jsme do Anenzanu prosít Jezulátko o pomoc.
Aby se nám nahodilo zdravé dítě. Vn.ou.ene jsme
se po celou dobu modlili a vnátili se domu s
velkou nadějí v sndeí. Pak jsme konali mnoho ■
devítidenních po bo zností (no vén) k Jezulátku a
A. 1988 se nám nanodila Štěpánka, zdnavá a pěkná
(/ bňeznu noku 1 992 jsem znovu otěhotněla a po
devíti měsících novén a modliteb, kdy jsem pro
sila o modlitbu
Vás, se nám nahodil syn David
Nyní má 10 měsíců a jsme Jezulátku nesmírně
vděčni za ty dvě milosti. Bazy pojedeme do
Anenzana Jezulátku poděkovat a poprosit je, aby
nám i dále žehnalo."
JEZULÁTKU NEDĚKUJÍ JEN MAMINKY, AĽE I JINÍ LÍDĚ
Jeden muž - má 88 let - z Janova, byl v roce
1992 uzdraven po dlouhé nemoci. Připisuje to
"neuvěřitelné milosti", jak říká, za níž děku
je Pražskému Jezulátku. Píše s dcerou Marií:
"Víky, Pražské Jezulátko, a prosíme té o další
ochranu pro nás a pro naše milé".
"JSME V PRAZE!"
To stojí na první stránce
lednového čísla časopisu.
Je zdůrazněná velkými písme
ny: "JSME V PRAZE!"
Jak jsme se zmínili v úvodu,
karmelitáni v článku oznamu
jí, že jejich řád dostal za
se na starost kostel Panny
Marie Vítězné v Praze. Tam
se uctívá Pražské Jezulátko.

SVÉ DOJMY LÍČÍ KARMELITÁN
provinciál janovské provin
cie karmelitánů P.Anastasio ROGGERO, který
navštívil Prahu v listopadu minulého roku.
Nalezl jak vnitřek kostela, tak jeho fasádu v
nepříliš uspokojivém stavu. Poznamenává:
"Myslím, že všichni ctitelé Pražského Jezutátka budou ochotni pomoci, abychom udělali Jezulátku v Praze "královské" obydlí".
PÁTER PROVINCIÁL ANASTÁZ
se obrací se svou prosbou na čtenáře italského
časopisu "POSEL PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA".
Doufejme, že jeho prosbě vyhoví také čeští ka
tolíci a zvláště ctitelé Pražského Jezulátka.
Promluva P.J.Benáčka v Pádlu Vatíkana-zknác.
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ŽIVOTNÍ MOUDROSTI

NIKDO NEMoZE být víc hluchý nez ten, který“
NECHCE SLYŠET.
KOPNUTÍM ČLOVEKA NENAROVNÁS'.
MOUDŘEJŠÍ PRÝ USTOUPÍ, ALE ONO NENÍ ČASTO KAM.
PŘÁTELSTVÍ, KTERE NEPROŠLO OHNEM, BÝVÁ NA VODE
MÍT SPATNÉ PŘÁTELE JE HORŠÍ,NEZ BÝT BEZ PŘÁTEL
ZFALŠOVAT SE DÁ KAZDE UCENÍ-I KAŽDÁ VÍRA.
KDO JE ZAMILOVÁN DO SEBE - NEMÁ SOKA!

BALÍK Z DOMOVA
Vedoucí cely, Slavínka, odešla k procesu.
Ostatní v cele osiřely._______ _ _________ ___
Ivanka tiše plakala, paní Kalupková také a
modlila se. Já stála u zdi-Slávinčino místo
zůstalo prázdné. Brzo se ozvalo klepání na
dveře. Hned jsem poprosila Nadu, aby šla na
Slávinčino místo. Udělala to. Myslely jsme
neustále na Slávinku. Ivanka se občas zepta
la, co s ní asi je. Je tento proces znamení
"normalizace?"-Den se táhnul jako snůla, sot
va jsme prcmluvily-i když jste myslely na
totéž-hlavně Ivanka, paní Kalupková a já.
Vnitřně jste byly spojeny se Slávinkou.

POZDĚ VEČER SE SLÁVINKA VRÁTILA.
Tázavě jsme na ni upřely zrak. "Pět let, "řek
la. Námi to otřáslo. Usadila se na svém
místě, my jí podaly večeři-ani se jí nedotk
la. Ivanka ji vyhodila do záchodu.
Po nějaké době začala Slávinka vyprávět. Ne
začala nářkem-to nebyl její zvyk:"Vlastně
jsem ráda, že je to za mnou a že s vámi mo
hu být v cele."K procesu přišlo mnoho lidí z
vesnice i z pracoviště, známí i neznámí,
obvyklé hejno soucitných, diváků, zvědavců,
co měla proti tomu dělat? Měla pocit, že v
té prázdnotě vidí jen soucitnou tvář své
maminky.
Klidně odpověděla na všechny otázky. Rozsu
dek byl sice tvrdý, ale přijala jej s vnitř
ním klidem, který ji doprovázel celý den.
V rozsudím bylo i něco dobrého: dostala tzv
"první třídu", tj.započítali jí do trestu i
čas ve vazbě a dále to byl"konečný rozsudek
nemusela se bát dalšího procesu. To po dlou
hé době nejistoty Slávinka ocenila. Nebyly
to snad dary, za které jsme se každý večer
modlily? Vnitřní klid a neviditelná přítominost její matky!

TEN VEČER BYL U NÁS NEOBVYKLÝ KLID.
Brzy jsme si lehly. Každá se svými myšlenka
mi, kroužícími kolem tohoto procesu. Slávin
ka jej má za sebou. Těšilo nás, že všechny
věci mají svůj konec-my musely na procesy
ještě čekat. CXzšem Slávinka musela do věze
ní, my až po procesu. Ivanka počítala s ně
kolika roky, Ludko vyroste zatím v mladého
muže. Paní Kalupková neviděla skrze slzy.
Slávinka už měla naději. Před procesem se
hlásila na pracoviště, kde málokdo vydržel,
aby se o trochu dříve mohla vrátit domů.
Slávinka to chtěla podstoupit, Ivanka ne a
paní Kalupková také ne. Nada snad - aby se
dříve setkala se svými dětmi.
Tak se nám v hlavách honily myšlenky, od
Slávinčina osudu k našemu vlastnímu, jako v
mlýnském kole-až už jsme nemohly ani myslet
ani mluvit, ani nic cítit.

Sotva která vnímala tiché znamení k mlčení vždyť jsme mlčely? Která slyšela noční zvednu
tí a zaklapnutí okénka na dveřích?
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KAŽDÝ DEN NÁS DVAKRÁT POČÍTALY.
Po snídani a odpoledne.
Ten den mě re
ferentka zavolala, abych si vzala ruč
ník a šla sní. Když jsem sundávala ruč
ník, zatahala mě Ivanka za rukáv:"Ba■ lík!" Ach! BALÍK. Balík z domova! Ne
mohla jsem to pochopit. Vyšla jsem a
hned se za mnou zavřely dveře. Šla jsem
nevlídnými chodbami a skrze mnoho zamk
nutých dveří , až jsem došla ke stolu,plné
ho balíků.Na jednom byla adresa z cizi
ny. Musela jsem rozestřít ručník, re
ferentka otevřela balík a kladla na něj
věci, zabalené v průhledné umělé hmotě.
Nesměla mi dát tubu s játrovou pašti
kou. "Zakázáno!"řekla. Nedaly mi ani
teplé prádlo-to jsme nosit nesměly.
Mou radost to nezmenšilo, vždyt tyto
vzácnosti poslali moji drazí z domova.
Obsah jsem musela potvrdit podpisem.
Referentka zvedla závoru’a směla jsem
se vrátit.

MĚLY JSME Z BALÍČKU RADOST
Byl v něm balík slaných tyčinek, balí
ček s perníkovými , čokoládou politými
koláčky, datle, dva pomeranče, dvě
jablka, grapefruit, tři balíčky s vy
loupanými ořechy, ovocným želé a osvě
žujícími bonbony. Chtěla jsem všem na
bídnout, ale Slávinka mínila, že by by
lo lépe, abychom každý večer uspořáda
ly malou slavnost. Každá si vzala per
níkový koláček, ostatní jsme uložily
do přihrádek.
SLAVNOST SE KONALA PŘÍŠTÍ SOBOTU
V ten den-nebo v neděli-jsme zaslechly
při výměně stráží na chodbě neklid.
Byla tam spousta policistek. Člověk v
cele má jemný sluch, hned jsme věděly,
která policistka má denní službu. Po
znaly jsme její krok, hlas, jakým způ
sobem nás hlídala, jaké měla zvyky...
Některé chodily hlasitě, aby nás podě
sily, druhé tiše, aby nás přistihly
při něčem nedovoleném. Byl i jiné ty
py. Většinou jsme jim daly přezdívky a
ty se vztahovaly na jejich zvláštnosti'
Ten den přecházely hlídačky sem a tam.
Ulehly jsme na svá místa. Jen hloupá
Lidka se nechtěla podrobit. Hádala se
s Ivankou a pak začala pískat. Náhle
jsme si uvědomily, kdo má službu-"divo
ká svině", zuřivec, kterého se i Lidka
bála. Lidka se rozhlédla, je-li vše v
pořádku, srolovaný závěs u záchoda,
denní pyžama na svém místě-a pak jsme
se tvářily, že už spíme. Paní Kalupko
vá se tiše modlila.
Pokračování

PLODY ZLOČINU
Věřící v katedrále, knězi i mniši se zhrozx
li při pohledu na krutou vraždu arcibiskupa
Tomáše Becketa. Převor a biskup Tílip uva
žuje o tom, jak i vražda statečného Tomáše
muže vyvolat odpor lidu a obnovu Církve.
Filip byl praktický člověk, stál oběma noha
ma na zemi. Věděl, že by měl v této chvíli
mluvit andělskými jazyky. Vzmužil se.
"Brzo bude vědět každý muž, žena i dítě v
Cantenbury, že arcibiskupa zavraždili pa
cholci královi. Ale to byl teprve začátek!
Brzo se zpráva o tom roznese po celé zemi,
po celém křesťanském světě..."
Stále cítil, že se mu nedaří lidi přesvědčit.
Jeden muž zvolal:"Co můžeme dělat?"
Potřebují vedení, napadlo Filipa, a to hned.
Nemůže přece vyvolat křížové tažení a pak
poslat lidi do postele.
Křížové tažení! To je nápad!
"Zítra ponesu tento zakrvácený meč do
Rochesteru, "pokračoval. "A pozítří do Londý
na. Chcete jít se mnou?"
Většina posluchačů na něho zírala prázdný
ma očima. Ale vzadu se ozval hlas:"Ano!!"
K hlasu se přidaly další tři.
Filip pozvedl hlas: "Všude budeme vyprávět,
co se zde stalo. V každém městě, v každé
vsi, v celé Anglii. Ukážeme lidu meč,který
zavraždil svátého Tomáše. Ukážeme všem
krvavé skvrny na jeho kněžském oděvu..."
Mluvil vášnivě a lidé cítili jeho hněv.
"A vyvoláme výkřik po celé zemi, po celém
křesťanstvu. I do dalekého Ríma - i tam to
budou slyšet. Postáráme se o to, aby se ce
lý civilizovaný svět postavil proti barbarům
kteří spáchali tento nevýslovný. Boha urá
žející zločin!"
Tentokrát všichni s Filipem souhlasili. Jak
ale dát najevo své city. Zůstal jen jediný,
který by je vedl.
"Tento zločin,"pokračoval Filip zvolna a je
ho hlas se změnil ve volání a výkřik,"na
tento zločin se nesmí nikdy zapomenout."
Lidé z plna hrdla přisvědčovali.
Náhle si uvědomil Filip, jak pokračovat.
"Naše křížové tažení začne zde a hned."
"Ano!!"
"Poneseme tento meč
ulicemi města!"
"Ano! !"
"Všem lidem řekneme,
co jsme viděli!"
"Ano!"
"Vezměte svíce a pojdte za mnou."
Se zvednutým mečem
kráčel katedrálou, za
ním šli kněží a mniši i
lid. Sli chorem, kostelní
lodí-nemusel se ani ohlí
žet. Uši mu řekly, že za
ním jdou stovky lidí

Hlavní branou vyšli z katedrály.
Pak se ho zmočil úděs.
Za ovocnou zahradou plundovali ozbrojenci arci
biskupský palác. Narazí-li lid na tyto zločince,
změní se křížové tažení v bitku, pomyslel si Fi
lip. Zmocnil se ho náhlý strach. Obrátil se ä
ostře napravo a vedl množství lidu vedlejší y
branou k městu.
Mniši zanotovali hymnus. Za okny paláce planul
oheň' - ale procesí šlo dál. Lidé otvírali dveře
a ptali se, co se to děje. A mnozí se k putují
cím přidali a pochodovali s nimi.
Za rohem ulice spatřil Filip Viléma. Stál tam,
obklopen hrstkou rytířů a ozbrojenců před
koňskou stájí. Chtěli zřejmě odložit pancíř, vy
houpnout se na koně a zmizet v prachu. Nyní
zírali na procesí. Slyšeli zpěv a také se ptali,
co se děje.
Náhle poznal Vilém zlomený meč ve Filipově ru
ce a pomalu mu vzcházelo světlo. Zmocnil se ho
strašný děs a chvilku trvalo, než se vzmohl k
řeči!"Hned s tím přestaňteI " zvolal."Poroučím
vám, abyste se rozešli."
Nikdo si ho ani nevšimnul. Muži, kteří stáli za
ním, se ustrašeně dívali kolem. Proti stovkám
lidí, zachvácených svátým hněvem, ani jejich
meče nic nezmohly.
Vilém se otočil přímo k Filipovi: "Jménem krále
vám poroučím, abyste toto vzbouření zarazil.“
Filipa, kterého tlačila vpřed masa hlučícího lidu,
zvolal přes ramena: "Pozdě, Viléme. Příliš pozdě1.1
Vražda arcibiskupa vzbouřila celý křesťanský
svět. Za tři roky byl prohlášen za svátého.
Vilém a ostatní vrazi byli popraveni. Král dě
lal veřejné pokání. Katedrála se stala tak vý
znamným a vyhledávaným místem četných zázra
ků, jako byl Jeruzalém, Rím a Santiago de Com
postela ve Španělsku.
Když odtrhnul král Jindřich Vlil.svou zemi od
katolické Církve, dal zničit mrtvé tělo svátého
arcibiskupa i s rakví, v níž byl světec uložen.
Vražda posvěceného člověka - a navíc biskupabyla svatokrádež. Kéž by nám dal dnes Bůh
tak statečné biskupy, jaké zrodila Církev ve
svých dějinách. Dnes se víc než zbraněmi boju
je proti Církvi, kněžím a biskupům pomluvami,
hrozbami, pronikání nepřátel na vlivná místa v
Církvi, oslabování víry katolíků, posměchem a
jinými zbraněmi. Doufejme,
že všichni biskupové se i
dnes budou řídit příkladem
statečného světce sv. Tomá
še Becketa. Narodil se
r.1118, zemřel r.117O.

"NIKDO NEMÁ VETŠÍ LÁSKU NEŽ
TEN, KDO ZA SVE PŘÁTELE

POLOŽÍ ŽIVOT." (Jan 15,15).

ÚRYVEK 0 SV.TOMÁŠI JE Z KNIHY
KEŇA FOLLETA:PIELARS OF THE
EARTH/Sloupy země/.

HUDBA HYPNOTIZUJE
Alain Busschaert, francouzský
léčitel hudbou, mluvil o účinku
hudby na človeka. Kdysi jsme
uveřejnili článek od odborníka^
jak ničivý je tvrdý"rock"

A TA MĚLA NA NĚ VLIV, ROZHODL JSEM SE BÍT NA
POPLACH: NÁSLEDKY TETO HUDBY MĚ VYDĚSILY. ZA
ŽIL JSEM, JAK SE JÍ ODDÁVAJÍ MLADÍ TĚLEM I
DUŠf.
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Další rok jsem opakoval pokus se 147 žáky.
Jen jeden zvolil klasickou hudbu-Beethovena, několik volilo různé druhy ve stylu
Top 50, taneční hudbu a pod. Většina volila
tvrdý rock, rap, reggae, techno.

NĚKOLIK ŘÁDtfl Z ŽÁKOVSKÉHO RUKOPISU.
” Poslouchat jsem skupinu Slayer v Show no
mercy(Nedej
najevo soucit). Hned jak
jsem stiskl páčku, zježily se mi vlasy na
hlavě. Měl jsem dojem, ze jsem v nocí někde na
cestě vedle hřbitova, že jsem motorovou pitou
rozřezával každého ve své blízkostí...Když si
pomyslím, že na koncertech skupiny Slayer
(Vrah, Žabíječ) je víc než 7.000 mladých a
HUDBA NÁS PROSÁKNE SVÝM CHAREKTEREM všichni jsou úplné bez sebe a lebky jím práská
vzbuzuje v nás představy, vtiskuje nám svou pe jí’. Jak kazeták vypnu, tak se uklidním."
čeť, vyvolává v nás různé čity, vzruchy, poho Nejsou to dojmy mladých z okrajových sku
du nebo neklid.. .Pozorujane-1 i dějiny hudby,
pin, mnozí jsou z zámožných rodin,
poznáme, že po každém, hudebním stylu následují které jsou kulturně na výši.
nutně politické a mravní změny. Hudba ovlivňu
je kolektivní vědomí, působí vědomě i podvědom- DALŠÍ ŘÁDCT JINÉHO ŠKOLÁKA
"Poslouchám d^nně hít^GunS
ně tím, že se vtírá a opakuje. Náš společen
ský život by dnes vypadal jinak, kdyby si lidé ros es (Pušky ruží) a mužu vám
říci, že na začátku nic ne
místo ostré rock hudby poslechly kousek ze
vidím. Pak cítím nervy
Missy solemnis nebo úryvek z koncertu.
a dostanu chut všechno
HUDBA
HYPNOTIZUJE!
rozbít. Chtěl bych lítat^i
Kde se pravidelně opakují stejné motivy,pozoru ve vzduchu, čichat jarní "joínt"
jeme, jak se mění osobnost, JIMMI BENDRIX
(nepořádek), pozvat kluky a holky na mejdan.
jeden z tvůrců tvrdého rocku, řekl:"HUDBA JE
Pak vidím všechno černě."
DUŠEVNÍ ZÁLEŽITOST. Můžeme lidi hudbou.', zhypnotyzovat a když je dotáhneme na nejzranitelnější OZZY OSBORN, BYV .VEDOUCÍ ZPĚVÁK BLACK SABBATH
místo, vtiskneme do jejich podvědomí,co chcene' /Černý sabat,sobota/, říká:"Naši posluchači se
ocitají v zajetí pekelné mocnosti,to vysvětlu
POZORUJI-LI ŽÁKA, JEHO CHOVÁNÍ A TVÁŘ,
je náš úspěch." Mick JAGGER-vedoucí zpěvák
jeho způsob vyjadřování, poznám, jakou hudbu
Rolling Stones/Valící se kamení/ a hudební "vy
poslouchal. Za dvacet let své učitelské činnos chovatel "celé generace, přiznává:"Pracujsne s
ti mi prošlo rukama na 8.000 dospívájících.Pro tím úmyslem, abychom ovlivnili myšlení a vůli
to se mýlím jen zřídka. Devět let jsem učil na posluchačů-většina ostatních skupin to dělá ta
soukromé škole mládež od 13 - 17 let. Je to kr: ké ." Jeden páták to řekl stručně:"Tento druh
tický věk, kdy se kladou vyhybky na koleje bu hudby v nás rozpoutává to nejhorší.Je to supeť.'
doucnosti. Před lety jsem jim chtěl předvést,
jak hudební tóny ovlivňují podvědomé návyky,po CO PROTI TOMU DĚLAT?
Pokusit se navázat spojení s takovými hudebním:
city a celou jejich osobnost. Vyzval jsem je,
fanoušky. Někde musí být zlem. Ovsem nedá se
aby si vybrali svou oblíbenou skladbu a pravi
delně ji poslouchali. Pak/anonymně/napsali, co jim bránit okamžitě. Začali by po ní toužit a
při tom cítili. Žáci se navzájem neznali. Poku: tato touha by mohla zavinit útočnost. Pozvolna
je v/tlačovat z těchto programů, snažit se
trval rok - pak jsem zjistil, že stejná hudba
vyvolává stejné představy. Pro tvrdý rock např
nutkání, vyskočit z okna, roztříštit se, násil:
nenávist, zhypnotizování, smrt...Za posledních,
pět let jsem přečetl znovu 3.000 dětských ruko
pisů.
JE HUDBA POUHĚ UMĚNÍ?
____ ___
Obšťastňuje jen člověka? To je běžný názor.
Při tor. se přehlíží podstata hudby, této tajem
né řeči, která vždycky ovlivňovala duši člově
ka. Už Konfucius/551-479 př.Kr./řekl:"Chceš-li
rozumět mravům některé země, poslouchej její
hudbě." Čili:"Chceš-li porozumět chování mladé
ho člověka, poslechni si jeho oblíbenou hudbu.

RjROVNAL JSEM SVÉ ZKUŠENOSTI S PSYCHOLOGY A S
PSYCHIATRY. MĚLI JSME PŘED SEBOU DĚTI . KTERÉ

POSLOUCHALY TUTO HUDBU 1,5 - 3 HOD,DENNĚ.

osvětlit mladým skrytou
stránku hudby, její škodli
vý vliv na změnu charakte
ru a celé osobnosti. Vy
světlit jim, jak je hudba
ovládá a tak mohou záporné
vlivy takové hudby zvlád
nout.

A HLAVNĚ-NAVYKNOUT JE PO
SLOUCHAT DOBRÉ HUDBĚ!
Vysvětluji jim ve škole
řeč hudby a ukazují, že to,
co sdělujeme mluvenou ře
čí, hudba nám sděluje tóny
Vtisknout jim dobrou hudbu
do mysli, do duše.
CO PORADIT RODIčQm?
Od malička poskytovat dětsn dobrou hudbu-stejně
se starat, aby dítě mělo
dobré přátele. Bez debaty
by to měl být MOZART, ve
selé, zářící části. Nechat
hudbou proniknout celou
domácnost.
Už osmileté děti
cílevědomě povzbuzovat k
poslechu dobré hudby,Ráno
při vstávání první větu Ba
chova Braniborského kon
certu. Před začátksn domá
cích úloh třetí větu prv
ního koncertu Bachova-je
to vynikající prostředek
k soustředění na práci.
K tomu-nejméně dvě
pomalé věty.
Po práci oddech třebas
první větou Mozartova kon
certu pro flétnu a harfu.
Večer - před usnutím/kromě modlitby/zase Mozarta
/Adagio divertimento v B
dur KV 287.

HUDBA OVLIVŇUJE SNY!
Hra na hudební nástroje je
vynikající posilování po
zornosti , schopnosti roze
bírat, vyjadřovat se a vní
mat .
Pod
le
SVĚT
LA,
VISIOI

BISKUP-KTERÝ SE NEBÁL
11 Velká
krize moderního věku začala 17.října

I9I7.
Ten den vyučuje v Moskvě ruská šlechtična Marie
Alexandrovna asi 200 dětí v kostele Panny Marie.
Najednou se vřítí hlavními dveřmi jezdci na ko
ních, pádí středem, přeskočí mřížku, zničí obra*
zy svatých-ikony- i oltář, pak se obrátí
k zděšeným dětem a mnoho z nich zavraždí.
Marie Alexandrovna vyběhla s křikem z kostela a
obrátila se na vedoucího vojáků: "Stala se strašná
věc. Učila jsem děti, jezdci vjeli dovnitř a mnoho
dětí zabili." Vůdce revolucionářů řekl:"Vím o tom.
Sám jsem je tam poslal." To byla jedna z nesčet
ných krutostí, které napáchala komunistická re
voluce a ta otřásla světem.
Týž den, ve stejnou hodinu, v poledne. Nad
městem hlaholí zvony, oznamují radostně: "Máme
nového biskupa. Jmenuje se Evžen Pacelli." Ne
byl příliš znám-ale jednou se měl stát největší
duchovní silou proti tyranií komunismu.
Když byl vysvěcen, odejel do Mnichova. Tehdy
začata i tam komunistická revoluce. Podnítil ji
Rodolf Egelhofer a dva bolševičtí komisaři -Levin
a Exelrod. Poslala je tam sovětská republika.
Sami sebe nazývali Spartakovci a rostli pod vli
vem Karla Liebknechta a Rosy Luxemburkovédvou zapřísáhlých a krutých komunistů. Vznikla
Rudá armáda a 25.dubna zabila na 325 osob-jen
v Mnichově. Stříleli i na dům statečného člověka,
který se nebál. Vystoupil na kazatelnu mnichov
ského domu - vzdor zákazu rudého komité.
Konečně se rozhodli, že biskupa zavraždí.
29.dubna ve tři hodiny odpoledne Seiler z jižní
části rudé armády a jeho společník Brongratz do
stali od Egelhofera rozkaz, aby vnikli do jeho
domu a zavraždili ho. Byli s nimi i rudí námořní
ci.
Vrazi si vynutili vstup do domu tím, že ohrožo
vali sluhu ručními granáty. Dostali se až do kni
hovny a napřaženými puškami čekali, až se
objeví jejich kořist. &iler se postavil těsně ke
dveřím s napřaženou pistolí; vojáci stáli v polo
kruhu, někteří s puškami, jiní s granáty.
Náhle se objevil ten, na kterého čekali. S rou
háním vytáhl Seiler pistoli a namířil ji na biskup
ský kříž na jeho prsou. Vysoká, štíhlá postava
uchopila náprsní kříž a zírajíc na napřaženou
pušku, řekla jemným, hlubokým hlasem:"Dobrá zavražděte mne. Ale nic tím nezískáte. Já se jen
snažím zachránit Německo."
Nikdo se neodvážil vystřelit. Ani jediný z nich
nevěděl, proč nevystřelil. Mírný hlas byl silněj
ší než jejich zbraně. Jedna věc byla jistá. Od
toho dne se onen muž nebál ničeho na světě.Byl
to Evžen Pacelli, budoucí papež Pius XII.
13.října 1917 se u Fatiny zjevila třem dětemLucii, Jacintě a Františkovi Panna Maria. Sama
jim řekla, že je Matka Bozi. FULT0N j.SHEEN
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"BDĚTE A MODLETE SE! KDO VYTRVÁ AŽ DO
KONCE, TOMU DÁM VÍTĚZNOU KORUNU."

byly právě židovské svátky. Tak byli Izraeli
té vlastně obklíčeni ze všech stran jako ve
vězení. Mnozí zahynuli hladem, jiné usmrtily
choroby, hlavně mor.
Vítězové ukořistili tolik zlata-hlavně z chrá
mu, že jeho cena v Sýrii klesla o polovinu.
Když Titus-syn císaře Vespasiána-zničil v Jeru Titus dával v židovských i jiných městech hry
zaláně hrad Antonia, měl volnou cestu k dobytí v nichž museli židovští zajatci zápasit se
šelmami nebo mezi sebou jako gladiátoři.Kdo
Herodova chrámu. Nechtěl však chrám zničit.
nebyl prodán do otroctví, ten musel pracovat
6.srpna napadli židé z nádvoří dvakrát římské
vojsko. Při druhém výpadu je stíhali vojáci až v dolech. A v obleženém městě nestačili živí
pochovávat mrtvé, házeli je z hradeb do roklí
k chrámu. Jednoho vojáka vyzvedli ostatní na
Jednou branou vynesli za tři měsíce víc než
chrámovou zed a ten hodil na budovu u svatyně
hořící dřevo. Budova byla ze dřeva, vyprahlého sto tisíc mrtvých. Nebo je snášeli do velkých
žárem, a hned se vzňala. Nastal zmatek, křik a domů, dcmy pak zavřeli. Mnozí pojídali nejod
hluk. Titus odpočíval ve stanu. Běžel ke chrá pornější věci, aby zahnali hlad. Je pochopi
telně, že v městě bylo otrávené ovzduší. Jed
mu, chtěl oheň uhasit i se svými důstojníky a
nou vnikli obránci města do domu a zděšeně
vojskem. V tlačenici byla řada lidí umačkána.
zírali na to, jak žena zabila vlastní dítě
Římské vojsko se rozběsnilo a zabíjelo vše,co
mu přišlo do cesty. Židé utekli do chrámu, ko a jeho maso jedla. Co zbylo, hodila ostatním.
Ti, co utekli k Římanům, byli na tom ještě
lem oltáře byla spousta mrtvol, krev tekla
hůř. Spojenci Římanů, Arabové a Asyřané.
proudem. Vojáci nečekali na rozkaz Titův, za
zběhy za živa rozpárali, protože se říkalo,
pálili část loubí a tam uhořelo šest tisíc
že si odnášejí v žaludku zlato. A skutečně,
osob, i děti a ženy. Falešný prorok tvrdil,že
u některých se i našlo. Titus to přísně zaká
Bůh přispěje na pomoc. Někteří kněží se sami
zal, ale nezamezil. V jedné noci bylo tak
vrhali do plamenů.
barbarsky utraceno na 2000 zběhů.
Znovu dal Titus rozkaz, aby požár hasili-ale
Titus sám však dal přibíjet zběhy na kříž.
vojáci byli tak rozzlobeni na židy a toužili
Doufal, že svou krutostí zastraší vzbouřence.
po kořisti, že sami ještě požár rozněcovali.
Titus s několika důstojníky vešel do velesvaty- Před ukřižováním židy bičovali a mučili-denně i 500 osob-takže už nebylo ani dřevo na
ně, prohlížel si ji, až ho požár vypudil.
Požár se rozmáhal na všechny strany-větší část kříže.
chrámových budov vyhořela. Požár bylo vidět da Ani Jeruzalém nebyl jednotný. Část města ovlá
leko široko. Viděli jej nejen vyhladovělí lidé dal Jan z Gišaly, druhou část Šimon. Mezi
sebou vedli krutý boj, ve válce proti Římanům
v Jeruzalémě, ale až v judských horách a v
byli jednotní. Odírali měšťany, nelekli se
Zajordání. Všichni byli zděšeni, vždyt byl
ani oltáře a kněží-krev zabitých tvořila na
zničen jejich chrám, do kterého putovali židé
zdaleka, i z jiných zaních, na velké svátky. I chrámovém nádvoří hotové jezero. Tito dva
ukrutníci byli zajati Římany a šli ve ví
sv.rodina a pak Kristus s apoštoly chodili na
tězném průvodě v Římě s ostatními zajatci.
svátky do chrámu. Oběti Hospodinovi se směly
R.71 slavil totiž Titus s otcem císařem Vestotiž přinášet jen v clirámu kněžími.
pasiánan a bratrem Domitiánem triumf v Římě.
V září dobyli Římané poslední část města Sión. Pak celý Jeruzalém vydrancovali a spáli V průvodě nesli na obdiv zlatý obětní stůl,
sedmiramenný svícen, rukopis Starého zákona,
li. Židy, kteří přežili, odvedli do vyhnan
purpurovou oponu a j.věci z chrámu. Titův
ství. Titus věnoval své matce v
oblouk v Římě hlásá toto vítěz
Norci na 10.000 židovských otroků.
 ירושליםství a žádný žid pod ním nepro
Jejich potomci-dobří obchodníci,
jde. Navíc chrámovou daň museli
tam žijí dodnes, ovšem jsou kato
židé odvádět tohu Jovišovi na Ka
líky.
pitolu. Kristus se sám rozplakal
Podle Josefa Flavia zahynulo v
nad městem a řekl :"Ne.boŽ přijdou,
této válce na milión osob. Podle
na tebe dni., kdy tě tvoji nepháTacita něco přes půl miliónů židů
teté obktiči náipem, obtehnou tě
obleženém městě. Jak se to dalo
a ievKou. ze v^ecři AtKan, AKovnavypočítat? Vladař Cestius vyzval
jí Ae zemi tebe i tvé děti v to
totiž velekněze, aby sčetli lid.
bě a ne. nechá ji v tobě kámen na
O Velikonocích bylo v Jeruzalémě
kameni, pKotoze jit nepoznato
zabito čtvrt miliónu beránků-koěai Avého navitiveni." [Lk 19,43)
lem každé oběti se shromáždilo
Křesťané-díky proroctví-včas z
nejméně deset osob-někdy i víc.
l města utekli.
R.70 byl totiž Jeruzalém přeplněn-ůvríT?
-- Z-------- -------- —--- <45 RACt"
Zed nářků-zbytek Herodova chrámu.

ZNIČENI CHRÁMU

Jak prorokoval Kristus, neuplynulo ani 40 let
a chrám Hedoduv byl zničen, židé nemají kde
přinášet obět. Na místě chrámu Stojí dvě
muslimské mešity.

DAL Ml VŠECHNO I
Stovenský dvouměsáěnák Maitáanské
zvonky aveAejnát modtitba KáAka
Kátg oaw., ameaá.ckého votejbatásty, ktený mít A.1976 nehodu. a ta
ho pňinatáta zát na vožáčka. Hýbá
jen htavoa. Nevzdat se žávota.Vy
pracovat systém na počátačá, aby
moht pracovat ústy a zaby. Ta a
tam vystoapá v tetevázá, sktádá
básně a pásne a razně pracuje..Vat
se do boje proti ponižovaná teta
ne. postižených a napsat modtitba:

Žádal jsem po Bohu,abych byl silný
a uskutečnil své velké plány.
On ze mne udělal chudáka,
aby mě udržel v pokoře.
Prosil jsem Boha,a£ mi vrátí zdraví,
abych mohl vykonat velká díla.
On mě však zavalil bolestí,
abych ji pochopil až do dna.

Chtěl jsen po něn sílu a moc,
aby lidé byli odkázaní na mě.
On mě hluboce ponížil,
abych byl odkázán na druhé.

Prosil jsem o bohatství,abych měl vše.
On mě nechal chudobným,
abych se nestal sobcem.
Prosil jsem o všechnu radost ze života,
On mi nechal jen holý život,
abych byl spokojen se vším.
Pane, nedostal jsem nic, oč jsem prosil,
ale dal jsi mi vše, co jsem potřeboval
a to skoro proti mé vůli.
Modlitby, které jsem nikdy nevyslovil,
jsi vyslyšel.
At tě chválí. Pane, všichni lidé!
Nikdo nemá tolik, kolik mám já!

DOPIS Z TANZÁNIE
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; "Vzpomínám na všechna ta létá., která mí dal
[Pan ve službě mých milých malomocných. Nikdy
[ jsem nemusela žebrat. Poděkování se mi zdá
[nejlepší prosbou. Bůh nám dává jistě požehnání.
! Maria je už letitá a silně malomocná. Nemoc zachvá
■ tila nervy-je zmrzačená. Dnešní účinné léky nám
i pomáhají nemoc zachytit a Maria přišla na ošetřovnu ještě včas. - Nyní tu máme přes 80 dětí-v
i ošetřovně:46 hochů a 35 děvčat. Tato živá společ: nost se nedá lehce ovládnout. Před třemi týdny
jsme musely větší děvčata po ošetření poslat domů.
Nechtěla se podřídit pořádku, pokoušela druhé a
' zničila klid. Mladí pacienti nám dělají starosti,
nejsou z domova vychovaní.
Poslední neděli v lednu je světový den malomoc
ných. V naší zemi je jich asi 3000. V naší nemoc
nici sv.Alžběty je jich asi třetina. 868 ležících,215
ambulantních-dohromady 983.
Čtvrtina nemocných pochází ze sousedního Mozambiqu. Je nám líto, že ted nejsou v zemi speciál
ních léky-my jich však máme dost. Dodávají je
evropské organizace ministerstev zdravotnictví-zadarmo. Chybí však organizace a zájem. Malomocen
ství se už nebere vážně. Kdysi se nebrala vážně
tuberkulóza. Dnes jsou obě nemoci velkým problé
mem, protože tito nemocní podlehnou lehce AIDS.
PROBLÉMEM ZDRAVOTNICTVťJE MALARIE- V
Ndandě, v nemocnici sv. Benedikta, je pro děti 25
postelí. Týdně přichází na ošetření 180-200 dětí.
Přijdou i jejich maminky. Většina dětí potřebuje
transfuzi krve, malárie totiž ničí červené krvinky.
Dárcova krev se musí vyzkoušet na HIV. Děti ma
jí vysokou horečku, zvracejí, mají průjem. Těžké
to mají jak lékaři, tak ošetřovatelky.
VELKÉ STAROSTI NÁM DELÁ VLNA CHŘIPKY
a zánětu mozkových blan, s mnoha případy smrti.
Začátek dešťů (listopad) a konec dešťů(duben ),
jsou pro zdravotnictví nejtěžší měsíce. Období deš
ťů nám dělá vždy starosti. Máme naději na dobrou
žen, ale příliš mnoho dešťů v březnu škodí kuku
řici, málo dešťů v dubnu škodí rýži. Na výnos
žní jsou lidé odkázaní. V únoru jsme zase měli
záplavu housenek. Pak zase napadnou kukuřičká
pole opice. Ale my. Bohu díky, v klidu můžeme
vykonávat své služby. V sousedních zemích Rwandě a Burundi - je to hrozné.
KAŽDÝ DEN SE MODLÍME ZA VAŠE ZÁLEŽITOSTI.
Bůh ví o vašich potřebách a dá vám i sílu, vše
trpělivě překonat a snášet. To už prožil autor
žalmu před 3000 lety:

Máš-li útočiště v Hospodinu,
u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého,
pohroma se k tvému stanu nepřiblíží
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,
přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu:
"Mé útočiště, má pevná tvrz,
je můj Bůh, v nějž doufám."
S.LIA, St.Elizabeths' Leprosy Hospital,Ndanda,
Tanzania, East Afrika.

Císař krůtě pronásledoval i jiné du
chovní, vydrancoval Řím - ale v Syay|
rakusách ho zavraždili.
rr
5.VŠEOBECNÝ SNĚM V KONSTANTINOPOLI(II. ) Jeho syn, Konstantin Pogonatos(Vousa
Zatím co Západ pustošilo stěhováni ná
tý), svolal v dohodě s papežem Agathorodů s ukrutnostmi všeho druhu-jak od
nem církevní sněm do Carihradu, aby
pohanských, tak ariánských vůdců růz
se spory urovnaly. Četla se místa ze
ných kmenů, rozpoutala se na Východě
spisů sv.Otců, také pojednání pape
bouře náboženská. Točila se kolem spi
žovo a 175 účastníků podepsalo usnese
sů tří autorů-biskupů: dopisu Ibase z
ní, že v Kristu jsou dvě přirozenostiOděsy(Edessy)z r.433 . Nehájil sice he
božská a lidská, a dvojí činnost retika Nestoria-ale nebyl ani přízniv
božská i lidská - ale ta je božské
cem obhájce pravé víry-Cyrila z Alexan- podřízená. Papež ve svém listě pouka
rie. Dále stoupence nestoriánského blu zoval i na neomylnost papeže ve vě
du Theodorose z Mopsuesitia a konečně
cech víry a odvolával se na slib Pána
spisy Theodorose z Kyrosu, který hájil
Ježíše Petrovi, že za Petra bude pro
názory prvního Theodorose. Spory trva
sit, aby neochabla jeho víra a posi
ly 10 let. Neštastně do nich zasahoval
loval v ní i své bratry. Což se ovšem
papež Vigilius,
kterého držel císař
týká i nástupců sv.Petra.
Justinián v zajetí v Cařihradě 10 let.
Bludy - jako skoro vždycky - byly
Až konečně sněm v Cařihradě-Konstantiprojevem odporu proti tíživé a despo
nopoli r.553 zavrhnul 14 bludných člán tické nadvládě císaře, velkým daním
ků ze spisů oněch tří autorů. Papež
pro Byzanc, a to vše bylo zakryto ná
napsal biskupům na sněmu list, v němž
boženským pláštěm. Není divu, že se
odsoudil řadu bludů - ale osob šetřilEgypt,
Sýrie a jiné dříve křestanprotože všichni nakonec litovali a smí ské provincie staly lehkou kořistí
řili se s Bohem i s Církví. Při návra
mohamedánů.
tu do Říma papež na Sicílii zemřel.Bis
kupové v severní Itálii,se papeže zřek
li a obnovili jednotu s římskou Církví
10.11.píše 11 Messaggero o televis.pořadu v
teprve r.600. Tento sněm byl vlastně
Anglii s názvem "Pekelný anděl",který ukazuje
dozvukem monofysitických sporů.
M.Terezu jako ženu nečestnou, nehodnou důvě
6.VŠEOBECNÝ SNĚM V KONSTANTINOPOLI(III) ry, "služku mocných".Program vysílal marxista,
Císař Heraklius chtěl získat monofysity producent je bohatý mohamedán a ředitelen teArmény, Syry a Egyptany - spíš s jedno levize je žid.Kard.Hume,arcib.,protestoval.
tě politické a nadvládě, než k jednotě
Pixiíž rok začne. vysílat křestanska rozhlaso
víry. Chtěl všechny připoutat k Cařihró vá stanice London Christian Rádio. Maji, jí
du. Vycházel jim však vstříc víc, než
podporovat i anglikáni a j., financovat ji ba
pravá víra připouštěla. Cařihradský
dou příspěvky posluchačů. Zatím se vybralo
patriarcha Ekthesis napsal knihu, v
přes milión Hber-stačí t^ na začátek-a také
níž tvrdil, že v Kristu byly dvě přiro- 7000 stálých, podporovatelů slíbilo pomoc,
zenosti-božská a lidská-ale jen jedna
V den oslav 1250 let města Fuldy v Něnecku mě
vůle-nazývalo se to monotheletismus.
la mít koncert satanská skupina Black Sabbath
Císař knihu vydal. Mnozí bludaři ji s
Do
haly pro několik tisíc lidí se dostavilo
nadšením přijali a prohlašovali, že
500 osob. Skupiny modlitby v biskupství vyni
chalcedonský sněm se přiblížil k nim a
kajícího a statečného biskupa Dyby se vroucně
ne oni k němu.
modlily, aby Bůh odvrátil tento skandální
Herakliúv vnuk císař Konstans II.chtěl
koncert. Jaký biskup - taková diecéze.
udělat hádkám konec a zakázal je pod
1 7.9 .oslavil budějovický biskup Dr .Ant. Liška,
přísnými tresty ve spisku Typos.
Papež Martin I.však svolal do Říma sy
redemgtorista, sedmdesátiny. Je velmi oblíbe
nodu. Přišlo přes sto biskupů. Typos
ný, důstojný nástupce biskupa J.Moucha,který
odsoudili a papež napsal všem biskupům, žil a zemřel v pověstí svatosti.
__________
aby neodstupovali od pravé víry.
13.-18.10.oslavil svět.biskup J.Kajnek z Hr.
Císaře to popudilo. Poručil svému miste Králové na Ukrajině-v Čechogradu, 125 výročí
držiteli na západě, aby papeže zabil.
založení městečka-žijí tam Češi-a udělil 50
To se nepovedlo. Ale r.654 pape
ti věřícím sv.biřmování. Posvětil i základní
že v lateránské bazilice zajali a do
kámen ke stavbě nového katolického kostela.
pravili do Carihradu. Tam ho vláčeli
Dívčí gymnasium sv.Terezie v Berlíně ostavi
po ulicích, bičovali, uvěznili se^
lo 100 let trvání-přežito komunismus i nacismus
zločinci a vykázali do vyhnanstvví na
Krym. Západ i Východ ho ctí jako světce ADRESA P.LANGA:VELEHRAD 22,LANDBROKE SQARE,
LONDON W.ll 3NA___________________ ____________
"V době, kdy dábel pokouší duši malomyslnými
Vedoucí OPUS DEI-Javier Echevarría,
myšlenkami, je třeba ji povzbudit myšlenkou
se stal 21.11.biskupem.
na dobrodiní, která duše už od Boha přijala."

PRONÁSLEDOVÁNÍPAPEŽŮ

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Tvrdost srdce

;

Čtyři apoštolově měli v řeckém městečku Tílípí <
velké úspěchy. Ale otrokyne, která měla pro<
rocky dar, je prohlašovala na hlasatele pravé- ;
ho Boha. Vymítil z ní zlého ducha a otrokyne ;
ztratila svůj prorocky dar, To se jejím mají- ;
tělům, kteří měli z dívky velký zisk, nelíbilo.)

MOC ZVYKU

Zvyk - aE dobrý či špatný - má velkou moc. IO
Jsou-li zvyky-nebo návyky-člověka dobré, je
málo pravděpodobné, že by jednak špatně. Snad
při velkém náporu nebo má-li před očima silnou
pohnutku. Víme, jak se, obvykle dočasně, mění
člověk, který se hluboce zamiloval. Pěstovat
PROROKOVÁNÍ NEBYLO TRESTNĚ
‘ dobré zvyky je pro správnou tvorbu osobnosti Proto si nepřátelé vymyslili žalobu politickou. i zvláštně křesťanské - velice důležité. Zpevní
"Ti lidé pobuřují naše město. Jsou to židé a
I se i tím, že je člověk pevně přesvědčen o tem,
hlásají zvyky, které jako Římané nesmíme přiže jedná, mluví a cítí správně. Jeho snaha je
jakoby podbetonována zdravým rozumem.
Byľa U pravda.
APOŠTOL NÁRODŮ

KŘESŤANSTVÍ BURCUJE LIDI Z LHOSTEJNOSTl, BEZMYŠLENKOVITOSTI, POŽITKÁŘSTVÍ!
Křesťanství je řád života - nejen řád myšlení.
A jak předvídal Kristus, rozděluje muže od že
ny, děti od rodičů-to už ve Filipi bylo.
Soud se dlouho nerozmýšlel a odsoudil Pavla a
Silase k zmrzkání. Je zvláštní, že neprotestova
li, byli přece římští občané a ti se tak trestat
nesměli. Ani je nevyšetřovali (Sk 16,37).
Pavel se na své občanství odvolával, když to
prospívalo jeho hlásání víry. Soud věděl, že
jedná protiprávně-a druhý den dostal strach.
TVRDOST SRDCE A NELÄSKA-TO BYLA ZNÁM
KA POHANSTVÍ
Křesťanství mělo tyto vlastnosti obměkčit a
změnit. Pavel se dívá na svůj život jako v olyir
pijských hrách-neleká se cvičení vůle. V 2.
listě Korintským píše: "A proto neklesáme na
mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova. Nynější utrpení trvá jen
chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad
pomyšlení nesmírnou... která potrvá věčně. 4,16
Tuto víru nepřemůže nic, ani žalář, ani pro
následování, ba ani lhostejnost a pohodlí.
APOŠTOLY ZAVŘELI DO PÁCHNOUCÍ KOBKY
Byly tam dřevěné dveře. Timotej a Lukáš byli
zřejmě jinde a o příhodě se dověděli později.
Nohy apoštolů sevřely klády, ruce a krk že
lezné obruče, připevněné skobou na zed. Ne
mohli ani sedět, ani stát. Rány po bičování bo
lely a pálily. Z ostatních kobek slyšeli kletby,
sténání, nářek...Ale naši stateční misionáři
se modlili žalm 125 o osudu Sionu-který se ob
rátí z utrpení v radost. A o ní se dozví celý
svět. Kritika sice o tomto zpěvu pochybuje,
ale toto ustanovení, vstávat v noci k modlitbě,
sahá až do apoštolských dob. Cas si představo
váli pohané jako příšeru, pohlucující vlastní
dětí. Křesťanský názor na čas byl jiný - je to
doba, vyměřená Bohem k tomu, abychom praco
vali na své spáse.
VĚŘÍCÍ SE V LYDIINE DOME MODLILI.
Náhle nastalo silné zemětřesení - v oněch kraji
nách dost běžné. Křesťané v tom viděli dílo
Prozřetelnosti - odpověd na jejich vroucí mod
litby. Není divu, že dřevěné dveře praskly,
skony se vytrhly ze zdi, okovy spadly. Oba
misionáři vyšli z kobky-s nimi i ostatní vězni.
JOSEF HOZNER

Známý Břetislav KAFKA, sl předvolat jednou z
obecenstva čtyři osoby. Uvedl je do tranzu.
Pak dal každému, do ruky nuž a nařídil jim, aby
loutku-o klené jim vsugeroval, že je to jejich
velký nepřltel-pro bodli. Každý reagovat jinak:
jeden bez váháni loutku probodnut. Vrahy váhal,
odpor k vraždě byl u něho velký, ale ne tak
i líný, aby odolal vyzve hypnotizéra. Kakonec
i odporem loutku probodnul. Třetí měl takový
odpor k hříchu, že hned nuž odhodil a nechtěl
za žádnou cenu toutku-v jeho představě člověka
probodnout, čtvrtý odhodil nuž a řekl, že je
to pouhá loutka. Ten se nedat vutl druhého vůvec ovlivnit. Takových lidi je dost málo.

U věřících, kteří se nemodlí a nesnaží získat
dobré vlastnosti, může víra vyblednout nebo ji
úplně ztratí. Avšak mnozí z nich chtějí před
smrtí kněze. Byl to velký nepřítel CírkveVoltaire-který žádal přátele, aby mu kněze při
vedli. Nevyhověli mu-byli to spíš nepřátelé.

CO
JE
ZVYK?
Je to část lidské povahy. V některých společen
stvích ovlivňuje zvyk člověka tak silně, že se
ho může zbavit jen s velkou námahou. Např.člo
věk od dětství vychovaný v přísněn islamu, se
těžko může zbavit islamských názorů. Působí tu
ovšem i milost Boží-ale to už je oblast víry,
ooooooocoooooooooooooooooooooocooooooooooooooo
Podle P.J.FLANAGANA

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
3.11.zasedala ve Vatikáne mezinár.konference Ná
boženství za mír s 900 delegáty z 15 ti vel
kých náboženství z 70 ti zemí .Byl na ní i vůd
ce japonských budhistů Nikkyo Niwano, gen.ta
jemník islámské ligy Ahmed Muhammad a jeruzalánský rabín David Rosen._________ _____________
5.11.byt v Tirane cotožen základní, kámen ke
katedrále bv.Pavla a má be btavět i bidla pro.
arcibiókapal pro biskupskou, kurií. _______ ___
Ve Vatikáne skončilo studijní symposium o apoštolátě mezi osobami s nestálým bydlištěm, hl.
Rómy/jméno, které si dali cikáni sami a zname
ná "muž"/. Byli tam delegáti z 13 zemí Evropy.
Rctnů je na světě asi 15 mil., 10 mil.žije v
Evropě, z toho čtvrtina v Rumunsku._______
V Nigérii se seslí muslimové a křesťané
v městě Jos a prohlásili,že ani křesťanství,
ani islám neospravedlňují vraždy a ničení kul
turních. budov v Nigérií.________________________
Předseda Pap.rady pro media, arcib.Foley, pro
hlásil v los Angeles, že Bohu se má nabízet to
nejlepší-stejně i posluchačům a divákům. Často
vysílají media překroucené či tendenční zprávy
vysíláni je čím dál nudnější a nekvalitní.
Ke knize Luise Rínserové: uveřejnila jen ty do
pisy, které psala Rahneroví, ne které p.sal
Rahner jí._______________________________________
5.11.zavraždili v Pretorii ranou do týla-stál
u okna a rána přišla zvenčí-pastora Johana Eair
se, býv.hlavu holandské ref.církve v J.Africe.
Prohlašovat, že aparteidje smrtelný hřích-něk
teří ho považovali za komunistu, vyhrožovali
mu smrtí. Představitelé církví a státu tuto
vraždu odsoudili.________________________________
Par tom ent v Jemenu schválil ústavu, jejímž zá
kladem bude přísný islamský zákon baria.______
V Sarajevě mají být otevřeny první katolické
školy:základní/přihlásilo se 200 žáků/, střed
ní, gymnásila/přihlásilo se 69 žáků/ a zdravot
ní/16 žákyň/-všechny přihlášené nenohly školy
přijmout,vybraly ty nejlepší. Světící biskup
Pero Sudar řekl, že učitelé budou jen kato
licí,nekatol.žáci mají výuku ve své víře._____
V Pakistanu schválila vláda žádost o postupnou
privatizací škol, znárodněných r.1978._________
"Pax Christi"zahájilo s jinými organizacani ve
Francii boj proti násilí ve filmech a televizi
Mají vliv na děti a mladé, jejich zločinnost
stále roste. Diváci mají posílat mediím co nej
víc protestních dopisů.______ ________________
18.-17.10.v noci byt ve Rwandě v kaplí zavraž
děn P.Klaudíus Símard(61], Kanadan z kongr.bv.
Kříže. Svázali ho, ubílí kladivem a okradli.Je
to 5.misionář zavražděný v této zemí.__________
24.10.vydali polští biskupové pastýřský list.
Žádají zákaz umělých potratu a zabíjení nevyle
čitelně nemocných/euthanasii/. V ústavě má být
zmínka o Bohu-stvořiteli. Žádají také, aby

parlament schválil smlouvu mezi státem a Cirk
ví, podepsanou před rokem. V Polsku vládne
mravní krize a relativizmus-tj.každý má svou
pravdu - a rozmáhá se nevěra._________________
Pro svět.den medií zvolil sv.Otec heslo: Ki
no film-hybná síta kultury a nabídka hodnot.
Poselství se zveřejní 24.1. na bvátekosv.
Františka Sateského, ochránce novinářů,
|Q
Stát.sekretář Vatikánu, kard.A.Sodano,zaslal
24.10.alžírskánu arcib.Teissierovi poselství,
Sv.Otec je zděšen zvraždou španělských řeholnic-augustiniánek, s.E.Maniagy a s.C.M.Alvarez v Bab-El.Ouedu. 20 let ošetřovaly nároč
né v nenocnicích i doma. Muslimové je zavraždili, když vstupovali do kaple na mši sv.
Předs .pap.rady pro mezinabozensky dialog Francis kard.Arinze v Sudanu prohlásit, že je na
děje na dialog mezí křesťany a muslimy,který
by byl založen na faktech-ne na (nesplněných]
slibech a krásných slovech,___________
V Miláně předložili v sále nanocnice San Ra
faele 19.10.knihu sv.Otce"Překročit práh na
děje. Mluvil o ní kard.Ratzinger,předs.parla
mentu Irene Pivettiová aj. 36 zemí si objed
nalo I.vyd.5 mil.výtisků. V 10 ti zemích se
prodalo za týden 1,300.000 výt. V USA třeti
na z půl druhého mil. V Německu, Španělsku a
Holandsku vyšlo ll.vyd. Italské Il.vyd.má mít
760.000 výt.Do vánoc přijde do prodeje milión výtisků.____________________
Ve Francií je tetef.linka se stalým provozem
pro pomoc starším osobám, obětem psychického
čí fysického násilí. Vyzkoušeli jí v Grenoblů
"Největší umění je v tom, zlanit odpor nepří
tele bez boje ...Jen na válečném poli je nut
ná přímá metoda války. Ale nepřímo se dá dosátnout také vítězství a upevnit je. Rozvrá
tit všechno, co je v zemi/a v církvi/dobré..,
Využit práce nejnižších a odporných lidí...
Odstranit hodnoty tradice...Bud velkorysý v
nabídkách a darech, jen aby sis koupil přívr
žence a zprávy..." Tomuto nebezpečí je vysta
vena Církev zvláště v zemích, kde je chudá.
Jak bojovat proti špatným, kteří věnovali
biskupství milión? K tomu se odhodlá jen mi
mořádně statečný biskup, představený, kněz.,
který je zakotvený pevně v Kristu. Raději
Církev chudá, než pod jařmem ničícího nepří
tele. V Los Angeles se podařilo nepříteli
zničit za půl druhého roku celou ženskou ře
holi, která vedla katolickou školu:"Nebudu
platit katolické škole, když mi děti zdarma
zničí stejně státní škola,"řekla jedna matka
US biskupově vydali pastýřský list o násilí:
"Násilí doma, ve školách, na ulicích, v zemí.,
ve světě ničí život a důstojnost i nadějí mi
liónů našich sester a bratří.""Společnost,
• která mravně ničí své dětí, opouští staré li
'•di a mstí se, ztratila základní mravní měřítka

PÔJDEM SPOLU DO BETLÉMA- - "A ty, Betléme e^natský, ačkoliv j si nejmenšs mezi. judskýmš nody, z tebe ml vzejde ten, jenz
bu.de vládcem v Iznaeti, jeho původ je od pradávna, ode dnu věčných."IMlch 5,?.).
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To prorokoval o Mesiáši Micheáš kolem r.800 př.Kr.
BETLÉM /Bydliště chleba/ leží 9 km na jih od Jeruzaléma. Bylo to město Boovo, který se oženil
s moabitskou vdovou Ruth a byl praotcem Davidovým. Zde byl David pcmazán na krále/1 Sam 16./
z rodu Efratů, proto se někdy nazývá Betlem Efrata. Ráchel, manželka Jakubova,"zemáeta na ces
tě do E piaty", a má tam být i pohřbena. Vraždu neviňátek prorokuje Jereniáš, který žil asi v
té době,co Micheáš. "...Ráchel oplakává své děti..."( Mt 2,18}.
Podle svátých Otců se narodil Kristus v jeskyni, nad kterou bývala svatyně boha Thamuze-Adonise. Sv. Justin tvrdí, že Kristus se narodil blízko vsi, což potvrdil i Origenes a j.autoři.
Císař Konstantin I.tam vybudoval basiliku. Přestavěl ji císař Justinián/527-660/ už měla pět
lodí, v ní se zachovalo několik mozajek z první basiliky. Bronzová vrata uvnitř jeskyně jsou
z dob Justiniánových. R.135 po Kr. založil císař Hadrián na místě narození háj boha Adonise.
Zřejmě už tehdy křesťané místo narození Spasitele uctívali a císař je chtěl zprofanovat.
Přístup k jeskyni vede z kostela úzkými schody skrze křížový portál. Místo, kde se měl naro
dit Kristus, je označeno stříbrnou hvězdou na podlaze z 18.st. Je tam latinský nápis: Hic de
Virgine Maria Jesus Christus natus est. Nalevo od místa jsou dva stupně do jeskyňky s oltářem
/tam sloužili naši kněží kdysi mši sv./. Jesle byly vytesány do skály jako žlaby pro dobytek,
vyložené hlínou a slamou, později postříbřené-dnes je tam od r.67O mramor. Jeskyně se skláda
ly z větší obytné prostory a menší, nižší, pro dobytek. Na západním konci jeskyně Narození je
jeskyně sv.Josefa a jeskyně Neviňátek. Jejich hrob se ukazuje v jeskyni za oltářem.
Na západ kostela je hrob sv.Jeronyma/347-420/, církevního učitele a překladatele Písna do latiny/Vulgaty/. Na východ-asi kilometr, byl
v 4.st.Klášter pastýřů s kryptou a
zbytky řeckého chrámu, který zřejmě
muslimové r.614 zničili. Podle
tradice se tam zjevil pastýřům
anděl. R.1854 tam posvětili Fran
tiškáni svůj kostel Pastýřů. Po zni
čení Jeruzaléma se tam ukazovaly i
hroby Davida, Šalomouna a j.
1/ té kaajlne byla. pastyKdyž obsadili zemi muslimové, vjíždě
...najednou u nich stát
li na koních do svatyně Narození.
anděl Páně a áekt-."Neboj
Proto jsou vchody nízké a úzké, jak
te se.. .Zvěstuji vám velkou
to vybudovali křesťané.
iadost.. .V městě Davidově
Za vlády muslimů směli do země jen
se vám dnes nalodit Spasitel,
Františkáni a opatrovali posvátná
naleznete dětátko...v jutách'!
místa. Sv.František si získal přízeň tamějšího vladaře
Lk 2.9-19.
a ten mu dal povolení, aby se tam jeho duchovní synové usadili. Jiný řád tam za muslimů nesněj
Na východ od Betléma si vystavěl král Herodes na vrcholku hory hrad Herodion. I o tem se pra
ví, že je tam král pohřben. Měl deset žen, což farizeje pohoršovalo, a dal zavraždit nejstar
šího syna. Herodes farizeje nemiloval a proto na nejvyšší místa - hlavně velekněžská - dosazo'
val méně zbožné saducee. Obě strany se nenáviděly.
Koncem r.1960 žilo v Betlémě na 4000 katolíků, 80 uniatů, 400 řecko-pravoslavných, 200 Sýřanů, 100 Arménů, 150 luteránů a židé po obsazení Izraele tam usadili 2600 muslimů.

------------- CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Bratrství sv.Petra otevřelo v Elhurstu-USAArcib.Vlk-dnes už kardinál-požádal skladatele
Pennsylvanie-se souhlasem biskupa Tamlina no
kostelních písní, aby krčmě kvality byly také
vý seminář. Začalo tam studovat 30 seminaris
přístupné lidu a vedli věřící jak k rozjímání,
tů. V německém semináři ve Wigratsbadu měli
tak k pochopení mše sv. Hovořil s katolickým
studenti z USA jazykové potíže a je tam i
časopisan Awenire-v Itálii,____________________
nedostatek místa._____________
Kněz Don Ráno Capuaosso z Itálie převzal odpo
Kěážové sutay v Menzingenljiné nez Kkážové
vědnost-jako misionáá-za ^aanost Svatě
sutay v Ingenbohlu-kteaé ted pftacujá i v
Heleny v BiazÁlit. Má 42 tis .obyv ,v 108 vsách.
nemocnici na Františku v Paaze},ostavily
Při biřmování v Buhinyuze-Burundi, vniklo do
16.10. už 150 tet od založené._____________
kostela několik mužů a stříleli k oltáři, kde
14.10.vydal Vatikán list biskupům o přijímá
zabili 10 věřících. Biskupovi se podařilo unik ní Těla Páně rozvedených a znovu ženatých.
nou skrze zákristii.
Svědcmí o tom rozhodovat nemůže.

NEVÁZANÝ SEX NA POSTUPU ?

"Man Gattmacheř ínótítut", kteřý ituduje v USA ue^e/ně mínění, tvřdí, ze óexuaíní wevázano-U
omeMcké. mtádeže není tak Možná. Pomelte óamí - má-M pravda.
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Přes polovinu mladých do 17 ti let dodržuje pohlavní čistotu. Tj . mladší 17 let - 40% - už
užívali sexu. Od 18 ti let se 70% pohlavně vyžívá. Ve věku 19 let je jich už 80% a posled
ních ročnících škol je jich 95%. 11,5% děvčátek od 15-19 let otěhotní. Asi milión mladých
se ročně nakazí pohlavními chorobami-z toho asi 50 tisíc virem HTV-vyvolávajícím smrtelný AIDS. I když jim tato choroba hrozí, nemá to
vliv na jejich nevázaný pohlavní život. Ve veřejných školách se
jim hlásá, že přemáhání-tj.ovlávání-pohlavního pudu vede k psy
chologickým problémům a ty mohou pokazit celý život/!!!/ Hoši
se vysmívají děvčátkům kolem 14 ti let, že ještě se s chlapcem
nevyspaly a že později proto nenajdou manžela. Takové pcměry,i
když mírnější, jsou i na katolických školách. Jistě na nich
studuje víc než 20% těch, kdo se dovedou ovládat. Katolická
Církev žádá sice mladé, aby si zachovali mravní čistotu, ale
kontroluje také učitele a vychovatele na veřejných katolických
školách? Doufejme 1
Baptisté a jiné sekty nás zahanbují. Před několika lety zaháji
li hl.v jižních státech kampaň mezi mladými "Opravdová láska
čeká". Mravní čistotu žádá Písmo sv., Kristus řekl:"Kdo se podívá
na ženu, aby ji požádal, už s ní zcizoložil ve sván srdci." Mladí
baptisté, kteří chtějí dodržovat před manželstvím čistotu, podepisují
prohlášení:"Protože věřím, že skutečná láska čeká, zavazuji se vůči Bohu, sobě a budoucímu
manželovi a své rodině, že zůstanu čistý - čistá - až do manželství." Pak dostávají zvláštní
prstýnek nebo přívěsek. Viděli jsme jej i na dívce v Einsiedelnu. Toto prohlášení podepsalo
200.000 mladých a hnutí se stále rozšiřuje. Jestli toto hnutí podporují i američtí biskupové
a katolické organizace a školy mládeže nám není zatím znáno. Doufejme, že tento zdravý druh
ekumenizmu, který neoslabuje katolickou víru, se brzo v celám světě rozšíří. Nejen v USA.
V šedesátých letech chtěla Margaret Meadová-specialistka v nauce o člověku, dosáhnout zasta
vení rozvratu americké rodiny tím, že doporučovala"manželství na zkoušku". Tj.krátké bezdětné
období sexuálního života před manželství. Poznají-li mladí, že se k sobě hodí, uzavřou man
želství. Universita ve státě Wisconsinu zjistila, že manželství bez této"předehry" se rozvá
dějí mnohem méně, než "manželství na zkoušku". Známe takové případy i v Evropě.
R.1992 bylo v USA rozvedeno 1,3 mil .manželských párů od 25 - 29 let, tj.pětkrát tolik než
r.1961.
Zahanbují nás i mohamedáni, u nichž je nemyslitelné, aby mohamedánská dívka měla předmanžel
ský pohlavní styk před uzavřením sňatku. Na muže se ovšem toto nařízení nevztahuje. Ti si
najdou před manželstvím nevěstku - nebo křestanku! poc/£a
náhoda - Chíca o
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CO NOVÉHO VE SVETE
21.10 při návštěvě sv.Otce ad limina-prosili
pakistanští biskupové, aby se nevzdával úřa
du. Předseda-arcib.z Lahore, mons.Trinidade
řekl, že biskupové se za sv.Otce modlí a stojí při něm-vědí,že doba je pro víru kritická
Limburský biskup Kamphaus řekl:"Po administ
rativní stránce je Církev obrem, v duchovním
vyzařování je dnes trpaslíkem.""Uvažujeme o
některých teologických otázkách, ale naše
srdce zůstává chladné." _____ ______________
Ve Švýcarsku vyšla kniha švýcarského politika,historika-protestanta Jakuba Burckhardta
/+1974/v níž obhajuje Pia XII. Při osobním
setkání viděl, jak papež soucítí s obětmi na
cismu a chce využít všech možností, jak jim
pomoci. Jako sv.Pius X.byl zoufalý, že nemů
že zabránit válce.

Francouzský konvertita-spisovátel A.Frossard
kritizuje v dopise francouzské biskupy:"Olou
pili víru o její životní nerv-o tajsnství a zá
zraky.. .ponížili křesťanství na sociologii a
dějiny, na kempremisy se světan. Svět dnes ži
je ve strachu a v duchovním hladu, potřebuje
naději. Svět, trpící tolika zklamáními, potře
buje a očekává od katolické Církve víru-a ne
vědecké domněnky a pochybnosti...Biskupové jsou
ohleduplní k bludům, které se vyučují v seminá
řích a na katolických školách, jsou bázliví,
jen aby se jim nevytkla"netolerance"a"nerespek
tování plurality v Církvi." Platí tyto výtky
jen francouzským biskupům?____ _______________
A.Frossard napsal o sván obrácení na katolic
kou víru/konversi/knihu: Bůh existuje, já jssn
ho potkal. Vyšla u Slovenských Jezuitů v Kana
dě. Ve Zvonu vyšla i česky.

TY JSISKÄĹA!

Tato ustanovení však neplatila v alpských ze
mích, podřízených císaři a v Cechách a neu—
Moravě. Kdo se nechtěl vrátit ke katolic- jy
ké víře-mohl se vystěhovat-ovšem jen šlechta.
Proti hugenotům Richelieu ostře bojoval.
Při jejich povstání oblehl r.1627 jejich hlavní
baštu-La Rochell. Byla to nedobytná pevnost
a její obyvatelé-hugenoti-velmi stateční.
Richelieu však obklíčil město tak, že lidé ne
mohli dostat zásoby ani po moři, ani po sou
ši. Z Anglie se vypravilo dvakrát anglikán
ské vojsko- ale oba útoky byly odraženy.
Koncem r.1628 se vyhladovělí museli vzdát.
Hugenoti museli vrátit všechno, co katolíkům
uloupili, ale měli náboženskou svobodu.
Richelieu byl ctižádostivý člen svého rodu,k
víře neměl vztah. Vyvzdoroval si na papeží
kardinálský klobouk pro svého nástupce Maza
řina, který nebyl vůbec knězem. Ludvíku
XIII. určoval i zpovědníky, kterým dával po
divné pokyny-jinak je uvěznil. Sebral důcho
dy 22 opatstvím, podporoval herezi galiganismu(tj.církev se musela podrobit státu). Jeho
dvůr byl skvělejší než dvůr králův. Měl i
vlastní divadlo. Založil francouzskou akade
mii a tam se vytříbila franština,která se
stala světovou řečí místo latiny. Svým pří
buzným dal vlivná a bohatá místa-i mezi
biskupy měl mnoho oddaných lidí. Jako kněz
byl bezúhonný, plnil pilně své náboženské
povinnosti a snažil se o náboženskou obnovu.
Tehdy se rozšířil vliv Voršilek ve školách.
Jeho pravou rukou byl kapucín P.Josef,kte
rý organizoval misie mezi hugenoty-kapucíni
obrátili na víru na 50 tisíc hugenotů.
Kardinál zemřel r.1642. Když se ho zpověd
ník zeptal, jestli odpouští svým nepřátelům,
řekl: "Žádné jsem neměl-byli to jen nepřáte
lé státu a krále." Tak omlouval svou
bezohlednost a krutost.
Papež Řehoř byl sympatický. Jeho kosti
spočívají v kostele sv. Ignáce. Také slavný
Bernini vytvořil jeho bustu.

REHOR XV.-Alessandro Ludovisi
9 .února 1622-8.července 1623
'
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopooooo
Pocházel z rodu Boloněze. Nar.se 9.února
1554. Po studiích v Římě se stal knězem a za
vlády Řehoře XIII .vstoupil do papežských
služeb. Za Klementa VII.byl prostředníkem ve
velmi obtížné politické situaci. R.1612 se stal
arcib.v Boloni, r.1616 kardinálem. Ve své
diecézi se snažil o reformu.
Papežem se stal r.1621. Následujícího roku za
ložil Kongregaci propaganda de fide-dnes kon
gregace pro šíření víry mezi národy. Má se
starat o velká misijní území, přidělovat je ře
holím, vychovávat a posílat do misií pracovní
ky, nevhodné odvolávat, sbírat pro misie pod
pory, urovnávat spory, pečovat do domorodé
duchovenstvo. R.1626 založil při ní mnohoja
zyčnou tiskárnu-s latinským, řeckým, arab
ským, arménským a glagolským písmem. Další
rok založil ústav pro výchovu kněží-misionářů. Tento ústav podporovalo mnoho dobrodin
ců, zvi.odkazy.
R.1622 - 12.března - svatořečil Ignáce z Loyoly, Filipa z Neri, Terezii z Avily a Františ
ka Xaverského-jezuitu, misionáře ve vých.
Asii.
Jako papež pilně pracoval na uskutečnění
tridentských reforem. Za jeho vlády rozkvet
ly misie. Jeho mírové snahy bohužel r.1622
jmenovaný francouzský kardinál Richelieu zni
čil. Víc než víra mu ležela na srdci sláva a
moc Francie. Chtěl svrhnout Habsburky. Jako
žák Machiavelliho necouval před nejhanebnější
mi prostředky, aby získal Francii slávu.
Ujednal smír mezi Poláky a Švédy a jejich bo
jovného krále Custafa Adolfa vyzval, aby táhl
do Německa a bojoval proti císaři - a tak za
chránil uvadající protestantismus. Zavázal se
platit mu za to milion livrů ročně. Ve smlouvě
bylo, že král bude šetřit katolické kostely,
kláštery a bohoslužby-chtěl tím uklidnit kato
PALESTINA
lické Francouze-ale tuto část smlouvy král
PO VÁLKÁCH
nedodržoval. Švédské války jsou nejtemnějším
MAKABEJSKÝCH
listem v dějinách stř. Evropy. Kardinál
Nahoře Gali
rozdmychal u německých knížat hněv proti
lea, uprostřed
Valdštějnovi. Po jeho sesazení utrpělo katolic
Samařsko,
ké vojsk«i pod Tillym od Švédů několik porá dole Judsko s
žek. Po pražském míru byl císař donucen od
Jeruzalémem,
restitučního dekretu ustoupit a plán o rekato Betlémem,
lizaci Německa byl tím navždy pohřben.
Masadou,
Za třicetileté války byla naše vlast rejdištem
jezerem Gali
divokých hord, bestiálních, vražedných a ná- lejským,
silnických. Vestfálský mír přiřkl protestantům Kumránem,
katolické kostely, které zabrali, i kláštery a
Jerichem.
pozemky biskupů a opatů. Papež však ne
Tečková čárauznal rovnoprávnost obou konfesí-ovšem až
země v době
Inocenc X. Tehdy platilo-jakého náboženství
našeho Pána,
byla vrchnost, takové museli mít i poddaní.
Ježíše Krista.
Ani soukromě se nesměla sloužit mše sv.Kdo
se nechtěl podřídit, mohl se vystěhovat.

PSA SE NEMUSÍŠ BÁT!
"Psa se nemusíš bát. Byl jsem ránc
u sedláka pro vajíčka, pes tam se
děl a tvářil se vlídně. Ani na mne
nezaštěkal."
"Asi proto, že tam byl jeho pán.
"Ne, ne - je mírný jako ovečka.
Hladil jsem ho, vrtěl ocasem__
Sám se přesvědčíš. Ale vajíčka
jsem nekoupil. U toho vydriducha?
Ani je - ostatně - neměl. Pes
je fakt vlídný, sám se přesvědčíš!
A skutečně. Když Toni a Jimim otevřeli dve
ře, pes na ně vlídně pohlédnul. Ležel v
předsíni.
"Sedlák se selkou šli do města - prodat
tvaroh a nakoupit. Přesvědčil jsem se. Ne
vrátí se nejméně tři hodiny."tvrdil Jimi.
"A nikdy nezamykají. Zde je samota, kdo by
je okradl?"
"Mají psa..."namítnul Toni a ohlédl se.
Pes se na ně spokojeně díval, pak vstal a
ťapkal za nimi do obývacího pokoje. Prošli
do kuchyně, ale v kredenci našli v dozičce
jen drobné.
"Vraťme se do obýváku,"řekl Jimi. Vrátili
se, prohrabali zásuvky, a zase nic nenašli.
"Moment,"řekl Jimi zamyšleně."Matka dávala
všechno do ložnice. Přesvědčíme se!"
A skutečně. Pod ložním prádlem našli spoři
telní knížku. Když ji otevřeli, zasvítil
jim zrak. Byla tam pěkná sumička. A knížka
bez hesla. Navíc v ní byly vloženy čtyři
tisícovky. Jimi si dal knížku do kapsy, pen
ze do peněženky a přistoupil k toaletnímu
stolku.
NAŠE KRIMI
Hned z první zásuvky vytáhnul celou hrst
šperků:"Co jsem říkal?" prohlásil vítězně a
prohlížel si jeden šperk po druhem,"ženské
mají vždycky šperky v toaletním stolku."
"Pokud nejsou dost chytré a nemají někde za
obrazem nedobytnou pokladnu,"zabručel Toni.
"Tu bych také otevřel,"prohlásil sebevědomě
Jimi. "Dosud mi žádná neodolala. Ani poklad
na, ani ženská.. A teči do zásobárny. Už mám
hlad a jistě jsou tam zásoby dobrot."
Vyšli z ložnice, pes za nimi.
"Co ta potvora za námi stále chodí?"
"Má radost, že tu není sám. Kde jsou pytle?
Vybírali z regálů šunku, salámy, sýry a
všechny dobroty, až byly oba pytle plné,
sotva je unesli.
"Ted bychom mohli zmizet," prohlásil Jimi,
zřejmě vůdčí postava loupeže.
Obrátili se k východu - ale pes najednou
nevypadal ani trochu přátelsky. Naopak, vy
cenil zuby a hrozivě zavrčel.
"Co je s tím, kamaráde?" podivil se Jimi.
"Dej mu kus šunky - pak nás pustí!"

Ale vlídný pes si šunky ani nevšiml.
Naopak, začal vrčet ještě hrozivěji.
"Což ho zavřít do kuchyně?" navrhl
Toni.
Pes se však od dveří ani nehnul
Mamě mu Jimi nadával a Toni chválil,
nic na vlídného psa neúčinkovalo.
"Asi ho pohněvalo, že jsme toho sebra
li tolik!" zamyslil se Toni.
Jimi se poškrabal v zátylku. "Asi jo.
Tak z bohatých vánoc asi nebude nic."
"Máme ještě peníze, šperky a knížku,"
uklidnil ho Toni.
Vrátili se do komory a poskládali dobroty zase
do regálů. Oba se lítostivě podívali na prázdné
pytle a vrátili se do předsíně.
Pes tam ještě seděl a když je spatřil, zase
vycenil zuby.
"Ani ty šperky nám asi nepřeje,"zahořekoval
Jimi."Dejme je zpět, snad se nad námi smiluje
a nechá nám aspoň tu spořitelní knížku a peníze.
Mám je v kapse, vidět to nemůže."
Jenže pes se oklamat nedal. Znovu se dal do vrče1
ní - ba několikrát i zaštěkl.
"Tak celá ta práce nebyla k ničsnu. Psisko je
mazané jako zloděj," zlobil se Jimi a Toni
mlčky kýval hlavou.
Chvíli nerozhodně stáli, pak se pokusili psa
obejít a vyklouznout ven. Nepomohlo to.
"Je tu určitě zadní východ na dvůr,"napadlo
Jimimu - ale řekl to docela tiše. Začali couvat
do kuchyně. Pes za nimi. Chtěli zavřít dveře jenže pes vyskočil a oba škobrtli o koberec a
posadili se s žuchnutím na zem.
"Zatracená potvora!" klel Jimi a třel si zadek.
"Budone muset vrátit i tu spořitelní knížku
a peníze. Jinak se ven nedostaneme," zklesle
navrhnul Toni.
Jimi svraštil čelo:"Tak celá __ eh...fuj..."
Když se obrátil ke dveřím, které hlídal pes,
ten se pohnul a pustil je do ložnice. Jimi ulo
žil spořitelní knížku i peníze pod prádlo - ješ
tě je lítostivě pohladil a vrátil se do předsí
ně. Pes ležel u východu a tvářil se trochu laska
věji.
'Víš co? Rozdělíme se. Ty půjdeš předními dveřmi
a já zadními. Pes se rozdělit nemůže,"navrhnul
Jimi.
"Ani nápad. Aby mě pes roztrhal a ty utečeš,"
nesouhlasil Toni.
Tak museli čekat, až se vrátí sedlák se ženou.
"A podívej se, Mary, máme hosty, Vždyť jsan vám
říkal, že vejce neprodáváme."
"Nepřišli jsme pro vejce,"prohlásil důstojně Ji
mi, "nýbrž pro brambory. Když jsme viděli, že tu
nejste, chtěli jsme se vrátit, ale ta vaše pot..
váš milý pejsek nás nechce pustit."
"To věřím. Vpustí dovnitř každého, ale nikoho ne
pustí ven. A brambory také nevedeme," Sedlák
otevřel dveře. Oba kumpáni vyběhli, jako kdyby
jim zapálil bcmbu za patami. Ani se neohlédli.

ĺ VÁNOČNÍ
XfOSVÉŽENÍ
MLADÝCH

NAŠE VÁNOCE
24.12. ŠTĚDRÝ

DEM^nS

WINTERTHUR-v kapli u kostela sv.Ulricha
Seuzacherstr.1.
21,00 hod.
ZURICH - v kryptě Božského Srdce Pá
ně Aemtlestr.49
23,00 hod.

SLAVNOST BOŽÍHO NAROZENÍ 25.12
NEDĚLE
SOLOTHURN-v Spitalkirche
Hl.Geist
11,00 hod.
BERN-v kryptě kostela bratra Klause.
Segantinistr. 26.
15,00 hod.
RUTI-TANN-v kapli Alterstheimu Sandbuel vedle fary(3 poschodí)
18,00 hod.
pak vánoční posezení.

26.12

SV. ŠTĚPÁNA

AARAU-v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla 9,00 hod
LUZERN -v kryptě u kostela sv.Karla
_
,v KarlisbrucKe(Spitalstrasse)
11,15 hcd

DĚKOVNÁ
MSESV. 31.12.
WINTERTHUR - děkovná a novoroční

bohoslužba 17,00 hod.

SLAVNOSTPMARIE-MATKYBOŽI-1.1.1995
ZURICH - jako obvykle

SLAVNOST

SV. TŘÍ

7.ledna 1995

WINTERTHUR

8.ledna

BERN
ZURICH

I

19,00 hod.

KRÁL 8 - ZJEVENÍ PÁNĚ

9,00

19,00

POŽEHNANE VÁNOCE
A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK

VAS MISIONÁŘ I REDAKCE
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Vánoční obnova pro
mládež od 17 let bude
jako obvykle ve
Sv.Martině v sev.
Itálii 26.12.-2.1.
BLÍŽÍ INFORMACE
bud P.Šimčík nebo:
VELEHRAD, 39030
San Martino.v Casies
Itálie
Celý pobyt svojí
kolem 150 frs.
••••••••••••••••••••e
NOVÁ KNIHA
P.JOSEFA KOLÁČKA, SJ.
Z Vatikánského rozhla
su se jmenuje
KŘÍŽ NAD TĚŠÍNEM
10. října přišel z Klementi
na v Praze do Brna P.Can
pana s šesti novici-mj.i po
zdější anglický mučedník
Ed.CAMPION. Nesli si ko
pii obrazuP.Marie-dar tře
tího generáda Jezuitů- Sv.
FRANTIŠKA BORGIÁSE.
Noviciát zal.v Brně P.Hol
ler s pomocí bratří Crodec
kých. Jejich synovec Meli
char vstoupil r.l6O3 do řá
du, kde byl i Stepán Pongracze, umučený r.l6l9 v
Košicích. Oba prohlásil
1.II.I9O4 sv.Pius X.za bla
hoslavené. Při studiu reto
riky v Hradci Králové se
setkal Melichar i s pozděj
ším světcem Johnem Ogilyiem, skotským mučedníksy této knize je řada půvoc
nich dokumentů o osudech
Melichara Grodeckého,na
před správceíi duchovního
Statku Kopanina-ten patřil
Klementinu, až byl v KošiCích"z nenávisti k víře"
Umučen.
Tuto i jiné knihy, vydá
né Jezuity, dostanete v
Praze II., Ječná 2.

^PRERUŠENÁ SETKÁNI'
Knihu o vynikajícím laiko-v
ÍProf. Fr. PiNĎAKOVI
ivydala Křest.akademie.

VŽDY STEJNÝ KONEC
Než napsal svůj první román,
vyprávěl své ženě, drobné,
bledé, s jestřábím nosem, ja
ky našel námět. Žena, která
nenáviděla svého muže a svou
lásku jen předstírala, pomáha
la muži v jeho obchodech tak,
že zbohatli. Pak ho otrávila
a přestěhovala se jinam, kde
užívala zděděného bohatství.
Nikdo ji nepodezříval, vždyt
byla k muži milá a nikdy se
s ním nehádala.
"Dobře vymyšleno,co?"ptal se
muž. Žena nadšeně přisvědčila
Další námět nového románu byl
tento: Jeden chudas, kterého
nemohla jeho žena ani vidět,
zdědil sto tisíc dolarů. Za
tím co se radoval z dědictví,
kula jeho žena dábelský plán.
V den, kdy mu advokát přinesl
peníze, shodila muže z osmého
patra a dítě Štěstěny si zlo
milo vaz. Nikomu ani nenapad
lo, že by v tom měla prsty je
ho žena. Ta nějakou dobu
truchlila, pak se odstěhova
la do velkoměsta a zděděného
dědictví pilně užívala.
"Zase výborný námět, co?"ptal
se autor ženy. Nadšeně souhla
sila. Romám měl obrovský
úspěch.
Další velkolepé dílo mélo
tento námět:
Dívka si vza
la nemilova
ného muže.
Ten dosáhl
závratného
postavení.
Lidé mu zá
viděli jeho
štastný ro
dinný život
i jeho bohat
ství. Když
se stal mi
nistrem,pot
kalo ho ne
štěstí. Náhle zemřel.
Nikoho nenapadlo, že v tom má
prsty tak milující manželka?
Spisovatel napsal hodně úspěš
ných románů a zbohatnul. Vy
šly i jeho sebrané spisy.
Náhle se otrávil plynem. Jeho
žena truchlila-v dobu neštěstí
nebyla doma. Brzo se odstěho
vala do města a užívala tučné
ho dědictví.
John Miller

NAŠE KŘÍŽOVKA
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1 .Peníz
2.1.
svátost
3.
Zlá nemoc
4.
Pánem pochválená žena
5.
6.
7.
8.

Majetek
oděv
Iatinsky"deset"
Dramatické dílo

9.Starozákonní prorok
10
. Falešné naděje
11
.Jméno sv.Petra

1 . Denar.2.Křest. 3.Lepra, 4.Vdova
5 .Mamon .6. Roucho, 7. Decem.8.Opera,
9.Jonáš.10.Huse.11.Simon

KOLIK A JAKÉ CHYBY UDĚLAL ZÁK V NÁBOŽENSTVÍ
Dejiny katolické Církve začínají, když jí dal král Kon
stantin II.svobodu. Prvni řeholníci byli dominikáni, po
nich jezuité. Papež je hlava Církve zástupcem sv.Pavla.
V dějinách bylo mnoho svátých papežů, např. Alexandr
VI., který žil v 6.st. Pocházel z Habsburského rodu.
Do Cech přivedl křesťanství rusky vyslanec Samo v 3.
st. Ten pozval do Cech bl. Cyrila a Metoda a ti přeložili
celé Písmo sv.do češtiny. Sv.Metod je pohřben v chrámu
sv.Víta v Praze, sv.Cyril v Alexandrii. Prvním českým
biskupem byl sv. Vojtěch z rodu Přemyslovců, kterého
zavraždili v Uhrách.

Najdete-li v článku aspoň 18 chyb, můžete si poklepat
n n nniYinnc, Tri -ii nVí tom o 10 Vir>

Dějiny Církve začínají sesláním Ducha sv. Svobodu jí
dal císař Konstantin I. První řeholníci byli benediktini(na Západě). Hlava Církve je Kristus, papež je
jeho zástupcem na zemi a nástupcem sv.Petra.
Alexandr VI.,byl jako panovník dost dobrý, jako
křesťan byl nemrava a žil 1492-15O3-V době renesance
Pocházel z španělského rodu Borgiů...
Fran
ský kupec Samo(624-658)a byl pohan. Sv.Cyrila a
Metoda pozvali do Velkomoravské říše knížata Rosti
slav a Svatopluk-poslal jim je byzantský císař
Michal III. Cyril přeložil do staroslovanštiny nejdů
ležitější liturgické texty a podle řeckého písma upra
vil i nové písmo,tzv.glagolici.Hrob sv.Metoděje
neznáme, sv. Cyril je pohrben v Římě. I.biskupem v
Praze byl Sas Dětmar, sv.Vojtěch z rodu Slavníkovců byl II. Zavraždili ho v Prusku r.997.
V Austrálie je sucho, jaké tam dosud od příchodu bělo
chu nezažile.Arcibiskupství v Melbourne vyzývá křes
ťany, aby posílali korespondeční lístky, že se modlí
za dešt-ty dostanou i katolická a protestantská spo
lečenství a budou umístěny na domech. Rozešlá je eku
menická rada, která tuto akcí vyvolala._____

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
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HUMOR

ZE ŠKOLNÍCH ÚLOH.
19.10.zemřel v kolínské nemocnici pražský
Když bylo Čechům a Moravanům nejhůř, seděl něsvět.biskup Dr.K.Matoušek/84/.Po vysvěcení
r.1949 působil v různých farnostech, nejdé mecký král Bedřich u zimní večeře._______________
Úkol jsem dělal celý sám, jen se zavražděním po
le u sv.Vojtěcha v Praze-nikdy jako biskup.
Na odpočinek šel 1992, Hrob je na Malvazinkách sledního Přemyslovce mi pomáhal otec.___________
"Slyšel jsem na vlastní uši, že to můj spolužák
Letos věnuje vánoční strom (30 m) Vatikánu
neřekl!"
Slovensko. ___________________________________
První lidé byli
Sv.Otec za 16 let blahořečil 601 osob/401
nejstarším námučedníků a 151 vyznavačů/a 268 blahosl.
rodem.__________
prohlásil za svaté, z toho 250 mučedníků
Rozkazovací
a 28 vyznavačů.______________________________
způsob nemá nik
V Kyjevě vyšel ukrajinsky Nový zákon(50 tis.
dy první osobu,
péčí pravoslavného metropolity Jana,________
protože člověk
18.10.navštívil Prahu vatikánský "min.zahraní
sám sobě nerad
čí" arcib.Tauran-na dva dny. Setkal se s čes
poroučí.________
kým kolegou J.Zieleničem a mluvilo se hl.o
Hanáci a Psovrácení komunisty zabraného cirk.majetku,
hlavci byli zaVláda chce vrátit jen kostely a j.kultovní
valitých povah.
předměty, ne však nemovitý majetek -nemocni
"Ted ml vyAvě.ttl, jak jíl Aem
Nejznámější Má
ce , školy-potřebné k apoštolské činnosti
i tlm autem zacouvala?"
nesovo dílo je
Církve. Ta potřebuje i výnos z pozemků.
jeho most přes Vltavu.
Na setkání evropských skautu byl i slovenLibušin soud se říká tomu údobí českých dějin,
ský kněz, činný v Římě.______________________
V Londýně vydali krásnou dokumentační publi- ve kterém odsoudila Přemysla svého manžela.
Dnes už dává kůň užitek jen tehdy, když vsadíme
kaci o 45 leté činnosti misionáře a jezuity
P.Jana LANGA, s obrázky. Jak charakterizovat v koňských závodech na koně a on vyhraje.
Třetí světovou válku by vedly jen stroje. Vojáci
P.Langa?Byl to kněz úsměvu. Dílo redigoval
redaktor českého odd.BBC v Londýně Milan Ko by byli na to, aby měl kdo salutovat důstojníkům
courek. Připojujeme se k blahopřání Otci Lan 0 Dánsku vím jen to, že v něm bylo něco shnilého
Květen je nejkrásnější měsíc, protože rodí
govi a přejeme Boží požehnání a zdraví._____
Italský misíonář-kambodíán-P .G .Russa, obrátí tříbarevná koťata.
za 30 lei misijní práce v Ugandě na katol.ví AFORISMY.
ru asi 300 kouzelníku, kteří se omluvili ves Zpráva se rozšiřuje jak se patří teprve tehdy,
ničanum, že je celá léta podváděli.________
až se stane tajemstvím.
n německé koleji ve Vatikáně/asi v Germaniku
"Ztráta studu je začátek šílenství." Sigmund
se rozvinula debata o knihách US vědců:Michae Freund, židovský lékař nar.v Nákle,+ ve Vídni.
la Novaka/pův.Slováka/:Výzva křesťanského ka
K smíchu je třeba také trochu ducha.
pitalismu,Rich.Neuhause:Solidarita a zisk, a
G.Vfeigela:Poslední revoluce-Církev odporu a
Zvíře se smát nemůže-ducha nemá.
G.Keller.
zboření zdí.-Do hospodářství se mají vnést
Jak mnoho rodin by nechtělo auto, kdyby auto
křesťanské mravní zásady a kultura._________
neměl soused.
V Sao Paolo v Brazílií otevřeli františkáni
psycholéčebné středisko pro nemocné ALDS.
Nový ředitel vtrhne do hlučící třídy a vidí na
Chtějí o ně pečovat nejen tělesně, ale hlav stupínku vytáhlého mládence, který překřikuje
ně duchovně. Na zasedání Charity pro 21 bra ostatní. Energicky ho vyvede na chodbu a přiká
zilských diecézí se dohodli, že příští 2 ro že, aby se vrátil, až zazvoní. Za chvíli vstoupí
ky se budou věnovat hl,nemocným AIDS,_______
do ředitelny delegace žáků:"Prosím, můžeme už
Prof .Dr.H.Schiesser z Pavlovy university v
jít dcmů?""Jak to? Ještě neskončila hodina?"
Cliicagu prohlásil jménem 300.000 lékařů z 62
"Neskončila. Ale našeho profesora jste vystrčil
zení, že respektují lidský život. Rozebral 3 na chodbu a nemá nás kdo učit."______ ___________
problémy: lidskou sexualitu, kontrolu porod
"Televize ma velmi dobaý vtlv na mou četbu."
nosti -lidská bytost existuje od chvíle, kdy
"Jak to?""Když oteváe rodina televizi, tak jdu
se spojí sperma s vajíčkem. Třetí problándo vedlejílho pokoje a čtu aí tam."______________
rozbití mravního charakteru lékařského povo
lání: "OSN nás zřejmě chce zbavit role služeb Přijde muž navštívit kamaráda a zastihne ho v
kuchyni před hromadou špinavého nádobí. "Co to
níků života a zdraví a ponížit na zabijáky a
má znamenat?" zeptá se udiveně. "Ale před dvace
šiřitele nenocí a životního stylu prcmiskui
ti lety jsan se jen tak ze žertu zeptal manželty.1*
ky, mohu-li jí pomoci s umýváním nádobí."
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TA

JAK SLAVÍTE VÁNOCE ?
1.Pošlete vánoční a novoroční blahopřání
hlavně těm, které to potěší?
ano 1 ne 0
2 .Poohlédnete se po daně nebo po blízkém oko
lí po opuštěném člověku a donesete mu kou
sek vánočního pečiva/ že by je
přijal s radostí?/
ano 1 ne O
3 .Zahájíte svatvečer zpěván koled nebo čet
bou úryvku o narození Páně?
ano 1 ne 0
4.Jsou vánoce jen svátky jídla?
ano O ne 1
5.vybíráte dárky pečlivě-s vědomím, že při
pravíte obdarovanému radost?
ano 1 ne 2

6.Darujete kromě"potřebných" dárků/punčoch,oděvů/i něco čistě pro radost?
ano 1 ne 0
7.Vyberete dětem či ostatním ty knihy, které ne
narušují víru či mravnost?
ano 1 ne 0
8.Trávíte svatvečer-kromě jídla-jen a jen dívá
ním se na televizi?
ano O ne 1
9.Máte-li možnost, jdete na půlnoční? ano 1 neO
10.Snažíte se o to, aby svatvečer byl ra
dostný, plný pohody?
ano 1 ne 0
11 .Je váš svatvečer naplnění jen napomí
náním dětí/a vrčením vůbec/?
ano 0 ne 1
11 .-9. Přidáte-lí k těmto poznámkám ještě něco
ze svýeh dobrých zkušeností, jak pří
pravxt sobě o rodině krásné svátky na
rození našeho Spasitele-je to na jed
nička.
8.-6. Průměrně vánoce průměrně vercco
rodiny. g
5.-3. Průměrné vánoce zřejmě nevěřící
rodiny.
2.-0. Vánoce jsou svátky jídladárku,
odpočinku a někdy ani to ne. Vůbec
vám nenapadne, ze Kristus-Spasitel
rozdělil dějiny na dvě částí - před
spásou a po spáse. Polepšit se však
mažete a byly by to pro vás nádherné
vánoce.
Člověk je největší tam, kde klečí.

Jan XXIII.
Když se začne popírat milost, na
stávají nemilosrdné časy.
Kardinál Groer
Vzdor vší beznaději stále doufat.
Je to možné, kd^ž se přimkneme ke
třem pravdám: Buh je všemohoucí,
Buh je nejvýš milující a je věrný
svým slibům.
Jan Pavel II.

Najděte nejméně deset rozdílů mezi obrázky.
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