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jako lékař nemůže předepsat lék, který chce náročný, ale lék, který nsmocného uzdraví, nemů
že učitelský úřad Církve povolit, co by chtěla většina jejich členů. Nacismus a komunismus
měl za setou masy lidu. Přesto vydal Sv.Stolec encykliky-okružní listy, proti těmto hnutím
a varoval před nimi katolíky. Že Pius XI.poznal jasně ničivé jádro těchto hnutí, jsme viděli
na komunistických a nacistických koncentrácích a pronásledování těch, kdo smýšleli jinak.
Kristus pověřil Církev, aby předávala a vysvětlovala jeho učení a zavedla takovou kázeň, ja
kou uzná pro duchovní zdraví člověka za nejlepší. "Já jsem za tebe prosil, aby tvá vžra .ne
přestala! "/Lk 22,32/.
Po II.tikánu sice neodpadla část věřících jako při prohlášení dogmatu o papežské necmylnos
ti ve věcech víry a mravů za I.Vatikána, ale uvnitř Církve vznikla hnutí i osobnosti, které
se snaží Církev zničit Nejnověji v Rakousku a možná, až toto budete číst, i v Německu a
ve Švýcarsku. Zakladatelé, většinou placení Církví, zakrývají své pravé úmysly-zrušení celi
bátu, dovolení zabít nenarozené dítě, světit kněžky, neposlouchat zástupce Kristova-papeže
ap.za farizejským tvrzením, že chtějí obrodit Církev! Cún? Povolením těžkého hříchu homose
xuality? Naše víra spočívá na Kristu - ne na podpisech "věřících",jejichž víra uvadla.
Pozná-li se rakovina v začátku, může se uzdravit. Je-li prolezlá celým tělem, je lidsky ne
možné, aby se člověk uzdravil.
Je lidsky možné uzdravit Církev? Lidsky už ne - ale božsky ano. Kristus řekl:"Ja jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa"/Mt 28,20/. A tam, kdo se snaží být mu věrni: "Budete ode
všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. "/Mt 10,22/.
Za komunismu se zachovala u nás ryzí, čistá víra. Ani jediný biskup nezradil, máme tři mučed
níky-biskupy-Vojtašáka, Gojdiče a Trochtu! Zde, mimo vlast, jsme pomalu poznávalj.
jak rafinovaně se postupně ničí katolická víra-a Církev. Dnes mohou v cizině
vidět výsledky lží, které se nepozorovaně vkrádají i tam do Církve,a kněží, ,
kteří se vrátili domů-včetně biskupa Škarvady-mohou věřící varovat. Snad
každý samozvaný "reformátor'*má za setou stín ženy. Bez silného přilnutí
ke Kristu si nikdo neudrží víru-a pak už ani mravní čistotu.
Dobrý biskup potřebuje od věrných katolíků pochvalu, uznání, protože pro
žívá to, co Kristus vGetsamanské zahradě. Potil se krví-a jeho apošto
lově spali, Visel na kříži-a všichni utekli. Dnes visí Církev na kříži!
Jako Kristus vstal z mrtvých, vstane i zmučená Církev!
Rodina je malá CírKev. Ale ještě menší Církev je člověk sám. Je
li statečně napojen na Krista vírou, zachová si zdraví duše.
"Tvá víra tě zachránila!"/Mk 5,34/. "Právě víra ho uzdravila!"
/Sk 3,16/. 0 víře je ve Starám zákoně asi 30 vět, v Novám zákoně
přes 250 vět. Slovo "věřit" je v Starám zákoně asi 100 x, v Novám
přes 400x.
Vidíme tedy, že nabízet jiné léky, než svátosti a Kristovu pravdu,
kterou předal náš Pán Církvi - nejsou léky, ale jedy.
Jdáne k pramenům, k evangeliím, ke Katolickánu katechismu, jak nás vy
bízí Sv. Otec, a zactováne si duchovní zdraví až do doby, kdy překročíme
hranice času do věčnosti - k Bohu.

Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Iniciativa odluky církví od státu ve Švýcarsku
získala jen třetinu hlasů. Cirk.daň budou pla
tit i židé a muslimové-resp.ty náboženské společnosti, které vyhoví podmínkám a požádají o to
Nasetkání sv.Otce s mladými v Lorettě přišlo
2 x tolik mladých, než se očekávalo, skoro půl
mil. z 30 ti zemí. Většina protikatolických me
dií o tom mlčela nebo si vybrala jen nepodstatné věty z řeči sv.Otce.______________
Protikatolické Kirchenvolksbegehren(Žádost cír
kevního lidujmá v Německu odpůce pod názvem
"Iniciativa pro Církev." Jsou to věřící, kteří se
chtějí řídit Božími a Kristovými přikázáními a
nařízeními Církve. Zahájili už podpisovou akci.
První iniciativa se místo hlásání víry zabývá
jen zrušením celibátu a svěcením kněžek. Dnes
je kněžství i manželství a rodina ve velké kri
zi a bylo by nezodpovědné, klást na kněze dvě
tak velká břemena. - Erfurtský biskup Joachim
Wanke považuje tuto protikatolickou akci za
"vzduchovou bublinu" Medida se snaží akci pod
porovat pod záminkou "pravého dialogu." Ale ja
ko se nedá vést dialog o tom, je-li země kulatá
či plochá, nedá se vést dialog o pravdách víry.
Ve Francii vydali už potřetí známky k poctě
svobodných zednářů. Jejich Velký Orient ovliv
ňoval před II .svět, válkou většinu vlivných osol
ností v naší vlasti-Beneše a skoro všechny uni
versitní profesory. Tato známka je na počest
50. výr. založení Velké lože žen 18. září. K loži
patří ve Francii asi 10.000 žen._______________
Církev v Peru chce založit banku pro chudé
"Banku snění". Chce hl.financovat projekty v
podvyvinutých oblastech. Předseda Charity,
biskup Hugo Garaycoa v Limě řekl, že banka
se bude financovat hl.z darů a tak pomáhat
chudým. Základní kapitál má být milion US dol.
V zemi je roč.příjem ÍOOO dol.,asi polovina
obyvatel žije v bídě ■____________________________
Na přání biskupa Couttse v HyderabadutPakis ■
tan) se má farnost Matti starat o 148 osob-z to
ho 35 žen-propuštěných z otroctví u jednoho
velkostatkáře. Vykořisťovali je tam v nelidskýď
podmínkám a stát se bál vlivného velkostatkáře
Vévoda z Kentu, bratranec Alžběty II.,byl v
Praze a přijal ho pres.Havel. Jeho manželka
se stala-jak jsme psali-katolíčkou ■______________
Švýcarští biskupové se postavili proti potratové
pilulce RU 486.________ __________________________
V biskupství Pasov mají žáci, rodiče a učitelé
zahájit akci, aby ve třídách visel kříž.________
Hnutí Pro Ecclesia ve Švýcarsku zahajuje"nápor
modliteb",aby Bůh vzbudil nová a dobrá kněž
ská povolání. Akci pochválil dopisem předsedo
vi apošt. nuncius arcib. K. J . Rauber. Sekretariál
má v 5403 Baden, PF.35 konto.________________
8.9.přijal klášter v Einsiedeln do noviciátu
tři mladé benediktiny.___________________________
Sv.Otec udělil svátost nemocných s.A.Ausilii
(61),která ho po atentátu ošetřovala._____ _____
3.9. zavraždili muslimové 2 řeholnice v Alžíru.
Veřejně na ulicirU Jerusalema zavraždili františ
kánského bratra B . Grassiho-10.9. Od r.1994 by
lo zavražděno 17 kněží a řeholnic, hl .muslimy. -

V Brazílii jen 7 majitelů vlastní 75% půdy.V 2
městech žije v bídě a zločinnosti asi 4,8 mil?
venkovanů. President F.H.Cardoso chce fi
nančně podpořit 100.000 venkovských ro
din, aby mohly obdělávat půdu-každá rodina
dostane 27 akrůt akr - 40,30 arů),kterou
jim vláda koupí a pomůže jim 6.000 dolary.
Uskutečnění plánu by stálo 6 miliard dolarů.
Odborníci tvrdí, že by musel president ode
brat peníze jiným důležitým projektům, ale
ten doufá, že se to podaří. K půdě se sotva
vrátí mladí lidé-i když jsou nezaměstnaní.Sv.Otce znepokojují úspěchy sekt v lat.Ameri
ce. 5. září řekl brazilským biskupům-při je
jich povinné návštěvě v Rímě-že příčinou je
náboženská nevědomost a rozpad mravů.-Po
I L Vatikánu se tam uhnízdila"teologie osvobození"-ve skutečnosti komunismus pod zástěrkou
náboženství-ten poničil spoustu duchovenstva
i věřících.- Papež kritizoval vnikání pohan
ských obřadů do bohoslužeb, vzrůst rozvodů
a rozmáhání herezí (je to i v tzv.kulturních
zemích). Zdůraznil, že ekumenický rozhovor
neznamená hledat jednotu za každou cenultj
vzdávat se katolických pravdy). Dnes se v ze
mi málo hlásá evangelium, katol.společenství
skoro vymizela, je málo kněží a mezilidské
vztahy jsou nedostatečné. - Sv.Otec chce za
se navštívit Brazilii-sdělil předs. papežské ra
dy pro rodinu kard.Alfonso Lopez Trujilloasi r.1997. Trujillo býval předs.bisk. konferen
ce, ale nepřátelé Církve mu hrozili, že ho
zavraždí-proto ho sv.Stolec povolal do Ríma.V Petropilis se konala třídenní konference o
problémech rodin. -Problém sekt v již.Ameri
ce vznikl tím, že tam byla silně oslabená víra
různými špatnými proudy v Církvi-takže kato
líci snadno podlehli bohatým a pevným sektám
3.7.se vrátil ze srbského zajetí kapitán Pat
rik Rechner(32), byl zajat 24 dní, a bydlí v
Kanadě. Jeho otec přispívá do KLUBu.______
Při zahájení vysílání radia Svobodná Evropa
a radia Svoboda v Praze,v domě býv.Fderálního shromáždění, byl i pres. V. Havel a obřad
ukončil krásnou modlitbou gen.vikář - biskup
Jaroslav Škarvada.____________________________
1.10.má být uveden do úřadu arcibiskupa v
chrámu sv.Štěpána ve Vídni Dr.Christoph
Schónborn. Oficielně se ujal úřadu 15.9.
Budou ho media chválit? Nebo se postaví proti němu? Podle toho poznáme jeho kvalitu.
Od vypuknutí války v Bosně se zničilo v sa
rajevské diecézi 614 cirk, zařízení-jak srbský
mi, tak muslimskými vojáky. Mnohem víc byla
poškozena další cír. zařízení, kostely ap._____
V Kbnigsteinu u Frankfurtu se konal 45.kong
res Církve v nouzi pod názvem: Vých. Evropakřesťané a mír ve společnosti. Mezi 300
účastníky byl i pražský arcib.kard.M.Vlk.
30.9.bylo na Slovensku setkání české a slo
venské provinciální rady Sdružení saleziánských spolupracovníků-něco jako III. řád. V
České republice je jich 370, na Slov.asi 600.
Ve Francii se dá cirk.oddat každý druhý pár.

VETŘELEC
Lidé to říkají docela jinak, než to skutečně
je. Například Eliáš. Ten peníze z rukávu ne
sype. Ani všechno, čeho se dotkne, se nepro
mění ve zlato. Jinak by už byl dávno boháčem.
Nemusel by za svítání - ba za tmy - se vyhra
bávat z pod deky, kterou kdysi našel na sme
tišti. Odhodil by teplé peřiny.
Zatím chodí ještě opuštěnými ulicemi, tlačí
před sebou prázdný, rozviklaný vozík, od jed
noho odpadové nádoby ke druhé.
To se ví, ráno je ještě v jeho místnosti
štiplavá zima. Unyje se, navlékne své hadry
a teplý kabátek-i takový přepych lidé odha
zují do odpadu, zamykat nemusí, co by kdo v
jeho světničcy kradl? V/šplhá se po strmých
schodech - bydlí totiž ve sklepě, a s vozíkem
táhne temnými ulicemi.
Proti svánu obydlí nic nemá. Nemusí nic pla
tit. A když v"kanónku"zatopí, je i ve sklepní
místnosti teplo.
Ale co ho bolí - je samota. Nemá rád samotu.
Dřív mu to nevadilo, ale ted, kdy se mu množí
vějířky vrásek kolem oči, ubývá vlasů a tu a
tam vypadne nějaký ten zub - ted už nemá rád
sametu. Chtěl by s někým mluvit. Nemusel by
mu ani ten druhý odpovídat. Chtěl by se o ně
koho starat. Nezištně, jen aby nebyl sám.
Někdy sedí v koutku jako lstivý faun, začnou
se mu chvět vyzáblé ruce, pak se rozdrnkají
nervy a nakonec se chvěje celé tělo.
Někdo mu daroval staré radio. Napřed to tro
chu pcmohlo, ale když řekl hlasatel:"Dobrou
noc, spěte sladce,"zase ho zavalila samota bolestná samota. A radio není člověk! Nemá
oči a uši, aby viděl a poslouchal. Ne - radio
nestačí. Leží pak celé hodiny na posteli be
ze spánku, převaluje se ze strany na stranu a
ráno vstává celý rozmlácený.
Práci nemá-nikdo ho nenajal. Kde tuhle větu
četl? A kdo by se zajímal o starého, ošumělé
ho a sraženého hrbáče?
Žil-někdy lépe, někdy hůř. Tu a tam
nashrcmáždil tolik, že si mohl
dát pár marek stranou. A kou
pit si trochu tabáku.
Když vyšel s vozíkem na ulici,
bylo ještě skoro tma. Nikde
nikdo. Pak se zaplní ulice
chodci, pro Eliáše nebu
de místo. Jeho vozíček,
plný odpadu, lidi pohorší.
S odporem-někdy soucitně,
zavadí zrakem o hrbáčka a
jeho rozviklaný vozí.Musí
si pospíšit. Vozík je po
malu plný. Za železo, kte
ré našel, dostane pár
marek, za páchnoucí

odpadky jídla od majitele vepřince také něco.
Na všechno má odběratele, na papír, na umělou
hmotu, na odpad, na železo-a někdy'tam najde3
i věcičku, která se dá opravit, očistit a pro
dat. Hračku, lairpu,kobereček a tak dále.Jednou
našel i malý psací stroj-opravil ho a prodal
studentce.
Čistá práce to ovšem nebyla. Ale co dělat? Jíst
se musí, a jídlo je na štěstí levné. Někdy na
jde i kousky clieba, housek, salámu... a ušetří.
Jednou spatřil u kontě jmu konkurenta. Zamračil
se. Tenhle darebák si práci ulehčil. Převrhnul
prostě nádobu na odpad, všechno se vysypalo na
ulici a na chodník a(ted se v tom ten vyzáblec
prohraboval a hledal něco k jídlu.
"Toho si tedy půjčím!" zamračil se Eliáš a
sáhl po obušku, který nosil proti ranní opil
cům ve vozíku. Zamával jim a zařval:"Koukej
zmizet, mizero, tohle se můj rajón!"
Xfetřelec trochu ustoupil.
"A to svinstvo, co jsi tu udělal, mám sám
uklízet,"huboval Eliáš a zvedl klacek. Vetře
lec ještě trochu ustoupil a upřel na něho smut
né, krví podlité oči.
"Najdi si místo, o které se nikdo nestará,"
bručel Eliáš a chystal se, že lotra kopne.
Noha mu zůstala viset ve vzduchu. Ne - zdá se,
že ten nešťastník je na ton ještě hůř než já,
myslel si.
Začal shrabovat odpad do nádoby, kterou zase
postavil.
vetřelec zakňučel. Eliáš na něho pátravě
pohlédl. Byl to ubožák. Výlínalí, s hnědou,
špinavou srstí, úzkou hlavou, tu a tam bouli,
asi už dostal těch kopanců a ran víc - napadlo
Eliášovi. Mě aspoň nikdo nebije. Tu a tam mi
vstrčí soucitná duše do děravé kapsy marku.
A tenhle vůbec kapsy nemá. Jen splihlý ocas,
smutné oči, pomačkanou srst, vyzáblé nohy...
"No dobře, dobře, už se nezlob. Nakrmím tě."
Rychle sebral věci, které
se daly prodal, pohladil
psa, ten zavrtěl ocasem a
upřel na něho dojemné oči.
Eliáš se vracel brzo s
plným vozíkem k sklepnímu by
tu. Pes běžel vedle něho.Do
cela blizoučko. "Půjdeme se
nasnídat, starouši,"zašeptal
Eliáš."Patříme vlastně k sobě.Od
samého začátku." Eliáš pustil oj,
a položil ruku na psovu hlavu.
"Ted mám aspoň tebe,"panyslil si
a usmál se."Budeš se mít u mne
dobře. Budu se o tebe starat,
protože budeš patřit jen mně!
.Těšíš se, samotáři? já také!

ERNI DEUTSCH-EINUDER.

BÍDA-CHUDOBA-BOHATSTVÍ
Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení
v duchu, neboř jim patří nebeské království. {M 5,3).___________________
KřesLan, který se má pcměrně dobře, ne
rad by přišel o svou úroveň a po příjennem životě v pozemském království
by rád získal i blaho v království neneskán.
TOMU, KDO ŽIJE V PONIŽUJÍCÍ BÍDĚ,
je mnohem snadší netoužit po bohatství
jako tanu, kdo je bohatý dost, a říkat
mu, že není k bohatství připoutaný,že
je vlastně chudý v duchu /a to je pou
kázka na místo v nebeském království./
Jenže evangelium nepřipouští spekulace
Ucho jehly je maličké, velmi maličké,
ani ne milimetr. Boháči s batohen vě
cí nemají naději. Nebo přece? Jak?

NAŠE POSTA
"Cikány nikdo nevedZ ke ipořádanému životu, od domu. je a
vyháněZi, vzdyt mtnej jiit kradti. S károu a hubeným konikem je ho niti od jedné ves
nice ke druhé. 1 děZnik - eikán dobité pracu jid v továr
ně, brat menši mzdu než oi tat
ni - taková diikriminace. Jed
nato ie i nimi jako ie piy.
PozaitaviZa ie nad tZm Z pani TomZnová z BBC - Lon
dýn - redaktorka, že Z poZZeZe při výiteehu hned
Hekne "byt to cikán" - zdůrazni, ačkotiv v Praze pna
eujZ gangy z Moikvy, ItáZie, Potika a češti ztoději
a podvodnici.
Jiou to děti Boži. S podobnými na okraji ipoZečnoiti
pracuje MATKA TEREZA.
(/ tupeném je třeba vidět zkrvavenou tvář KRISTA'."
HOLANDSKO

CHUDOBA, JAK NÁM JI KRISTUS UKÁZAL
"Jiitě vii o proticirkevni náZadě Židi. Neni divá.
od Betl éra, přes Nazaret až po kříž,
Lidé nevědi, co je Cirkev a nikdo jim to nevyivětZi.
znamená především dokonalou svobodu
Ua ikote miito náboženitvi ie uči kráiná etika, vše
od věcí, svobodu pro poslání, svobodu
mini být přijemné, hřich neexiituje. To jiou veZké
pro lásku k bratřím a sestrám. Dostali
zZoěiny, kterých ie dopouitime na budouci generaci.
jsme za úkol"ovládnout zemi", tj.věci.
Pak ie nedivme, že komuniité ie chyitaji opět přeJak to, že věci začínají ovládat nás?
vzit moc. Vybizim Židi, aby ie modZiZi a denně
Stále hledáme novější, dražší, lepší
přináieZi aipoň maté oběti, protože MILOST je neja pořád víc!
iiZnějii pákou dějin..."
Když nám nikdy nic nechybělo, jaké má
ČESKA REPUBLIKA
me právo považovat se za chudé a dě
"Otok teroriitů na narodni kanceZař USA v měitě
lat si naději na blaženost v nebeskén
královští?
OkZahomě byZo vyitražné znamená a změniZo piychotoNA SVETE JE MNOHO CHUDOBY, BÍDY,
nedobrovolné, vnitřní, nezasloužené,
nelidské, zaviněné hříchy bohatství.
To, že ji neumíme pcmoci, nás tak
lehce neospravedlňuje.

DOBROVOLNÁ CHUDOBA,SOLIDÁRNÍ S NEDOBRO
VOLNOU - musí být protestem proti bo
hatství, usmířením za hříchy bohatých,
svobodou pro službu druhým a kvašen
proti mamonářství.
Nebot ucho jehly je maličké a velblou
di nenají naději.
P.ThDr.Andrej DERMEK, SDB
CHLIEB A SLOVO.________________________

MYŠLENKY
Jestliže v Boha nevěříš a Bůh není,nic
jsi neztratil. Jestliže v Boha nevěříš
a Bůh je, ztratil jsi všechno.
Blaise PASCAL
Příklad je vychovatel nemluvný, ale
výmluvný.
Přírodu a Písmo je nutno číst současně
ORIGENES

gickou iituaci v USA. Avšak vzroitZy obavy i v jinýcl
průmyiZových zemZch. Takové nekontroZovateZné útoky

ie mohou vyikytnout kdekoZiv a zavini imrt neiietných oiob. I v Neměcku. UZáda ie inažZ iiee Židi uko
nejšit tím, že u nái by to nebyZo možné.
Největši itaroit je itátnZ teroriimui, tedy pokuiy
diktatur, znepokojovat iouiedni i jiné země a ohrožo
vat mezinárodni mir. Kdo by ii nevzpomnět na přepad
terorlitSc na US vyiZanectvi v Teheránu? Nebo na bom
bu, hozenou na US zařizeni v Beirutu-která uimHiiZa
na 60 oiob?
Drahé vetké nebezpeěi je tzv.drogová ma^ie. O tomto
nebezpeěi vime všichni dobře.
A třeti nebezpeěi, doiud těžko odhatovatetné, je rozšiřeni iekt. V USA je jich aii 350. Ty prorokuji, že
r.2000 zahyne ivět.(Taková proroctvi už existovaZa
r.WOO,p.r.) DokázaZy to dva bombové přepady v Japornku - také diZo nebezpečné iekty.
Proti tomuto itrachu muiime my, kieitané, poitavit
viru v Boži vedeni. Hrozba treitu imrti neitaci, i
kdybychom ii přáZi, aby takovi hromadné vrahové zapZatiZi ivé zZoěiny životem.AZe mnozi ie ani imrti
nebo ji. - Sv8j život, ivou jiitotu a mir duie vtožme
do rukou Božiho mitoirdenitvi'."
NEMECKO

CO DĚLÁ TŘÍDA?
Zmínili jsme se už několikrát o Tataně GORlCEVOVÉ/48/. Dostala se ještě za vlády komunistů
na Západ. Tehdy byla Církev v největším úpad
ku, tedy její dojmy nebyly právě příznivé. Vi
děla, jak se rozpadá kultura, uvadá a ničí
křestanská víra a jak jen málo lidí jde za
ušlechtilými ideály - proti proudu doby.
Zda se. nám, že. v Rusku máte. jen dví možností-.
komunismus a nacionalismus?_________________
Chápu, že při četbě západního tisku nebo pohledu na obrazovku můžete mít takový dojem.
Západní novinářství je povrchní a všímá si jen
okrajových zjevů. V Čečenii je špivaná válka,
jde tam jen o peníze a o moc. Je to zrada na
člověku, nesmyslné utrpení, jedna mafie tam
bojuje proti druhé mafii.

Jak se vypořádává Rusko
se spotřební hořečkou?

.

Obchodní vlna, která za
plavila Rusko, je skoro
apokalyptická. Je to
pro nás zkouška. Lidé
občanský život neznali,
peníze jsou pro ně no
vou zkušeností-a pokuše
ním, kterému mnoho Rusů
podlehlo. Chudých je u
nás 95%. Boháči jsou
mladí. Avšak k tomuto
světu se spotřební ho
rečkou, nemá skoro žád
ný u nás přístup. "Nor
mální člověk"jde spíš
skoro maně do kostela,
je to vlastně jediné, co má.

Západní cířkve podpořují stavbu vašich
kostetů. Jak se u vás tato pomoc přijímá?
Jsme za ni vděčni, potřebujeme ji. Křesťa
né jsou slušní-proto jsou chudí. Chceme
zachránit děti ulice, opatřit staré lidi,
vytisknout knihy, obnovit kostely. K ternu
je třeba peněz. A ty může dát jen Západ.
Důležitá je osobní pcmoc. Podporují-1i se
velké organizace-podporuje se i podplácení.
Neumíme ještě správně zacházet s penezi-musíme
se tonu učit. I já se musím učit, jak pcmoc
použít, udělala jsem také řadu chyb. Tato po
moc Západu je vlastně cesta ke smíření. Za tu
to lásku a podporu upřímně děkuji.

Vztahy mezí přavosíavnou a katotickou Cířkví
jsou dost obtížné. Maví se o souběžné misij
ní přáeí._________________________________
Jsou jistě kruhy, zaměřené proti Západu. Na
Ukrajině církve proti sobě bojují/tj.pravo 
slavní nechtějí vrátit kostely, zabrané kato
lickým uniatům, p.r./ V zásadě je ruská pra
voslavná církev velmi otevřená.
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Je v ní duch úžasu a důvěry. Jsou skutečně
souběžná místa např.u polských kněží, ti jsou
velmi nadšeni pro misijní práci-asi jako v
16.st./Tehdy se část pravoslavných vrátila do
katolické Církve-uniati,p.r./Tato psychologie,
obracet na katolickou víru, ještě existuje.
Není to právě příjsnné a ne všude.V Moskvě
je to jiné než v Novosibirsku. V Petrohradě
jsme zpřáteleni. Větší problém je se sektami
a tzv.svobodnými církvemi.

Říkáte, že haozí duchovní nebezpečí ve světí.
Jak se to přojevuje v náboženství?__________
Člověk roste duchovně modlitbou-. Církevní ot
cové řekli:"Neměj strach před hříchem či udě
lat něco špatného,měj boj se špatné
modlitby.U nás se stále modlíme:"Ježíši Kris
te, smiluj se nad námi!"Já sama lOOx za den,
jiní i 5000x.Modlitba se vyslovuje ztřízlivě
a nedělá si při tom určitou představu o Bohu.

Což se pří modlitbě Bohu neotevřete?
Náš život je neustálou modlitbou.
"Modlete se bez ustání!"/Lk 18,1/.
Modlíme-li se činně, přijde vše sa
mo od sebe. Děláme-li něco bez mod
litby a bez lásky, je to špatné.
Modlitba nás vede do klidu. V kláš
teře jí říkají"vycházející z ticha'.'
Moderní člověk žije hekticky, nemů
že bez hluku být. Potřebuje klid.

Je tento spěch na Západě větší?

‘
|

|

Mnohem větší. Vzdor komunismu si za
choval ruský člověk duši.Máme statisíce mučedníků, a ti posílily naší církev a očistily ji. Bohaténu
Západu se zdá, že. Boha nepotřebuje.
Člověk západu je povrchní a lehko
myslný. Je tam tolik sklíčnosti a
osamělosti, tolik nudy a smutku, protože člověk Západu nemá to nejdůle

žitější, podstatné-radostnou zvěst, evange
lium, které se dá prožívat jen s milostí.

Zrramenú to, že přavosíavní mohou zpřostáedkovat zase hodnoty, napá.žsvot z vířy?________
Pravoslavná církev má mystické zkušenosti a
tato zkušenost obepíná celý svět.

Není to tedy jen zkušenost utřpení?
Pravoslavná církev naučí západní církve úctě,
schopnosti trpět a zpřístupní jí trpělivost a
naučí dětinnánu postoji. Ruský člověk je dítě
V církvi musíme být dětmi, důvěřovat a na
prostá důvěra je milost-dar. Na Západě jsou
lidé vyspělí, ale nezralí, jen žijí a stárnou
Pravoslavné církve mají budoucnost, ještě se
vše nestalo, ale jednou nastoupí tajsnství
milosti. Západ potřebuje ruskou naději, pocit
že Bůh člověka stále pozoruje-zdá se, že to
se na Západě ztratilo. Skoro neznáme slovo
"pokora", ačkoliv tou se vniká do hlubin. Ale
nakonec vítězí vždy Duch Svatý.
/Zkráceno/.

PŘÍKLAD VÍTĚZE NAD ĎÁBLEM

Je zásluhou Sázavy, že původní slovanská li
turgie v naší zemi nevyhynula.
SV.PROKOP ZEMŘEL r.1O53-za svátého ho
prohlásil papež Inocenc III.r.1204. R.1588
byly oslátky sv.Prokopa slavnostně uloženy
na Hradčanech v kostele Všech svátých.
SV.PROKOP PATŘÍ K NAŠIM NÁRODNÍM
PATRON&M. Jako řeholník dává příklad svým
životem v duchu evangelních rad-chudoby,
čistoty a poslušnosti. Jako benediktinský
mnich je vzorem dokonalého spojení duchovní
i tělesné činnosti člověka tak, aby uskutečnil
hlavní cíl lidského života, totiž službu Bohu,
k jehož obrazu jsme byli stvořeni. Podle vzoru
sv. Prokopa i pro naši činnost má platit benediktinské:" AB Y VE VŠEM BYL OSLAVEN B&H'
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Na podnět arcib. Františka kardinála Tomáška
bylo vyhlášeno desetiletí duchovní obnovy, pří
pravý na svatovojtěšské milenium(tisíciletí) .
LETOŠNÍ HLAVNĚ MYŠLENKA OSMÉHO ROKU
obnovy se zabývá důležitou pravdou, že Bůh
stvořil člověka ke svému obrazu a má se usku
tečnit v prohlubování duchovní a tělesné kultu
ry osobnosti. Za ochránce tohoto roku vybrali
proto našeho národního patrona, benediktinské
ho mnicha sv. PROKOPA.
SV.PROKOP SE STÁVÁ ZE SVĚTSKÉHO KNĚZE
MNICHEM, duchovním synem sv. Benedikta.
Benediktinské kláštery byly od počátku svého
vzniku v 6.st.důležitými středisky vzdělanosti!
umění i hospodářství. Na Montecassinu vypraoo
PREP KOMUNISTICKOU LIKVIDACÍ KLÁŠTE
val sv. Benedikt řeholi, která dodnes určuje
základní pravidla mnišského života. V Cechách RŮ r.195O skládala se benediktinská kongre
gace na českém územítslovanská kongregace
první klášter založil sv. VOJTĚCH
sv. Vojtěcha) z opatství na Břevno
na Břevnově r.993.
vě, v Broumově, Rajhradě a
(Prvním klášterem vůbec byl kláš
Emauzích.
ter benediktinek,sv.Jiří na praž
Emauzský klášter založil r.1347
ském hradě roku 873).
Karel IV., jako pokračování sázav
Druhým bylo opatství Ostrov(999)
ského kláštera se slovanskou li
a třetím se stala Sázava.
turgií. Až si v říjnu připomeneme
PODLE PULKAVOVY KRONIKY
úmrtí emauzského převora P. CYRI
byl přijat sv. Prokop na mnicha v
LA STAVĚLA, budeme prosit též
Břevnově, odkud se později ode
za nový rozkvět benediktinských
bral do sázavské lesní samoty,
klášterů.
aby mohl vést život radikální
askeze-odříkání a pokání.
SVATY PROKOPE, ZÁSTUPCE
Pověst o zbožnosti sv.Prokopa se
ČESKÉ ZEMĚ, OTCE NÁS, VZPO
brzo rozšířila a lidé k němu při
MEŇ NA NAS NYNÍ I V
cházeli, aby se doporoučeli jeho
KAZDY CAS!
H.Z.B.
modlitbám a dostali od něj rady.
NOVINKY
Sv. Prokop pomáhal i jako lidový lé
kař a proto ho později uctívali ja
Vedoucí vatik.delegace na IV.konko pomocníka v tělesných nedu
ferenci o postavení žen -od 11.-15.
zích. K sv Prokopovi přicházeli i
9.v Pekingu byla Mary A.CIedonoti, kteří chtěli podle jeho vzoru
vá(56)matka 3 dětí a prof.práv na
žiti a vytvářeli společenství mniuniv.v Harwardu. Bylo tam 14 žen
chů-poustevníků.
a 8 mužů(2 laici a 6 kleriků). Na konferen
R.1O39 BYLA POUSTEVNA SV.PROKOPA POVÝ
ci vznikly hluboké rozpory mezi názorovými
ŠENA NA OPATSTVÍ. V sázavském klášteře se
a národnostními skupinami, byla tam špat
pěstovala slovanská bohoslužba. Sázava přispěná organizace, šikanování komunistickými
ía ke kulturnímu rozmachu české země a jsou
úřady-ale nakonec přece jen vydaly společdokázány hojné styky tohoto kláštera s východ
né prohlášení. Konala se mimo hl. město.
ními zeměmi, např.s Kyjevskou Rusí, jak o tom
Každou středu bude sv.Otec mluvit o význa
svědčí ostatky ruských prvomučedníků sv.Borii mu P.Marie v Církvi.-Varoval brazilské kase a Cleba, synů velkoknížete sv.Vladimíra,
tolíky před nebezpečnými,bohatými sektami.
vložené do oltáře na Sázavě. Avšak už r.1O56
R.2000 ztratí luteráni právo vybírat daně,
zakázal kníže Spytihněv 11. slovanskou bohosluž
ale bude se platit členský poplatek. Pak
bu a mnichy vyhnal. Později je povolali z Uher
nebudou mít stát.úřady na tuto církev
zpět, ale slovanskému opatství nebyl souzen
vliv. 8,5 mil.Švédů jsou luteráni, ale
dlouhý život. R. 1096 vypudil Břetislav ll.mn: ■
křtů a konfirmací ubývá.
chy slovanské liturgie definitivně a Sázavu ob
Tl“M2 .září se setkali mladí katol.noviná
sadil latinskými mnichy z Břevnova.
ři ve St. Hradci. Poté se zúčastnili se
ZE SPISĎ, KTERE VE SLOVANSKÉM KLÁŠTERE
staršími novináři 17.svět, kongresu mezinásázavském vznikly, lze uvést): svatoprokopskot
rodní katol.unie UCIP.MIadých bylo 300,
legendu, život sv.Benedikta a legendy o sv.
Podle nových norem Kong.pro nauku víry
Václavu a sv. Ludmile. Za spis, dříve připočítá
z 19.6.nesmějí být vysvěceni na kněze
vaný sv.Prokopovi, byla vydávána cyrilicí psa
alkoholici a alergici na lepek-který je v hosná část tzv.remešského evangeliáře.
tiích.,Ten působí šupinatou vyrážku._______

A PŘECE JE PRAVÉ?
Jako kdyít GatÁteo Gatttej po odvotínZ ivé-\
ho doAud nepotvrzeného tvrzení, že zejme Ae ;
točí kotem Atanee, met prohtÓAtt:"\ přece
ie točí," tak t vědec dokázat, jak čteme v
čtanku G .Sangatttho, že Turlníké ptátno je :
přece jen pravé. Uveřejnit to AtovenAký
dvouměAÍcník Marianíké zvony v přektadu.
A.J. v únorovém čÍAte tetoiního roku.

Datování plátna do l.st.
iuž vysvitlo z mnoha výjzkumů předtím. R.1976 7
jsi přivezlo 40 vědců z
I USA asi 6 tun různých
!přístrojů a zkoumali
Turinské plátno 130 hodin.
Když se x/rátili do USA,
pracovali v laboratořích
celkem 150.000 hodin a
pak prohlásili, že Turini ské plátno je "nevyzpytatelfný předmět"-tedy jinak řehčeno, nejsou schopni -vy

0000000000000000000000000000000000000000000
"Věda bude soudit vědu." Tato slova řekl
světlit, jak se vytvořil
kardinál Ballestrero 13.října 1988 po pře
I trojrozměrný obraz osoby
čtení výsledku zkoumání tří institutů tzv.
I zpředu i zezadu, která byuhlíkovou metodou C 14 Turínské plátno. O
_______________________ jla podrobena krutánu bičotomto pohřebním plátně se soudí, že v něm
Na Turinském plátně Ivám, mučeni a ukřižováni,
bylo zabaleno mrtvé tělo Ježíše Krista a
vidíme tvář našeho
To se přesně shoduje s po
uložené do hrobu.
pěna Ježíše se zře— pisem umučeni Kristova v
Hned se objevily v mediích nápisy:"Tutelnými ranami po
evangeliích.
rinské plátno je falešné!'"Vědci zjistili,
mučení.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOt
že plátno pochází z r.1260-1390."
Nechyběli ani ti, co rozvířili protinábo
ženskou polemiku a obviňovali Církev, kněze
K návštěvě sv.Otce na Slovensku vydala Státní
i věřící, že jsou"zaslepenci, nevědcmci,
mincovna v Kremnici pamětní medajle. Na přední
pověrčiví"!
straně je vyobrazen sv.Otec a nápis Slovensko
Ted však ruský vědec, Dimitrij KUZNĚCOV,od 1995, na druhé tři košičtí mučedníci.Omezený po
měněný Leninovým vyznamenáním pro vědu, vý čet je zlatých a stříbrných, neomezený poniklo
zkumník v Laboratoři věděckých metod v obo vaných. Přední strana je stejná, zadní má mapku
ru fysiky a chemie v Moskvě, odhalil chybu- Slovenska a papežské berly._______________________
možná i úmyslnou- které se dopustili vědci
"Nenechte se oklamat falešnou svobodou, která
pod jménem zdánlivého blahobytu rozšiřuje nábo
v laboratořích Oxfordu, Zúrichu a Tuxoně.

NOVINKY

JAK TUTO CHYBU/NEBO PODVOD?/ NAŽEL?
Poslal do laboratoře v Tuxoně plátno z l.st
po Kr., nalezené v En Gedi/Izrael/a prosil,
aby určili datum jeho vzniku-také uhlíkovou
metodou C 14-použitou při datování Turinského plátna. Laboratoř potvrdila, že datum
je správné. Ruský vědec pak podrobil plátno
účinkům požáru, jakým bylo zachváceno i Turinské plátno 4.12.1532 v Chambéry ve Fran
cii. Uložil plátno do stříbrné skříňky,jakc
bylo turinské plátno, pak jej vystavil pla
menům ohně. Poslal plátno z l.st.z Ed Gedi
do laboratoře v Tuxoně a výsledek? Plátno
pochází z r.1300!
TAK SE DOKÁZALO, ŽE ZÁŘENÍ A ROZTAVOVÁNÍ
STŘÍBRNÉ SKŘÍŇKY OBOHATILO PLÁTNO UHLÍKEM
a tak se stalo "mladším." Ruský vědec dokázal
že v laboratořích nebrali ohled na různé
změny, které se staly na Turinskám plátně
za požáru a i v jiných okolnostech a tak
se zfalšovalo datování jeho vzniku.
Na to poukazovali vědci už předtím. Mlčelo
se. A teň, kdy je pravost datování plátna
dokázána, media mlčí, ačkoliv předtím křiče
ly na plné hrdlo o"podvodu s Turinským plát

nem".Proč o výzkumu ruského vědce mlčí?

ženskou lhostejnost a relativismus(pravda se mě
ní,p.r.). Ty zbavují lidské svědomí hodnot,jenž
dávají lidskému životu pravý smysl."(JP v Nitře)
Vatikán zneklidňuje rostoucí počet jáhnů. R.1978
bylo 6000,r.1993-20.456. Bude se o tom hovořit
v Kongregaci pro kněze. Jáhen není pro víru ne
zbytný, nemůže ani sloužit mši sv.,ani jménem Božím ve svátosti smíření-zpovědi-odpouštět hříchy.
Uveřejněný stavovský kodex italských lékařů za
mítá euthanasii,"propůjčené matky", umělé oplod
ňování s výjimkou"stálých heterosexuálníchpárů'.'
(Dvojpohlavních párů.)___________________________
Christiana Verlag. 8260 Stein a.R.vydalo knihu
H.Bauma: Kirche und Freimaurerei sind unvereinbar(5.výd.) 25 ilustr.78 str. za 11 frs. Ten,.
; kdo se stane zednářem, musí se vzdát ostatních
;názorů, hl.náboženských._________________________
;V Colorado Springs-USA-se konala mezinárodní
!konference pro pomoc katol. Církvi v býv.SSSR
;Byli tam biskupové: P. Josef Werth ze Sibiře AOO.OOO katolíků, P.J.P.Lenga z Kazachstanu;pro 8 států býv.SSSR, arib.T.Kondrusiewics z
:Moskvy-65.OOO katolíků. Mše sv.v IQ ti řečech
;29.8.pozdravil sv.Otec na nám.sv.Petra mini
stranty z celého, světa. 40 proč.byly dívky.
:Celkem přišlo 10.000 služebníků oltáře._________
;Vatikán a Namibie uzavřely dipl.styky. Z 1.5 mil
;obyvatel je 330.000 katolíků.____________________
)Ve V.Britanii končí každé 2,manželství rozvodem.

PŘIŠLA HVĚZDIČKA...
Paní Tang áriová a maminka hada mají za sebou ostré výslechy. A přišla Hvězdička.____
Lidka se dopustila několika přestupků proti
kázni. Proto ji jednou odpoledne vyzvali,
aby si svázala své věci. Bylo jí těžko, už
si na nás zvykla. Dala jsem jí pár kousků
perníku - oči se jí zalily slzami.
"Ne-to vzít nsnohu. Nezasloužím si to, byla
jsem na vás moc zlá."
"Dobrá, Liduška, snaž se nyní být lepší,
snad tě zase pošlou do naší cely."
S touto nadějí se rozloučila.
V NEDĚLI PŘIŠLA NOVÁ - OD NÁDRAŽÍ...
Bylo hodně po půlnoci, už jsme spaly. Ivan
ka ji vzala k nám, protože Vana se svého
místa na zemi nechtěla vzdát. Byla to malá,
křehká osůhka s velkýma, temnýma očima.
Snad cikánka? Odkud přišla? Od nádraží!
Ach - tedy lehká dívka...
Stiskly jsme se trochu a udělaly jí místo.
Pak jsme se snažily usnout. Když jsme ráno
vstávaly, maličká pevně spala. Ivanka s ní
musela zacloumat. Posadila se, mnula si oči
a přívětivě nás pozdravila:"Dobrý den."
Hned vstala. My se připravily na den. Když
jsme skončily, zeptala se malá:"Víte, jak
se jmenuji?" Ib jsme ovšem nevěděly, "jme
nuji se Stella. Víte, co to znamená? Je to
hvězda!" Ze svého jména měla radost. Tak
jsme ji nazývaly Hvězdičkou.
I HVĚZDIČKA MĚLA SVOU HISTORII.
Její otec byl Řek, matka Češka.Rodného do
mu užila jen jako dítě. Ted jí bylo 18 let
a už znala ulici, vězení, pracovní tábor v
Pardubicích a konečně nádraží...Protože
otec byl Řek, měla i ona řeckou příslušnost
Policie jí několikrát pohrozila, že ji od
sune do Řecka. Ale co by tam dělala? Řecky
neuměla, otcovy příbuzné neznala - ostatně
její otec zmizel a o matce také nic nevědě
la. Milovala však své rodiče a vytvořila si
o nich ideální obraz, protože jí dali tak
krásné jméno - Stella.

NEBYLO NA NÍ ZNÁT ZNÁMKY ZKAŽENOSTI,
Ty, co přišly z ulice nebo od nádraží byly
drzé, cynické, hádavé a bojovné-bylo na
první pohled poznat, že jsou zkažené. Ale
Stella byla milá, ochotná, zkromná, vděčná
za každé dobré slovo a bezbranná jako dítě.
Zdálo se, že žije ve sván vlastním světě,
protože všechno, co ji potkalo, bídu a opu
štěnost, odevzdanost tanu, co se jí stalo,
brala jako něco nevyhnutelného a byla si
jistá, že jednou potká své rodiče a budou
všichni tři spokojeně žít. Snila o malán
domově, ve kterán budou bezpečně, skrytě,
bez obtíží společně bydlet.

POHYBOVALA SE VE VYSNĚNÍM SVĚTĚ
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Snad proto, že byl podstatou jejího života, ne=
upadla docela do bláta zkaženosti. Snad? Ale co
vine o tajemství života? Nebo věříme, že to víme-a to je jen docela maličko.
Pro Ivanku a Nadu byla jen"jedna od nádraží".
Vana využila příležitosti a dávala jí najevo své
opovržení. Ale Hvězdička si toho nevšímala, drže
la se paní Kalupkové a mne a byla vděčná za to,
že jsme k ní byly vlídné. Nekonečně nám vyprávěl
o.době svého dětství, kdy se ještě o ni otec
a matka starali. Tvrdila, že se všichni velice
milovali a drželi při sobě a že tatínek i mamin
ka byli velmi hezcí__ Ale namohla si vzpomenout
jak se to stalo, že rodiče náhle beze stopy
zmizeli a že se přes noc octla mezi docela ci
zími lidmi a cizími dětmi.
V PATNÁCTI LETECH OPUSTILA DĚTSKÝ DCMOV.
V kabelce měla lísteček, který jí někdo podstr
čil a na nšn byla nějaká adresa. Se slzami v
očích jej líbala, protože si myslela, že je od
jejich rodičů nebo aspoň od lidí, kteří by jí
dali o rodičích zprávu.
Je zbytečné říkat, že Hvězdička našla lidi, kte
ří by jí řekli, kde jsou její rodiče. Na adrese
nikdo její rodiče neznal. Spíš našla společnost,
která ji svedla z dobré cesty a po té cestě šla
už tři roky. Konečně se dostala do naší cely...

DALŠÍ TÝDEN BYL PLNÝ NOVINEK.
Paní Kalupkové bylo 65 let. Z domova dostala ba
lík s koláči a dopis od manžela, který jí s na
dějí sděloval, že sice není pro její věk žádná
amnestie, ale že ji určitě brzo propustí, pro
tože není zdravá a má jiné obtíže. Paní Kalupková se hned rozplakala. Manželova zpráva ji dáva
la naději - a to byl nejkrásnější dárek k naro
zeninám. Večer jsme to trochu oslavovaly. Paní
Kalupková nabídla každé z nás kousek koláče. Ten
ovšem kontrola rozpíchala, takže přišel docela
neforemný, ale chutnal náramně! Byl velký - a
tak jsne je najedly dosyta. Ivanka rozpustila
šuměnku a tímto chutným nápojem jsne koláč za
pily. Vypadal ten nápoj jako šampaňské. Pohárky
div nepřetékly.
Naáa nakreslila na toaletní papír kytici a da
la obrázek oslavenkyni. Vana složila docela hez
kou básničku k narozeninám. Pak jsme obklopily
paní Kalupkovou, blahopřály jí a paní Kalupková
se dojetím rozplakala. S radostí nás všechny
objímala a těšila se, že jí brzo propustí a vrá
tí se ke své rodině.
"Dej Pán Bůh, aby se vaše touha splnila. Jestli
mě propustí, udělám si pouť do Turzovky a budu
se tam i za vaše osvobození modlit."
_____________ KATHARINA TANGARIOVÁ

NEM&ZEME SVĚ HŘÍCHY OSPRAVEDLŇOVAT HŘÍCHY DRUHrfH
CÍM VÝŠE ČLOVĚK STOJÍ, TÍM JE OSAMĚLEJŠÍ. NEZAVESÍ-Ll SE PEVNE NA BOHA NEBO VZNESENÝ IDEAL,JE
V NEBEZPEČÍ, ZE MORAINE UPAPNE._______________

70 LET PO NAROZENÍPÁNĚ
Biolog Dř.Masuch a papyrolog Dr.Thiele vynalez
li nový způsob světelného rozboru papyrusů. K
ternu jim pcrrohly biologické výzkumy "laser scan
ning"./Laser je zesilovač světla a slovo vznik
lo ze začátečních písmen angl.slova pro zdroj k
zesílení světelných paprsků. Scanning znamená
důkladné prohlížení nebo zkoumání./

Svůj vynález si dali oba učenci patentovat.Nej
dříve začali důkladně zkoumat Hcmerova díla z
l.st.př.Kr.a volného zpracování žalmů z 4.st.po
Kr.a vylepšili je. Pak se dali do zkoumání 3
útržků Nového zákona, o kterých se v poslední
době hodně hovořilo. V Oxfordské Magdalenině ko
leji je tzv. "Papyrus Magdalen Greek 17'.' Jsou to
rukopisné kousky z 26.kap; Matoušova evangelia.
V textových vydáních NZ se nazývají "P64".Nové
objevy uveřejnil Dr.Thiele v Časopise pro papyrologii a rukopisy, a to začátkem tohoto roku.
Nevšímali si jen textových změn.
Snažili se, zhodnotit papyrus jako nejstarší
uchovaný rukopis NZ, opis z třetí části l.st.po
Kr. -zřejmě necelých 70 let po Kristově narození
I když zkoumání textů se shoduje s datováním
známých papyrologických výzkumů, vzbudilo to
hl.mezi novozákonníky určité neshody. Někteří
se stále nemohou smířit s tím, že jsou snad pí
semné doklady o tem, že část NZ mohla být na
psána v II.polovině I.st.
Nové zhodnocení papyrusu je velká rána proti
dnešnímu mínění biblistů o pozdějším vzniku NZ.
Když se srovnávají všechny možné rukopisy, zdá
se, že nové datování vzniku NZ je přijatelné.
Zvláště když jiné rukopisy-ovšem ne novozákonní
datujeme v r.66 po Kr.
Přece však je srovnávání
textu na některých mís
tech sporné. Otázky vzni
kají právě tam, kde nové
vydání si všímá slohu a
vybudování veršů-a to prá
vě v místech, kde jsou
kousíčky nejvíc poškozené

Tato problematická písme
na a zbytky vět se nyní
mohly rozebrat, díky práci obou učenců s laser
scanning. Při tem se ukázalo, že celá konstruk
ce, uvedená v Časopise pro papyrologii i v jed
notlivostech souhlasí. Jak na to přišli? Dvacet
vrstev jediného kousku papyrusu ukazují přesně
stopy inkoustu i zbytky písmen nebo kaňky,i při
tlačení péra na psací materiál. Dokonce vedení
péra bez viditelných zbytků inkoustu. Takže se
vytvořilo trojrozměrné znázornění, kterým se
dají rozlišit ve všech vrstvách stopy vnějších
vlivů. - Protože každé rozebrané písmenko sedá
zachytit fotograficky, mohly se
výsledky
zkoumání evangelií uveřejnit již 21.
srpna na 21.kongresu v Berlíně.

RODIČE JAKO VZOR
Rodiče dávají nezřídka sami sebe dítěti 9
za vzor. Obvykle babička nebo dědeček při
pomenou rodičům, že dělali stejné chyby,
jako dělá jejich dítě - ovšem není dobře
to říkat před dítětem.
Jak jsme se už zmínili, často chce otec,
aby si syn zvolil stejné povolání, jako
má on. V některých případech je to dobré syn zdědil sklony ke stejnánu povolání.
Nemá-li však dítě chuť stát se lékařem,
advokátem, obchodníkem a pod., musejí rodi
če zkoumat, k čemu má vlohy, co se mu líbí
v kterém povolání by bylo dítě šťastné.
Vždyť to povolání bude vykonávat snad ce
lý život!
Rodiče chtějí také ušetřit dětem ty obtíže,
které měli jako děti sami. Mohou ovšem vy
chovat z dítěte slabocha, který se nedove
de probojovat, je zhýčkaný - a má to vliv
i na jeho manželství - ovšem nepříznivý.

Z HLEDISKA DĚTÍ - NE Z HLEDISKA NAŠEHO
Není to právě lehké - ale je to pro dobrý
vývoj dítěte nesmírně důležité. Trochu
nám pomohou vzpomínky na vlastní mládí,
trochu i dobré knihy o psychologii dítětea jsou-li s dítětem obtíže, i dobrý psycho
log nebo zkušený kněz a vychovatel.
DŮLEŽITÁ JE VNITŘNÍ JEDNOTA A HARMONIE.
Existuje něco obecného, co stojí za každou
osobní zkušenosti a nad ní, .něco nesdě
lí telného, individuálního, co dělá"Já"
osobnosti a při změnách to zůstává trvalé.
Pro nikoho není možné, aby si změnil osob
nost. Můžeme být jen sebou samými. Lidská
osobnost je naprosto nesdělitelná -a tato
jednota ovlivňuje a prolíná každé naše jed
nání. Každý den máme jiné zkušenosti, půso
bí na nás jiné vlivy-ať tělesné nebo du
ševní nebo duchovní. Ve 40 ti letech jsne
jiní, než jsne byli jako děti a ve stáří
zase jiní, než jsme byli v"nejlepším
věku." Jde o to, čím jsne,
berebe s sebou to, čím bu
deme. Správně se uskuteč
ňovat je známka zrání.

Podle P. J.Planagana

•"Tatínku, nechat, aby ses
•musel rozčilovat nad každým účtem, tak
',jsem ti všechny účty za měsíc schovával a
!budeš se rozčilovat jen jednou."

A opět rozkol!

JÍT K PRAMENŮM!

Proč uveřejňujeme jak dějiny papežů, tak dě
jiny 22 církevních, všeobecných sněmu. Z nich
vidíme, jaké hrozné nemoci prodělala katolic
ká Clrkev-a jak si BŮh vychoval hrdiny-at na
papežském trůně nebo mimo něj, aby s Jeho
pomoci tyto rány zahojili. Kristus sám řekl
apoštolům, že nastanou velká pronasledovánlvnitřnl i vnější a povzbudil je, aby byli oni
i ostatní verier stateční a důvěřovali mu.
Platí to pro všechny doby, platí- to i pro
nás. Po nařízeních, která vydal Řehoř VII.a
po pročištění Evropy od špatných rytířů a lu
zy,díky I.křížové výpravě, zdálo se, že budei
nějaký dobu jistý klid, nastal zase rozkol.
Kardinál Pierleoni, jehož praděd byl pokřtě
ný žid, se chtěl stát papežem. Strhl na svou
stranu bohaté příbuzné, část Řina a většinu
kardinálů.Jenže 16 kardinálů-biskupů zvolilo
rychle Inocence II. Večer téhož dne 20 kardi
nálů-kněží a jáhnů-zvolilo Piereloniho - dal
si jméno Anaklet II. Je to jméno druhého
nástupce sv.Petra(/také Kletus/.
Oba papežové se stíhali kladkami a žádali
krále, aby se jich zastali. Inocenc hledal
ochranu u francouzského krále Ludvíka VI.ten ji už poskytl pěti papežům.
Obě volby měly své vady, i když dekret z r.
1059 nařizoval, o papeži se mají dohodnout
kardinálové-biskupové,ostatní mají souhlasit
SVĚTEC ROZHODNUL!
Francoužští biskupové a
král se ptali muže Božího - totiž sv.Ber
narda. Ten zkoumal celou volbu a prohlásil,
že pravým papežem je Inocenc II. Uznal to
i anglický král a mnoho šlechticů. V Německu
to hájil sv.Norbert. Pierleoni se obrátil
na vévodu již.Itálie Rogera. Toto korunoval
kardinál legát r.1130 v Salemě na krále
"obojí Itálie."Prohlásil se papežovýn leníkem
se sv. Bernardem se inocenc vrátil do Říma
Světec mu svou výmluvností klestil cestu.
Do Říma uvedl papeže r.1133 Lothar Saský a
toto papež korunoval v Lateráně na císaře.
Anaklet utekl do Andělského hradu a zůstal
tam až do smrti. Anakletův nástupce - Viktor
IV. ,se brzy na domluvu sv.Bernarda podrobil
právánu papeží.
II.LATERÁNSKÝ SNĚM(10.obecný sněm)
Zahladil následky rozkolu tím, že potrestal
ty, kteří rozkol rozmýchali a zostřil před
pisy o papežské volbě.
Také se brzo dohodl s králem Rogerem.

..

BLAŽEJ RÁCEK,T,J.tCÍRKEVNÍ DĚJINY -1940.
CXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOCOOOOO
Církev je Tělem, jehož hlavou je
Kristus: ona žije z něho, v něm a
pro něho; on pak žije s ní a v ní.

KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

V minulém čísle jsme uvedli několik příkladů,
jak málo nástupců apoš
tolů pečuje vzorně o
svěřené stádo věřících.
Proč? Potřebujeme ne
jen zbožné, pravověrné
biskupy, ale i biskupy
statečné, prozíravé a
diplomatické. Autor člán
ku, který musíme uve
řejňovat postupně, je
US žurnalista prof.Ja
mes Hitchcock. Popisu-i
je sice poměry v Církvi
v USA, ale jak poznáte,
týká se to celého světa. Je komické, že jen v
komunistických zemích se(DOSUD!) zachovala
čistá víra. Ale i tam se pomalu dostávají na
vlivná místa-hl.v mediích a sekretariátech-lidé,
kteří někdy záměrně oslabují víru a matou-4/^
katolíky.____________________________________
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Všimneme-li se příznaků, jak se hned po II. Va
tikánu začala oslabovat Církev, poznáme, že
stav Církve je děsivý. Je podivné, že zmatky
a zlořády se vyskytují i v diecézích tzv."konservativních"biskupů - které sv.Otec pověřil,
aby zlořády odstranili a obnovili Církev.
Pojem"konservativnfa "liberální"(progresistický) je v církevních záležitostech dost nejasný.
Tyto pojmy jsou sice pohodlné, ale když je
správně pochopíme, uvidíme, že Církev se roz
dělila na dva tábory a ty se zakořeňují čím dál
víc. Existuje skutečně tak hrozný rozklad a
rozpad Církve? Ano'. Podstatné otázky víry se
odsunují stranou-jako kdyby to bylo jen souk
romé mínění, ačkoliv ty by měl katolík znát a
zaujmout k ním správný postoj.
Jen velmi málo"konservativních"biskupů se ani
trochu neodchyluje od nauky víry a kázně.
Např.skoro všichni dovolili ministrantky už
před tím, než je"trpělo"vedení Církve. Snad
ani jediný nedovolí sloužit"starou"mši sv„ (kte
rá vychovala tolik světců).
Všimneme-li si liberálních a konservativních
biskupů, poznáme, že obě strany se více méně
odchylují od učení katolické víry tj.od Krista.
Bud toto učení zkracují jak jim napadne, nebo
podléhají nedovoleným změnám-podle jejich po
vahy, někteří přijímají změny rychle, jiní po
čase. A pod nátlakem"věřících".
Sotva kdo tuší, že tyto zmatky a problémy na
staly hned po II.Vatikánu. Tehdy zachvátila
"liberalizace"spoustu biskupů, i takového obra,
jaký byl newyorský kardinál F.J.Spellman.
Až na několik biskupů všichni se octli ve víru
zmatku. Casto se jen liknavě snažili, aby zma
tek odstranili.někdy jednali bez ohledu na sku
tečný stav nebo byli nedůslední. Určité bez
významné odchylky trestali přísně,jiné-pro ka
tolickou víru mnohem důležitější, dobrosrdečné
připouštěli a tolerovali.

Po náhlé smrti ukrajinsko-pravoslavného patriar
Vladimíra v červenci, se rozvířily pověsti o
■tom, že patriarcha byl otráven. Sděluje to časo
Brazilská katolická "televize-pro 5 státůpis Nisawissilostí Nezávislost). Státní žalobce za
zahájila vysílání poselstvím sv.Otce, kte
rý přeje televizi, aby sloužila"duchovnímu hájil vyšetřování. Podle dokumentů, uložených v
redakci, je z vraždy podezřelý jeho náměstek Fi
a mravnímu posílení Brazilčanů." Vysílá 24
laret. Patriarcha totiž zahájil v březnu boj proti
hodiny, ráno zahájí mši sv.-v 18 hod.sv.
organizovanému zločinu. Major Sagrebelny z min.
růženec. Podpořilo ji 280 biskupů. Také
brazilští podnikatelé a hl.ministr pro země vnitra podezřívá Filareta ze spolupráce s kriminál
nimi živly v Kijevě. I patriarcha vyslovil na bisk.
dělství a bankéř Andare Vieira. Biskupo
vé nechtějí, aby vysílala reklamy hl.z USA synodě podezření, že ho chtějí otrávit. Filaret
byl zbaven úřadu, protože jeho život neodpovídá
Katolické vysílání může oslabit vliv sekt a
víře a chtějí přezkoumat i finanční záležitostí, o
ničení víry proqresisty.___________________
které se Filaret staral a ví se, že zmizely bez
Gener.sekretář OSN Butro Ghali řekl v
dokladů velké částky peněz-zřejmě zpronevěra. 11
Národním tiskovém klubu v Canberře, že
Na výzvu Křesťanského sdružení mladých mužů"z 185 členů OSN jen 25-30 platí své pří
(CVJM)k bojkotu - v Bavorsku-stáhl výrobce
spěvky. K 15 dubnu dluží neplatiči OSN
Coca-Coly-Light z prodeje plechové dozy s od
na 3,1 miliardy dolarů. OSN je prakticky
znaky okultistů a satanistů. Vydavatel informační
na mizině. 185 zaměstnanců je královsky
placeno a jak Newyorská ústředna, tak po ho TOPIC Ulrich Skambraks vysvětlil, proč:Celá
věc,jak se zdá, má toto pozadí:Coca-Cola má vel
bočky v Ženevě a Vídni jsou přepychově
zařízené.___________________________________ kého konkurenta-Pepsi-a proto si přivolává na po
100 km na jih od "krev plačící Madony" v moc démony.-Proti tomuto podezření výrobce Coca
Coly v Essenu protestoval a vysvětlil, že návrh
Civitavecchiaf Itálie) našla policie řadu
přišel ze světového střediska v Atlantě(USA) ,a
soch Matky Boží na pobřeží, hl .na křižo
vatkách a ve výklencích, silně poškozených to celou záležitost vyřešilo. Dozy se už nevyrábí.
Napřed podezřívali mohamedány, ale ti ta Novým rektorem papežské university v Lateráně
jmenoval sv.Otec na 4 roky biskupa Angela Scoké ctí P.Marii jako matku"proroka"Ježíše.
la z Grossetoístř. Itálie). Dosud byl rektorem
Místní farář prohlásil, že se našly stopy
Františkán Umberto Betti._________________________
satanských sekt, které používají při"čerV červenci zakázal innsbrucký biskup R.Stecher
ných mších" části posvátných předmětů.
Své posvátné poslání opouští méně kněží a poutě k "Anderl von Rinn". Dívku měli prý
________
______________________
počet kněžských svěcení za pár let nahra- zavraždit židé ■
dí zesnulé kněze a odpadlíky._____________ JE NĚCO TAKOVÉHO MOŽNĚ?
Hong,kongský časopis Easternt Expres tvrdí v č.
V Mnichově byla v červnu výstava návr
hů na kněžské oděvy, organizovaná Němec 12.4.t.r., že v Číně je běžný kanibalismus. Stát
ní zdravotní služba pro ženy a děti předává zá
kou společností pro křesťanské umění ve
spolupráci s Vídeňskou vys.školou pro
i jemcům nádoby s mrtvými zárodky dětí k jídluužité umění a školou módy.________________ platí za to I až 35 doiarů-lékaři je dostávají zdar
Kard.Cahal Daly z Velké Británie se zamýš ma. Poněvadž Cínanky smějí mít jen 1-2 děti,dal
lí nad tím, proč se tak málo lidé zpovídá. ších je nemocnice zbaví-je takového masa dostatek
Vedoucí kliniky Luo Hu v Shenzhenu-Dr.Zou Qui
Někteří si myslí, že nemají hříchy. Před
řekl žurnalistům, že ročně provede přes 7000
kartářkami a j.odhalují intimnosti, které
potratů:"Co nesníme, hodíme do odpadků." Zárose stydí vyznat ve zpovědnici. Je to ná
veň-což je ironie, nový zákon zakazuje obchod a
sledek oslabení či vymizení víry. Navíc požívání zákonem chráněných hadů. V Evropěkde najít dobrého zpovědníka?____________
Zástupce Izraele u Vatikánu-Shmuel Halas- hl.ve Francii a v USA-se z lidských zárodků vy
předal sv.Otci dokument, že les u Nazare- rábějí krášlící o omlazující krémy. - V čínských
sirotčincích je tzv,"smrtící místnost"přeplněná a
ta nese jeho jméno.________________________
temná, v které malá děvčátka umírají. Tvr
Anglikánský biskup R. Halloway prohlásil,
že manželská nevěra je geneticky podmíně dí to britská televize"Kanál 4" a natočili si to
skrytými kamerami. V jednom sirotčinci z 80 ti dě
na a že nemáme zavrhovat lidi, kteří jed
nají podle svých instinktů-ale není to hřích. tí tak přežilo jen 12. Tak zmizelo v rudé Číně
15 milionů děvčátek. Je to jeden z pokynů,které
Býv.londýnský biskup Graham Leonardkterýse stal katolíkem-řekl, že ekumenický dal r.1969 Deng Xiaoping o kontrole porodnostípři které se má použít"všech možných prostřed
dialog mezi katolickou Církví a anglikány
ků". Čínské vyslanectví v Londýně tuto zprávu
je nesmyslný. Poslední ránu dialogu dalo
svěcení kněžek.____________________________ prohlásilo za "zlomyslný podvod". - Ale podvod
V kostele sv.Martina v Kolíně n.R.jsou-od určitě není zpráva, že v čínské provincii Jiangsu
zapálila policie kostel"podzemní církve"a při tom
června na vývěsce jména těch, kdo opus
byla těžce zraněna řada katolíků. Kostel patřil
tili Církev. Pan farář to odůvodnil tím,že
věrní katolíci mají právo znát jména odpad rybářské vesnici Xiangcheng a už ho policie na
líků.________________________________________ padla několikrát.-V čínských vězeních začíná den
komunistickým školením. Ve vězeních je z politic
Kard.Meisner pověřil jáhna W.Lauba(63>
kých nebo náboženských důvodů na 100.000 lidí
aby se staral duchovně o homosexuály.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ chy

Pavel na neúrodné půdě
Pavel dojel do Athén a obdivuje město, ob- ]
sazené už Římany. K dobránu tónu vzdělaných)
římských rodin patřilo, aby jejich synové
žili nějakou dobu v Athénách, žil tam i Cé
sar, Antonius Panpeus a Augustus. Národy sil
pokládaly za čest, když směly vystavět v
Athénách sochu,chrám, sloupovou sin a p.
NAPŘED ŠEL PAVEL DO ČTVRTI CHUDINY,
kde žili hrnčíři, řemeslníci a židé. Usadil
se jistě u nějakého krajana, prohlédl si
město a uvažoval, jak získat lidi pro Kris
ta. Cítil se tam opuštěný, proto prosil na
léhavě, aby za nim přišel Silas a Timotej.
/Sk 17,15/. Vyřídili to jeho průvodci, kte
ré poslal zpět do Thesaloniky.

VYNIKAJÍCÍ OSOBNOSTI UŽ TAM NEŽILY.
Prohlédl si jistě i celu Sokrata, který
zemřel za své přesvědčení. Snad si vzponněl i na slova Platonova:"Jeden a týž způ
sob všude, spása a jednota, jednota ve
vztahu ke všemu, všem a nade všechny vlast
nosti - katolická." Po Platonovi užil tato
slova i Aristoteles. Pochází tedy z označe
ní naší Církve-"katolická"-z řeckého slovapro všechny národy, lidi a časy. Jinak
užil tohoto slova v dnešním slova smyslu
pro Církev poprvé sv.Ignác Antiochejský.
Zemřel mučednickou smrtí v Římě r.117 po Kr
V ATHÉNÁCH BYLY NEJEN KRÁSNĚ STAVBY
ale i nádherné háje kolem nesčetných chrá
mů. Sotva člověk vyšel z dcmu, octnul se v
nějaké pohanské chrámové oblasti. Petronius
římský básník-řekl, že v Athénách potká
člověk boha spíš než člověka.
Ano - panoval tam stále kult a oslava krá
sy. Ovšem v době Pavlově už byla krása dost
v úpadku. I dnes víme, že začne-li kultura
upadat, první je zasaženo umění a to napřec
umění nejjemnější, tj.básnictví. Úpadek
zachvátí i mravy-ty klesnou pod úroveň člo
věka i zvířete-zachvátí i náboženství-rozmohou se i nejodpornejsi sekty a hereze
vnikají bez ostychu i do Církve - a udrží
se jen ti, o kterých Kristus předpověděl,
že je s nimi až do skonání světa - dokud
jsou věřící pevně zapojeni s ním. Ale také
smutně říká, najde-li při sván druhán pří
chodu na zen ještě vůbec nějaké věrné křes
ťany.
APOŠTOL NÁRODŮ

Podte.:

HOLZNERA:Sv.Pave£

"Vytrváte-li v mém slovu(tj.učení) budete
opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a
pravda z vás udělá lidi svobodné."
Ja.n i. 31 - 32

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
6.7.se v Betlemske kapli konala společné bohosluž
ba na počest M.Jana Husa. Pres. Havel prohlásil,
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že by rehabilitaci Husa katol.Církvi uvítal,
ale kard. Vlk, řekl, že se s rehabilitací nedá po
čítat. Hereze-tj.odchylky od víry-se dají dokázat
z jeho spisů,které vydal historik Flajšhans, ale
kupovali je hl. katoličtí kněží, ne ctitelé Husa.
Hus opisoval hereze z Johna Wycklifat 133O-1384)a
hlásal, že kněz v těžkém hříchu nemůže platně
udělovat svátosti (který věřící může zkoumat, žijeli zpovědník v těžkém hříchu?),dále že k víře sta
čí jen Písmo-tedy ne tradice Církve,
také že
Církev má být chudá-pak se do řad chudého kněž
štva nebudou tlačit nepovolaní-ale sám měl příjem
60 kop ročně, tj.před I .svět, válkou 60.000 ko
run. Kámen, přinesený r.1407 z Wicklifova hrobu
ctil v Betlémské kapli jako vzácný ostatek . Chtěl,
aby kněží chodili pěšky, sám se přiznává, že pro
totylost musel jezdit. V šedesátém roce o Husovi
vydal obsáhlou knihu benediktin P.D Voght v Lovani, ovšem jasné hereze nemůže povolit ani papež
V kostele sv.Ignáce v Praze se sešel pomocný bisikup mons.Fr.Lobkowicz se studenty, jejich rodiči
[a profesory Arcibiskupského gymnázia. Začátek
'školního roku zahájili mší sv.a prosbou o dary Du
icha sv. Zvlášť se obrátil k primánům a prvním ma
jturantům. Gymnázium má 8 tříd a 500 studentů,
'dále 60 profesorů, ředitelem je RNdr M.Slavík,
ispirituálem španělský kněz P.Alberto Giralda.Kla
sifikuje se i povinně katol.náboženství. Zkoušku
'dospělosti má složit 90 studentů z posl.ročníků.
>7.generální kapitula Dcer sv.Pavla se sešla na té!ma Dcery sv.Pavla-a.poštolky Ježíše Krista v mejdiích. Z 50 zemí přišlo 85 řeholnic._______________
>5.září uveřejnil Vatikán dopis sv.Otce k Světovéimu dni uprchlíků a emigrantů. Katolíci mají pečo
vat o to, aby se s uprchlíky jednalo lidsky.______
Sv.Otec přijal asi 200 poutníků ze Senegalu s
{biskupem Koalacku. Povzbudil je, aby byli
(apoštoly Afriky.____________________________________
jSv.Otec vyzval v Castelgandolfu odborníky pro
islam-františkány-aby prozkoumali důkladně islamíský fundamentalismus, který bojuje proti křesťaJnům-velmi surově-tam, kde je u moci. Františkáni
jmají svým příkladným životem vydávat svědectví.
(Christian Solidarity International!CSIjupozorňuje,
jže dnes se ostře pronásleduje náboženská svoboda
(zaručená čl. 19.prohlášení lidských práv OSN
3r.l948-a je to mnohem horší, než za 300 let první
jho pronásledování křesťanů. K hl.nepřátelům pa<tří: protikatolický komunismus, bojovný islám,
(autoritářské vlády (v Již. Americe), války, teror a
jzvůle vojáků. CSI uvádí, že největším pronásledo
vatelem je Sudan .kde vláda, stejně jako v PákistaJnu-násilně islamizuje. Věřící tam vyvraždují, jejjich děti prodávají za otroky do zemí Blíž.Východu
•((které financovaly stavbu mešity v srdci křesťanístva-v Římě)Také mezi Kurdy-pronásledovanými
(Turky, jsou nejen komunisté, ale i křesťané._____
^2.9.zemřel ve Vídni dirigent V. Neuman(74? ),který
• stál 22 let v čele České filharmonie.___________
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Augsburgský biskup V.J.Dammerz vykázal ze
své diecéze kongregaci papežského práva Slu
žebníci Krista a Marie. Založil ji a vede exjezuta
P.Honisch. Stará se o katolické skauty a vydá
vá pro ně výborný časopis Pfadfinder Mariens.
Z něho jsme uveřejnili v 2.č.o tzv.skupinové
dynamice, která vniká mocně do Církve a ničí
její instituce i mládež. Tito řeholníci musejí
opustit klášter v Mussenhausen. P.A.Honisch
vede také Katolické skauty Evropy(KPE)a ne
chce je připojit k ostatním, ví, proč. Členové
řehole jsou praktikující katolíci-tj.tradičné-konservativní-a kongregace se stará o kněze, kte
ří přejdou od Bratrstva sv.Pia X.do Bratrstva
sv.Petrafto má boholužby i v Curychu-podle
prastaré mše sv. )Středisko mají diecézi
Ausburg, tam mají i seminář. Podrobný článek o
celé záležitosti jev čtrnáctideníku PUR,z 7.8.tr.
vydávaného na adrese:D 88353, Kisslegg,
Friedrich Wirth str .4-t.07563-1091 (předč. Něm■ )
Obrovská mešita ve středisku katolické Církve,
v Římě-má sloužit asi 50.000muslimům,financo
vala ji Saudská Arábie. Stavět se začalo před
22 r.a provoz zahájila 21.6.t.r.-Biskup Michael
L.Fitzgerald,sekr.pap.rady pro mezinár.rozho
vor, prohlásil, že v mešitě vidí uskutečnění'
toho, co usnesl II. Vatikán: "Je normální, aby
věřící určitého náboženství, kteří žijí v místě,
měli i místo, kde mohou vykonávat svou boho
službu." Co by tomu řekli ti, kdo padli v boji
proti islámu, když se chtěl zmocnit křesťanské
Evropy? Muslimové nedovolí stavět v zemích,kte
ré ovládají, křesťanské kostely, a vůbec už ne
v jejich středisku, v Mekce. Mají jen křesťané
dodržovat zásady křesťanské svobody?_________
Sv.Otec zbavil úřadu arcib.Maria Peressina z
Aquily(72). Býv.vatikánský diplomat vzbudil pc
zornost veřejnosti, když za kampaně proti po
tratům dal postavit v městském hřbitově náhrobek pro nenarozené děti.________________________
Bohoslužby, vysílané televizí ZDF vidí asi 2-3
proč.diváků, tj.600-900 tis. Většinou nemoc
ných, postižených ap. Evangelické bohoslužby a
vánoční projev sv.Otce sledují asi 4 proč.
26.října výjde kniha Matky Terezy(85|PROSTA
CESTA. Týž den uplyne 45 r.od založejí jejího
1.střediska v Kalkutě. Kniha výjde v římském
nakladatelství Mondadori-německy nakl. Hoffman
und Campe- Hamburg, které před rokem vydalo
knihu sv.Otce: Překročit práh naděje. Výnos z
knihy dostanou pro charitativní účely
Sestry křestanské lásky, zal. M. Terezou
V TiranětAlbániejmají orchestr "Madre Tereza".
Katol. měsíčník v Sarajevu Stecak( kulturně spo
lečenský) vydávaný chorvatským spolkem Napře
dal-dostal cenu Pierra Chevaliera od Mezinár.
katol.tiskového sdruženi. Cenu dostává ten,kdo
se zasadil o svobodu mínění. Vydavatel prof.Dr
Franjo Topis dostal zároveň cenu od holandské
bisk.konference pro novináře, kteří jsou ohrože
ni nebo pronásledováni.
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Na shromáždění Apoštolské penitenciarieorgánu pro otázky svědomí, rozhřešení a*
výjimky od zákonalbvšem ne Božíhojřekl sv»
Otec, že je nutná opatrnost. Zpovídá-li se
kajícníkz umělého potratu,má mu být zpověd
ník přítelem,povzbudit ho, aby už nehřešil
a uložit mu za pokání skutek k "ochraně ži
vota". Ovšem ne hřích schválit. Doporučuje
se za pokání i z jiných hříchů, hlavně těch,
které vzbudily pohoršení, také půst a skut
ky lásky k bližnímu. Zpovídá-li se kajícník
z hříchů, které se dají napravit-např.krádež
musi poškozenému majetek a peníze vrátit což platí jak pro jednotlivce, tak pro spole
čenství___________________________ _ __________
Každou 2.neděli v měsíci se slouží v IO h.
u Milosrdných bratří v Brně-Vídeňská 7.mše
sv.byzantského obřadu. Obřad zavedl v 4.st
cařihradský arcib. sv. Jan Zlatoústý. Účast na
ní splatí za splnění nedělní povinnosti.______
13.8.vysvětil biskup Karel Otčenášek kostel
a děkanství v Jilemnici. Odpoledne byl při
skládání slibů 2 sester Neposkvrněného poče
tí na Hoře Matky Boží u Králík. Tam žije
sestra Helena Vančeková,s kterou jsme kdysi
uveřejnili rozhovor o utrpení sester za komu
nismu. Kongregace má-nebo měia-hlavní síd
lo v Přerově a vydávala vynikající knihydnes to dělají Karmelitání v Kostelním Vydří.
Navštívil je P.Šimčík a přivezl od nich mno
ho knih - najdete je na exercíciích. -I2.8.
složilo sliby také 5 školských sester de Not
re Dame v Javorníku, kde byly za komunis
tů internovány řeholnice. Posíláme jim i Kluk
Týž den byl zahájen Akademický týden a to
v N.Městě n.M. mší svátou. Konal se pod
záštitou dominikánů, (v jejich klášteře v Pra
ze bývaly AT), hradeckého biskupa a Nadace
+P.Knitla, který tuto nadaci založil. Bylo
tam asi 200 účastníků._______________________
Při slavných bohoslužbách v Castengandolfu
na svátek Nanebevzetí PM.připomněl sv.Otec
že Církev stále bojuje proti nepřátelským
mocnostem a ohrožuje ji satan. Velkou bojovnicí proti němu je Panna Maria.____________
22.8.skončilo v Bratislavě 6.zasedání mezinár.
skupiny Pastorace Media.25 odborníku skoro
ze všech zemí střed.a vých. Evropy si vymě
ňovalo názory a zkušenosti.__________________
Prelát P. Karel Vrána se dožil 24.8. 70 ti let.
Napsal a přeložil řadu knih, a hlavní zásluhu
má na tom, že jako rektor Nepomucena zachrá
nil tento ústav před prodejem. Bydlí tam
čeští i cizí kněží,studující na papežských
universitách. Zemřel tam také kard. Beran. Nyní je rektorem P. Karel Pilík._________
Protestantský herec Gunter StracK(65 jnavští
vil v květnu sv.Otce. Osobnost papežova ho
nadchla. Herec hraje-nepřesvědčivě-kněze v
seriálu Mit Leib u.Seele-V seriálu z Frank
furtu n.M.: Schwarz greif ein, je hrdinou
herec-kněz,který řeší různé kriminální
případy; serie je napínavá, ale kněžské
je na hrdinovi jen kolárek.__________________

velmi duchaplný a napsal asi 70 spisů. Ohromně
ovlivňoval veřejné mínění ve Francii. Svého na
dání zneužíval k zesměšňování, tupení a hanobe
KLEMENT X. - Emilio Altieri
ní Církve. Básnil lehce a jeho verše byly iro
29.dubna 1670-22.června 1676.
nické, satirické a vtipné. Jeho knihy šly
Pocházel z římské šlechtické rodiny. Nar.se
prostých i šlechticů na dračku-uměl vyhmátnout
13.července 1590. Napřed byl advokátem, pak
to, co lidi oslovovalo. Známá je satirická bá
se dal vysvětit na kněze. Nejříve krátce pů
seň o Panně Orleánská "La Pucelle".
sobil jako nuncius v Polsku, a byl biskupem .
Žil přepychově, někdy měl až 80 hostí-horlivě
v Camerio. O svou diecézi vzorně pečoval.
poslouchali jeho slova a věštby. 50 let udržo
Před Klementovou smrtí byl jmenován kardiná
val v naději širokou veřejnost, jako nejvíc
lem. Když ho zvolili papežem, bylo mu 80 let.
oslavovaný a vlivný spisovatel- až do své smrti.
Pak propůjčil kardinálu Paluzzirnu titul Tkl tie
Spekulacemi a smouvami rozmnožil svůj majetek
ri, poněvadž se synovec kardinálův oženil s
víc, něž kterýkoliv spisovatel. Dopisoval si s
jedinou dědičkou rodu Altiery. Velmi nadaný
panovníky, ministry, učenci-a většina jeho lis
a zkušený Paluzzi lehce ovládal stařičkého
tů končí slovy:Zničte hanebnici-ničemnou Církev.
papeže a získal pro svůj rod obrovské jmění.
Sám stačí k vyvrácení učení 12 ti apoštolů Za vlády Klementa X.se stala významná událost
tvrdil. Ale např.kalvínská Ženeva ho netrpěla
vítězství Jana Sobieského-"na severu" nad
na sván území-pro špatný vliv jeho divadelních
Turky-11.listopadu 1673 a to u Chocimi na
her na mravy občanů.
Dněpru. R.1674 zvolili Sobieského za polské
R.1778 směl navštívit Paříž. Byl to velký triumf
ho krále. Ten porazil znovu Turky u Lvova.
V divadle hráli jeho poslední kus "Irěne".
Ludvík XTV.zase napadl Nizozemsko a namluvil
Korunovali ho věnčen a jeho poprsí na jevišti
papeži, že to bylo ve prospěch víry-žili tam
ozdobili vavříny.
totiž mnozí protestanté. Nová válka v Evropě
Ale potem onemocněl. Dřív se často honosil, že
byla na obzoru, když začali Španělé hájit
se bude smrti do očí smát. Měl ale strach, že
své zájmy v Holandsku. Císař Leopold II.se
mu odepřou církevní pohřeb, předstíral nenoc a
blížil k Rýnu a Francie mu vypověděla válku.
r.1769 přijal sv.svátosti. Vzbudilo to mezi vě
Papež okamžitě usiloval o smír, ale bez úspě
řícími velké pohoršení. Byl to farizeismus chu. Turci pak znovu ohrožovali Polsko.
neboř pruskému králi psal, že římské obřady při
Filosof a vědec Leibniz pohnul tehdy Ludvíka
umírajících jsou směšné.
XIV.,aby napadl Turky v Egyptě a tím by je
Aby překonal nemoc, pil denně asi 25 hrnků kávy
přinutil opustit Evropu.
a užíval velmi i opia. Upadl v blouznění a to
Klement byl dobrotivý, poctivý papež. Vítěz
přešlo brzo v zuření. Strašně řval, že nevidi
ství se nedočkal. Je pohřben v kapli Altieri
telná ruka ho vleče před soud Kristův. Zoufale
v Sta Maria sopra Minerva. Z jeho pověření
vzýval Krista. Svíjel se, letnil rukama, drásal
zhotovil Bernini nádhernou schránku pro sv.
si tváře, že tento pohled nesnesli ani jeho nejHostie v kapli sv.Petra. R.1671 prohlásil za
lepší přátelé a utíkali pryč. Přál si, kněze,
svátého Kajetana di Tiene, zakladatele Teatikterý ho předtím snažil obrátit k víře. Ale jeho
nů, dále Františka Borgiáše, třetího generá
přátelé" k nánu kněze nepustili. Sáhl po nádobě
la jezuitů a pravnula pověstného Alexandra
pod postelí a vylil si její obsah na tvář.Pokry
VI. V Americe byla prohlášena za svátou Růže
tý krví a nečistotou - skonal. Kudiař v jeho
na z Limy-první světice na tomto světadíle.
hotelu řekl faráři:"Kdyby dábel mohl umřít,
Byla celý život bolestně nonocná.
neumřel ty jinak." Jeho odchovanec a ctitel ho
V té době začalo tzv.osvícenství. Filosofie
nazval"nedůstojná duše". Takový člověk ovlivňo
měla nahradit víru, humanismus křesťanskou
val skoro celé 18.st. V tánže roce zenřel i
jeho nepřítel, J.J.Rousseau.
lásku.
ctooooooooooooóoooooooooooooooooocoooooeooooooooo
Názory osvícenců zpřístupnil širokým vrstvám
v Evropě ARUET VOLTAIRE, - Syn notáře, studo
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
val na jezuitské koleji v Paříži a rektor o
Bisk .konference v Německu propustila svého
něm napsal, že je sice velmi nadaný, ale vel
času z vedení BDKJ kněze a ženu, protože
ký darebák.-Příbuzný, světácký abbé Chateneuf
propagovali mezi svěřenou mládeží názory, ne
ho uvedl do elegantní společnosti, hodně mo
srovnávající se s katolickou vírou a mravy.
rálně prohnilé. Po nedokončených studiích za
Nyní je vedoucím Andreas Kampann(33)stučal psát literární díla. Po tříletém těkání
dent teologie, germanistiky a pedagogiky v
na různých místech zakotvil na pruském dvoře
Múnsteru.Podle rozhovoru v čtrnáctideníku
Bedřicha II. Odtud musel ode jít, tak se usadili PUR se zdá být mírným progresistou-např.
trvale ve Fernay na francouzské straně ženev
svěcení kněžek považuje za téma rozhovoru,

TY JSI SKÁLA !
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ského jezera.
Ovládal všechny druhy literární tvorby, byl

i když sv. Stolec prohlásil, že kněžky vůbec
nepřicházejí v úvahu.______________ ___________

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Žáci preláta Dr.T.Beera, který oslavil 90 let
a 60 let kněžství, vydali knihu Der fróliche
Wechsel und Streit-Grundzúge der Theologie
Martin Luthers-na které pracoval už jako kap
lan v Lipsku. Urs von Balthasar ho považoval
za nejlepšího znalce Luthera. Luther měl v Er
furtu zakázaný studentský souhoj, krátce před
ukončením studíí-jeho protivník zemřel. Ze
strachu před světským soudem utekl Luther
do kláštera Augustiniánů, kde se musel za
svůj zločin kát. Svou nenávist a rozpornou
osobnost projektoval do svého učení,postavil
Boha a svět do protikladu. Alma von Stockhau
sen v knize Der Geist im Widerspruch(Duch v
protikladu),napsala: "Bez Luthera žádný He
gel. Bez Hegela žádný Darwin. Bez Darwina
žádný Marx ■ "___________________________________
Na světě působí 4260 německých misionářů a
misionářek v 60 ti mužských a 80 ti ženských
řeholí. Nejvíce v Africe a v Latinské Americe.
Bez misionářů by tam víra uvadla.____________
Vedoucí grémia pastorální rady v děkanství
Solothurn tvrdí v článku"Nové chápání církev
ního úřadu",že dosud nebylo nikdy tolik mužů
kteří chtějí v Církvi pracovat. Ovšem ne jako
kněží(leda by se zrušil celibát), ale jako skvě
le placení laici. Je totiž nezaměstnanost!______
Od narození mystika Jindřicha Suso uplynulo
700 let. V kostnickém munsteru to oslavili
mší sv.-arcib.Sailer z Freiburgu i.B.a biskup
W.Kasper z Rotterburgu-Stuttgartu. V Kostni
ci se tento dominikán r.1295 narodil a byl žák
jiného mystika Eckharta v Kolíně. Staral se
o vědeckou výchovu Dominikánů. Vnitřní rozoory ho několikrát vyhnaly jinam, až r.1365
/ Ulrnu zemřel. R. I83I potvrdil papež RehořXVI
eho úctu. O jeho posledních letech se nic neví.
Michael Friedmann,člen spolkového předsednict
va CDU( Křesťanské demokratické unie) odsou
dil křesťanství jako nevěrohodné náboženství,
které bylo vybudováno na lžích a podvodech.
Je v předsednictvu ústřední rady židů v Ně
mecku. Svou ostrou negativní kritiku o smrti
Ježíšově uveřejnil v týdeníku Die Woche pod
titulem"Sejměte Ježíše z kříže."________________
Zfilmování života Pána Ježíše podle sv. Lukáše
vidělo už 606 mil.osob v 2I6 zemích.Text je
přeložen do 308 řečí.__________________________
Nový čtvrtletník Berliner Dialog(4OOO výt.)
informuje o nových náboženských sektách a
psycho-organizacích. Vydává jej evangelický
farář Th.Gandow, pověřenec pro sekty a světonázory v Berlíně-Brandenburgu. Stojí IQ M.
Radio International v Balderschwangu (Allgau)'
katolického zaměření, bez licence, mění vedou
cího A. Lassera-ten se připravuje na kněžské
svěcení, a také mění jméno, protože stejný ná
zev má vysilač v Marienfriedu. Financuje se z
darů. Iniciátoři založili nyní akciovou společnost, aby dostali licenci - povolení.___________

Heide Schmidtová, vedoucí liberálního fóra /15
Rakousku, se snaží o to, aby se ve školách ne
vyučovalo náboženství, ale etika. Přiznává,že
jako dítě měla problémy s Církví._______________
Býv.italský min.předseda Guilio Andreotti(76)
hrál začátkem srpna roli papeže Bonifáce VIII.
(1295-1303) a to na divadelním festivalu ve Ferentinu u Říma. Jeho protivníka hraje vicepre
sident italského senátu, člen Národní aliance
(profašistické), Romano Misserville v roli šlech
tice S.Colonna, který žádal zpět své pozemky,
zabavené církevním státem.______________________
Přední církevní hodnostáři, tajemníci stran,sta
rostové a ministři v Římě dostali zdarma revui
Dnešní zednářství. Prodává se i na Stáncích.
Biskupové Latinské Ameriky protestovali proti
tomu, že se musejí dát ženy bez svého vědo
mí sterilizovat-aby byly neplodné a zamezila
se přemíra obyvatel, hlavně těch nejchudších.
Akci finančně podporuje US vláda pod záminkou
bádání o malárii v Brazílii, v Čile, Mexiku a v
Peru - kde je sterilizace protizákonná._________
Sv.Otec zahájil proces blahořečení tří misioná
řů z Peru, zavražděných komunistickou guerilou Svítící stezka. Sdělil to biskup diecéze
Chimbote, L. A . Bambaren. R.199O donutili levičáci tři kněze - P.Miguela Tomazavského a
P.Zionieva StrazalkovskéhotPoláci )a Itala A.F.
Negrone, aby opustili své místa. Ti to odepře
li. guerilové vyhodili faru i s kněžími dynami
tem do vzduchu. Místo vraždy je 350 km na
sever od hl .města - Limy.______________________
Při setkání s biskupy z Tajvanu v Castelgandolfu ocenil sv.Otec statečnost Římu věrných
katolíků v Číně, kteří se rozhodli dát cestou
utrpení a mlčení. Na adresu asi 4 mil. "vlaste
neckých katolíků "řekl, že je zve, aby hledali
společenství a smíření. Počet věrných katolíků
v Číně se odhaduje na 5-10 mil. věřících.- Z 20
mil.Tajvanců je 300.000 katolíků.Čína odtrhla
katolíky od Říma r.1957. Pak byli krůtě mučení
misionáři, kněží, věrní katolíci nebo dlouhá léta
ve vězeních,kde je"přeškolovali"-ke komunismu.
I34.Č.Světla z 20.8. uveřejňuje řadu zajímavých '
článků, např.Oč jde Světlu(přednáška na hoře
sv. Klimentala námitky proti článku Aleše
;Opatrného v č.7.Perspektiv(příloha KT).Autor
vzdor slovům Kristovým (Lk 10,41 Jdává před
nost pilné Martě před duchovní Marií. Hodnotí
sestry světskými, ne Kristovými měřítky.Takévzdor rozhodnutí sv.Otce-propaguje kněžky.
SVĚTLO se tiskne v malé tiskárně na zastara
lých strojích. Kde vzít peníze? Vyžádejte si
ukázkové číslo,hl.34-35. Předplatné je sice ma
lé-208 Kč-porto velké,520 Kč-dohromady asi
40 frs. Předplatné na švýc.týdeník Schweizerisches Kath.Sonntagsblatt je 53 frs-ovšem ten
ije o 8 str.silnější. V č.35.je seznam dobrých
katolických knih-jejichž prodejem by Světlo
aspoň trochu uhradilo náklady na renovaci. Nej
dražší jsou 3 díly knihy P.Špidlíka-99 Kč.asi
6 frs-6OO str,-nejlevnější kniha od rakouského
konvertity Herberta Madingera"70 učedníků"1 f
(77100 OLOMOUC, Dolní nám.24).______________

"Z vězení nám uteklo pár darebáků. Už jsme všech
ny chytli - jen jeden ještě chybí. Zdá se,
sebral nekanu auto a mm sen. Před chvíli jsme
Merk čekal v temnotě skoro hodinu. U benzidostali hlášku, že v kanceláři jedné benzinové
nové pumpy nezastavilo ani jedno auto.
stanice je na zemi spousta krve - a majitel je
Ukradené peníze ho pálily v tašce a navíc,
pryč. Prohledávají okolí - a studnu."
majitel^pumpy ležel s rozbitou hlavou v
Hrcme-ti jsou ale rychlí,myslel si vztekle Merk.
kanceláři. Kdyby někdo v té chvíli vstou
"Nikde nezastavujte a ječte dál,"radil policista.
pil, musel by ho také zabít. A dvě vraždy?
"Těch lumpů je čím dál víc!"
I za jednu ho čeká křeslo-nepatmý atomek
"Co provedl?" zeptala se žena.
svědomí v něn přece jen zůstal. Nač zbyteč
"Zabil tříleté dítě. Dostal doživotí."
ně zabíjet?
Policista
zasalutoval a pokynul rukou.
Sebral všechny peníze, co našel a klíček
Vůz se rozjel.
NAŠE KRIMI
od auta. Náhle zvedl hlavu. K pumpě přijel
"Byla
jsem
způsobná?"zeptala
se
žena
po chvíli.
vůz tak tiše, že ho sotva slyšel. Z auta
"Moc", ujistil ji zločinec. Posadil se, vzal si
vystoupila mladá žena a než mohl vyjít z
cigaretu a dychtivě vdechoval kouř. Byl unavený,
kanceláře, otevřela dveře. Málem se s ní
z věznice musel utíkat pěšky - až došel k pumpě.
srazil. Její oči se strachem rozšířily,
Co bude dělat s penězi? Napřed je důkladně rozto
když viděla na zemi v krvi zavražděného
čí - ale kde? Kde bude bezpečný? Zamračil se.
majitele pumpy.
Věděl, že nebude bezpečný nikdy. Stane se štvanSvědkyně vraždy! Má ji také zabít? Ale na
can - snad několik let, možná až do smrti. Kdyby
před ho musí odvést - hodně daleko. A má
uměl Španělsky, usadil by se v jižní Americe...
dost benzinu.
Ale neumí nic! Jen loupit, vraždit, krást...
"Nezabíjejte mě,pane,"vyjekla mladá žena.
"Nic policii neřeknu. Spolehněte se..."
Náhle Spatřil v dálce světla velkoměsta.
Markovi se objevil na tváři posměšný úsměv,
"Tam nepojedeni," položil ženě ruku na rameno.
Věděl, že sotva vystoupí z auta a to odje
Trhla s sebou, jako kdyby se jí dotkl had.
de, poběží žena na policii...Měla hezkou,
"A kam chcete? Kolen města silnice nevede, museli
vážnou tvářičku, vypadala na pětadvacetbychcm přes město. Ale je tu les...vyznám se v
ale v jejich očích bylo něco, co ho znepo
non trochu, protože bydlím v tomto městě - už od
kojovalo. Dlouho o tem neuvažoval.
narození. Znám tu každou cestičku. Brzy dojedeme
"Udělám všechno, co chcete,"tvrdila žena,
k lesní cestě, jestli chcete, zajetu tam a může
jako kdyby četla jeho ne právě mravné
te se schovat v lese. Nikdo vás tam nepotká, jed
myšlenky. "Vím, kdo jste. Už to hlásila po nak je už noc a jednak do lesa skoro nikdo ne
licie, mám radio v autě."
chodí .."
"Dobře, děvče, jedem do Smithtownu. Ale za Merk chvíli přemýšlel. Les neznal - ale co mu tam.
stavíš před městem, je tam les. Chovej se
může hrozit? Vlci ani medvědi tu nejsou.. .možná
způsobně, a nic se ti nestane."
že narazí na opuštěnou chalupu nebo kůlnu. Ale co
Než se dostane žena na policejní stanici,
s tou ženskou? Vypadá důvěryhodně - nebudu si lá
dávno zmizí v lese a v horách.
mat hlavu a nechám ji běžet.
Naplnil nádrž auta benzinem.
Auto zmírnilo rychlost.
"Chcete cigaretu?"zeptala se žena.
"Tak co, chcete se schovat v lese?"
"Později. Jistě mě už chlupatí hledají,kon "Dobrá. Zajed tam - takových deset metrů stačí."
trolují silnice. A ted odstranit mrtvolu!"
Auto zabočilo na lesní stezku. Větve se otíraly
Zděšeně zírala, jak odvlekl mrtvého a vho
o strop auta, pod koly vrzal štěrk, občas vystřík
dil mrtvolu do studny. Když zaslechla plesk
la voda z kaluží.
nutí vody, vyhrkly jí slzy.
Konečně auto zastavilo. Merk vy
"Tak jedem!"uhnízdil se za ní.
stoupil .
"A žádný podraz,"zvedl zbraň.
"Díky, a měj se dobře, holčičko,"
Když dojeli na dálnici, přida
řekl Merk a odbočil z cesty. Ne
la plyn. Náhle před nimi za
udělal ani dvacet kroků a začal
blikala červená světýlka.
ječet. Žena se spokojeně usmála.
"Uvědom si, že mám revolver,"
"Pomoc, propadán se!"řval vrah.
zabručel a schoulil se vzadu
"Do bahna! Proč bych ti pomáhala?
pod sedadlo.
Zastřelil jsi mého muže a před
Brzy se ozvalo zaskřípání brzd
třeni lety jsi zavraždil našeho
a tichý, chladný a klidný
:
synka. Ano, majitel pumpy byl můj
hlas ženin, když odpovídala
muž, jela jsem pro něj. Máš zahy
na otázky policisty.
nout na elektrickém křesle nebo
"Ne, nikoho jsem cestou ne "Jestli vám to nevadl, převzat se propadnout do marastu?"
bych, obhajobu sám."
potkala. Stalo se něco?"
Otočila klíčkem, nahodila zpáteč
ku a rozjela se k dálnici. J.Steed.

VRAŽDA U BENZINOVÉ PUMPY
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN
SLAVNOST V
ŠECH SVATÝCH
VŠECH

9

Winterthur v 19,30 bohoslužba obětovaná za všechny naše
1. listonadu
zemřelé
listooadu
Curych v 19,30 bohoslužba za naše zemřelé v kryptě kostela
Božsk Srdce.
2. listopadu

NEZAPOMEŇTE,NA
DUCHOVNI CVICENÍ !
V QUARTENU.
Na námět:ZNAMENÍ NAŠI DOBY
A MARIÁNSKÁ ÚCTA
Přednáší: P.Stanislav
WEIGEL.V aule italské misie
vystaví své obrazy.
Přihlaste se brzo, exercicie
bývají brzo obsazené a počet
míst je omezený!
3.-5.listopadu

Zpocený na parketu či nad kolackem u stolu,
při kytaře kolem krbu neb nad drinkem u baru 1
Letošnťvečírek pro mladé Čechy a Slováky
se koná v sobotu dne 18.11.95 v 19.30 hod
Gemeinschaftszentrum Zurich - Affoltern
Bodenacker 25
Přijďtaky lili
Těšíse skupina mladých /
Folklor75
íOOOOOOOOOOOOOOC

KATEŘINSKÁ

VE WINTERTHURU

25.listopadu
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOC

DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE
VELEHRAD-I-39O3O St.Martin
(BZ)
26.12.-2.1.96.
j

NAŠE BOHOSLUŽBY
Zurich:
Winterthur:
Rúti-Tann:
Bern:

Aarau.
Luzern:
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19.9.zkapalněla v Neapoli krev sv.Januaria.
Byl r.3O5 za císaře Diokleciána umučen. Do
klady o zkapalnění jsou od r.1389 a je dob
ré znamení, když zkapalní 19.9., 16.12 a
na 1.květnovou sobotu._____________________
Na Slovensku vyšla kniha o návštěvě sv.
Otce-dva měsíce po jeho návštěvě._________
17.10.svolal sv.Otec do Říma biskupy z
Bosny-Herce goviny, Chorvatska, Jugo fede
race, Makedonie a Slovinska, aby prozkoumali podmínky trvalého míru._____________
50 let se snažili farnici v Břeclavi, aby
se postavil nový kostel. Nyní jim tento
kostel, zasvěcený sv. Václavu, posvětil
brněnský biskup Otec Cikrle._______________
V sev.Anglii, v městě Leeds se stala duch,
rádcem universitních studentů"čarodějnice"
Susan Leybourne. Vykonává čarodějnické
obřady, má pomáhat studentům v jejich pro
blémech s kristalovou koulí, hl.odstranit
strach před zkouškami, předpovídat a řešit
problémy lásky. Také jim zaříkáváním
přinášet štěstí, úspěch a bohatství. V zem.
jsou stovky čarodějnic, setkávají se v par
cích či na venkově, tam provádějí své obřady. Obrací se na ně stále víc a víc lidí.
Oxfordská universita vydala pochybný pře
klad Písma. Zmizela z něj slova"Pán",11 Krá
lovství Boží","temnota"a j.Místo "slávu,
kterou má od Otce iednorozený Syn"(J 1. 1A
překládajfslávu jediného dítěte rodičů".
Otče náš začíná: "Otče-matko1,1 překlad je
nejen heretický, ale směšný.
v Henstedt-Ulzburg u Hamburku hledají
obě polit.strany zákonné prostředky,aby
se odstranil bordel vedle evang. kostela.
Pastor Russ dá z farního parkoviště od
táhnout auta"zákazníků" a vyzývá věřící,
aby "zákazníky "fotografoval i_________

Data duchovních cvičení, táborů pro děti
a mládež, poutních zájezdů a p. uveřejníme
v KLUBU nebo sdělí misionář v HLASU
MISIE. Na misionáře se také obraťte v zá
ležitosti křtu, sňatku, sv.zpovědi (obvykle
přede mši sv.), návratu co Církve, vyučc
vání náboženství, návštěvy nemocných,
svátosti nemocných a pod.

každou neděli v 19 hod, v kryptě kostela Božského Srdce. Aemtlerstr. 49
každou sobotu v 19 hod, u kostela Sv. Ulricha Scuzachcrstr. 1
každou první neděli v měsíci v 9.15 hod, v kapli vedle katolického kostela
každou 2. neděli v měsíci v 9 hod, v kryptě u kostela Bratra Klause.
Segantinistr.26
každou 3. neděli v měsíci v 10 hod, v sále pod kostelem sv. Petra a Pavla
každou 4. neděli v měsíci v 10 hod, v kapli kostela sv. Karla u Karlsbriicke

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY. V 19,45 mše svátá, po ni modlitba růžence
v kostele Jana Boská - Brauerstr. 99 . Zurich
První patek v měsíci mše sv. v kapli kostela Božského Srdce, v 19,30 Aemtlerstr. 49. Zurich

Každý čtvrtek

adresa

Českého

MISIONÁŘE:
P.Josef S I M C f K
8OO4-ZURICH,
Brauerstrasse 99.
TEL:O1-241 50 25

PODIVNÝ KONÍČEK

NAŠE KŘÍŽOVKA

Takřka všechen majetek jsem vynaložil na to, abych
zkonstruoval ohromný a nádherný sejf, nedobyt-18
Apoštol, uctívaný velmi nou pokladnu. Každý má svého koníčka. Mým konic
ve Španělsku
kém je nedobytná pokladna. Jiní si koupí například
Vynikající křesťan
auto, cesta do práce autem - přeplněnými ulicemi Vylosovaný apoštol
mu trvá dvakrát tak dlouho, než kdyby šel pěšky,
ale je spokojen. Nebo si koupí vynikající hodinky Sv.řecká císařovna
a všude přijde pozdě. Když se takový člověk pro
Archanděl bojovník
něco nadchne, vyhazuje peníze bez rozmyslu.
Město sv.Františka
Se mnou je to stejné.
Druh sv.Damiána
Prodal jsem svůj dům, bydlím v garsonce a odchá
Dílo sv. Tomáše Akv.
zím do práce nebo jinak úplně klidný, protože by
sotva někomu napadlo ukrást sejf. Každou volnou
Poslední svatoř. papež .
chvilku využiji k tomu, abych svého miláčka vyleš
Svatý z rodu Davidova.
til. Je sice ocelový, ale na povrchu je postříbřený.
Pozorně si jej prohlížím ze všech stran, kde uvi
Tajenka:Základní učení katolické víry.
dím sebe menší skvrnku, hned ji odstraním. Pak
se povrch sejfu ještě víc leskne a má duše je
ZNÁTE ASPOŇ 5 VELKÝCH POUTNÍCH
plná nadšení. Takový sejf nemá nikdo v celém
MEST V NAŠI' VLASTI?
Tokiu - jako mám já.'
Když tuhle příjemnou práci skončím, začíná už noc.
KTERÝ APOŠTOL BYL ZVOLEN AŽ PO
Lehnu si do postele, která stojí hned vedle sejfu a
SMRTI KRISTOVÉ MÍSTO JTDAŠE?
blaženě usínám. Od té doby, co mám sejf, spím
CO NÁM MA PŘIPOMÍNAT VELKÝ KŘÍŽ?
bezpečně celou noc.
PROČ DÉLAME PŘED EVANGELIEM
Jednou se však ozval v noci křik.
MALÝ KŘÍŽ?
Někdo mě tahá za rukáv: "Poslouchej, vstávej...!"
PŘED KTEROU CHOROBOU NAS MÁ
Otvírám oči a vidím, že vedle postele stojí člověk
CHRÁNIT SVATOBLAZEJSKÉ POŽEHNÁNÍ v masce a míří na mne revolverem.
KTERÁ ČÁST MEŠNÍ OBÉTI NÁM PŘIPO "Prosím tě, jen se nedotýkej sejfu,"zaúpěl jsem.
Ať je ten člověk kdo chce, jen když nebude sahat
MÍNÁ VÁNOCE?
na mého drahouška. Jenže najednou jsem objevil,že
CO JSOU TO HEREZE?
mám svázané ruce i nohy. Pevně!
KTERE SVÁTOSTI MŮŽE UDĚLOVAT
"Drž hubu! Právě proto jsem přišel. Ukaž mi, jak
ZENA?
se sejf otvírá."
"Dobře, nic proti tomu nemám. Ale v sejfu nic ne ní"
"Mlč!" A strčil mi do úst roubík. "Ted mi napiš
číslo, kterým se sejf otvírá."
Dal mi papír a co já měl dělat? Ztrnulými prsty jserr
číslo napsal. Chlap je rychle vytočil. Za zvuků
Beethovenovy hudby se dveře otevřely,vnitřek,dob
ře pozlacený, zazářil. Lupič
celý okouzlený vstoupil. Dve
ře se za ním zavřely. Infra
červené záření dveře automa
ticky zaklapne.
"Vždyť tu nic není! "zařval
zloděj-bylo ho málo slyšet.
"Hned otevři !" Ale nemohl
jsem...Udusit se nemůže,
jsou tam průduchy.
A jestli nepřes
tane řvát, za
pnou se

ČI1SV3A ISVN A 1SJW
HOJNlOOd HDAX33A 9 NOdSV 31VNZ
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viAi svn nogoaoHO noadix asyd
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1AI3I33DNVA3 QStfd 3IAIV33a OOdd
ÓZjyX AM33A IVNJlAIOdiyd VIAI lAiVN 03
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óazaysH 01 nosr oo
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-Odiyd 1AIVN 11390 JNS3IAI 1SV3 tfásÍH
Laici- tedy i ženy - mohou udělovat v
případě, není-ti přítomen kněz a hrozí
nebezpečí smrti - křest. Také manžeta si
navzájem u.děJLují svátost manželství. Kně:
musí být přítomen a požehnat jím. Není-t^
možné dostat kněze do měsíce-to je větši
nou v rozvojových zemích, udělí sí man
žetě svátost sami
ČVN3Z
iVAonsan szgw iisoivas laaix

Hereze jsou tvrzení, která se nesrovnáva
jí s učením Církve nebo některé pravdy
komolí čí vynechávají, hereze je např.
tvrzení, ze Pán JežŽX nebýt Syn Boží,Bán,
druhá božská osoba.

Vánoce nám připomíná modtítba Gtoría Stává na výsostech Bohu. Je to začátek
zpěvu andětů. páč narození Pána JežZXe.

Sv .Btážej nás chrání před nemocemi krku.

Maty kříž - na čeře, na ústech a na prsoi
připomíná, že stova Páně, která čteme v
evangetíích, máme mát na mysti, vyznávat
je ústy a chovat v srdcí.

Vetký připomíná ukřižovaní Páně.

na ulici všechny sirény a přivolají policii. S.Hosi

Sv.Hostýn, sv.Hora, Vetehrad, <5v .Kopeček,
Vranov, Kopeček u Krátíc, Lomeček u VodSv.Matěj
aj

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

HUMOR

US herec R. Chamberlain neodolal nabídce 5.5 mi
Paní vede vt/venóúí
lionu dolarů a natočí 4 nová pokračování ne
pi a do ponku. Potká
mravného a protikatolického filmu Die Dornenjiného milovníka piu
vógel. Původně roli odmítl. Zřejmě nějak vzkří
"Knátný pet. Jiitě má
sí nemravného kardinála nebo jeho syna a jako
tvůj nodo-kmen.""Má
každé pokračování(např.Jih proti severu)to bu
ivuj kmen. Hned ten
de hloupý kýč. Ale nepřátelům katolické Církve
tato hanebnost pomůže při zostuzování víry.__
první napravo."_____
Na dálnici zastaví
5.6.byl emeritní biskup ze Sittenu, kard.Schwe
ry papežským vyslancem při oslavách 900.výr.
policista auto:"Gratu
románské katedrály sv.Apolináře ve Vanelce(Francie)
luji. Jste milióntý
R.1992 vystoupilo v Německu z církve 360.000
jezdec na této dálnici
protestantů a 193.000 katolíků.________________
a dostanete od nás
V Budapešti bylo obnoveno Forum maďarských
"Mám pro vás špatnou 10.000 franku. Co
katolických žen._________________________________
zprávu:vaše paní pot- budete s těmito penězi
26.11.začne ve Vatikáně zvláštní synod o Libakala mou a ta měla na dělat?""Především si
nonu.___________________________________________
sobě kožich, který
udělám v autoškole
Kard.Jozef Tomko měl na svátek Nanebevzetí P. jsem ji daroval."
•
řidičkou zkoušku, "za
Marie 15.8.mši sv.v hl.městě Nepalu, Karmanduzáří řidič. Tu se ozve vyděšená manželka.
při posvěcení I. katol. kostela na svahu Himalájí.
"Nevěřte mu, pane strážník, je úplně opilý."
Stavba je ve slohu budhistických modliteben a
Nahluchlý
dědeček se ozve vzadu: "Vždyt js.em
pojme tisíc věřících. Stavbu podpořila poměrně
ván říkal, že s ukradeným autem se daleko ne
malá skupina věřících v místě a v Singapuru.
dostanete." Vzadu se nadzvedne víko a tichý
Předseda italské bisk.konference kard.C.Ruini
hlas zašeptá: "Už jsme za hraničeni?"_________
nabádá v článku novin A v venire, aby se slovo
Boží podávalo lidem jasně, upřímně a prostě,
"Tatrnku, vrt, kdo to byt Hamtet?""Samozrejjak mluvili apoštolově.___________________________ mě, že to vím. Ate ty it to muiíi zjiitít tán
Na 67.apošt.cestě po světě navštívil sv.Otec Již a pnoto it to najdi v Ribtí."______________
Afriku, Kamerun a Keňu. Tunis a
Dva chlapci uvažují o tem, co se učili v nábo
Mozambique jeho návštěvu přijmout nechtějí.
ženství. "Co to vlastně znamená - v potu tvá
Plán Sevastopolu(Krym,Ukrajina)počítá se stav- ře budeš jíst svůj chléb.""Tb je přece jasné.
bou 77 nových pravoslavných kostelů. Kato- i Musíš jíst tak dlouho, až se budeš potit."
líkům nechtějí vrátit ani jejich jediný.___________
Vetnicky hatíc hotc pana faráře a tnete te
Mohučský biskup Lehman kritizuje stále víc se
mu pří tom ruka. Někotikrát pana faráře niž
rozvíjejícfvlastnoručně vyrobená náboženství".
né a ten podotkneť'To je z čaitého a nemírné
Taková"soukromá náboženstvfnemají ani mravní
ho pití atkohota." Hotíč kývne."Ano, proto je
nároky ani neuznávají, že náboženství bez insti_________________
tucí je neudržitelné a nábožensky bezvýznamné. váté tvář. ptná vrátek."
Ulice
je
přeplněná
auty-všechna
stojí. Jeden
Vídenský kard. ,arcib.H.H.Groer se 14.září stáhřidič neustále houká. Tu se z vedlejšího auta
nul do cístarciáckého kláštera v Roggendorfu.
Odstranění křížů z bavorských škol žádali man vykloní paní a zeptá se:"A co jiného jste
ještě dostal k^vánocům než dětskou^houkačku?"
želé Renata a Ernest Selerovi." Jasnovidec"Erláéiené te dívá ttuitý pán na ručičku váhy
nes tvrdí, že rozsudek nejv.soudu prorokoval.
R.1989 ho soud v Režně dal převést do psychiat na nádraží-."To je ikatečně vzácný případ, že
ie za 10 nappfl. dnet dottane víc, než před
rického ústavu(tj.do blázince)protože tvrdil že
proklel min. předsedu a obecní úřad. Nedemogra- dvaceti tetu."
tický rozsudek soudu vzbudil odpor bavorských
katolíků. Nechtějí posílat děti do škol, kde ne
budou kříže. Televize tvrdí, že odstranění kří
žů nechtějí výrobci krucifixů. Kříže chtějí ve
třídách i protestanté. Zákaz křížů existuje už
v Hamburku, Brandenburku a Mecklenburgujinde jsou kříže dovoleny v těch třídách, kde je
většina křesťanů. Také Vatikán se proti odstra
nění křížů postavil a Osservatore Romano připo
míná zákaz křížů za nacismula komunismu). Víme že u nás byly zakázány i za I. republiky.
Po uměle vyvolaném skandálu s kard.Groerem
vystoupilo v Rakousku z Církve na 5500 kato
líků. Loni odpadlo asi 2800.____________________ "Ty reklamy na psí potravu jsou skutečně
USA má světový rekord v těhotenství školaček. velmi živé."
Bojuje proti tomu US"úřední lékař'.' Vliv na to
má pohanský názor na sex, který považoval sex za tak normální jako je jídlo.
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MATE NADĚJI NA ÚSPĚCH ’
1.Dbáte o svůj zevnějšek?
are 1 ne o
2.Máte ráznou chůzi a pevný stisk
ruky?
ano 1 ne O
3.Rozhodujete se i v důležitých
věcech většinou sami?
ano 1 ne O
4.Zachováte si i v krizových situacích
chladnou hlavu?
ano 1 ne O
5.Máte v důležitých věcech pevné a neotřesitelné názory?
ano
1 ne 0
6.Unitě se obratně hájit?
ano 1 ne O
7.Berete-pokud je to nožné, všecko s
humorem?
ano 1 ne O
8.Přepadají vás návaly snutku ano O ne 1
9.Víte, co unite a přiznáte i to,
co neumíte?
ano 1 ne O
10.Přemýšlíte občas o tem, jak zlepšit
svou práci, svůj život?
ano 1 ne o
11. Dbáte o své zdraví?
ano 1 ne o
12.Uvědomujete si často, že Bůh je s
vámi a pcmáhá vám?
ano 1 ne O
13.Vyhradíte si denně kousek času na modlit-*
bu, rozjímání, četbu DOBRÉ KATOLICKÉ
KNIHY, časopisu nebo Nového
zákona?
ani 1 ne O

NAJDĚTE 1O ROZDÍL0 MEZI OBRÁZKY

KLUB
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13-10 bodu - nemůžete být neuipuný. Máze
váechny pHedpoktady k úipěchu-jak v zaměitnánz, tak v /wdine, tak v ftozvoji
ivé oiobnoáti.
9

7 bodů-máte tatent ž ichopnoátž. Jite-ti
navíc /Lozumně pitný, vyVivatý a trpěli
vý, budete, mít také úipěeh.

6 - 4 body-Chybí vám iebedůvěra, podnět k činnoiti. Muáíte ie nutit k práci, přemáhat
ivou precíttivěloit a podezřívavoát.
Pevná víra v bozz pomoc váz povzbudí,

3 - 0 body - nezáleží vám zle jme na ničem.
Lépe je vám v podnětném potečená tví,
i veáetýmí, pitnými a taikavýmí tidmi.
Samota vdá itrhává k thoátejnoáti - itejně i přáteli tví á metanchotíckýmí nebo
negativními tidmi.

kdo se umí smát svým chybám”
statkům, má stále o zábavu postaráno
kdo rozezná horu od krtipceušetří si zbytečné rozčilování
kdo večer klidně odpočívá a usne bez
výčitek, stane se pokojným člověkem
kdo dokáže naslouchat druhým a mlčetdozví se mnoho nových věcí,
kdo sám sebe nebere moc vážně
-stoupne v ceně u svých bližních
kdo umí brát drobnosti lehce a důleži
té věci klidně-prodlouží si svůj život,
kdo umí ocenit úsměv a zapomenout
na urážku-má cestu ozářenou sluncem
kdo se snaži vysvětlit si chováni dru
hých příznivě-budou ho považovt za
naivku-ale je to cena pravé lásky,
kdo dřív uvažuje, než začně jednat
a kdo se modlí, než začne uvažovat,
vyhne se mnoha hloupostem a bude
spokojeným člověkem.
MALÉ SESTRY JEŽÍŠOVY - SVĚTLO,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
HŘÍCH ČLOVĚKA UMENŠUJE CTNOST MU DÁVÁ VĚTŠÍ CENU
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