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Církev nezaložil Kristus na obchodních zásadách. Jen továrník vyrábí to, po
čem je poptávka. Církev však není ani továrna, ani obchod. Nemůže Kristovy
pravdy měnit, aby vyhověla lidem, kterým se některá pravda nelíbí. Mohou se mě
nit způsoby hlásání víry - např.v televizi, mění se i sociální práce,do jisté
míry struktury Církve, dnes máme ve Vatikáně úřady, které před 100 lety nebyly
protože je věřící nepotřebovali. I některé úřady mění jména-ale pevná skála
víry se lžemi víry rozbíjet nesmí. Jinak se splní slova Páně:" Kazčíe'
v -óobe' wzdeZené zpustne, a žádné měóto nebo dům v z>obé rozdvoj ený neobz>tojé." / Mt 12,25/.
Základem katolické víry je přítomnost Páně při proměňování v podobě chleba a
vína při mši sv. Dnes se na tuto podstatnou pravdu katolické(a pravoslavné)ví
ry útočí. "Zničme mši sv.a zničíme Církev,"řekl Luther.
Měl pravdu. Ze mše sv. čerpali všichni svati svou sílu - ne z Bible. Díky
mši sv.odolali všem pronásledováním a všem bolestem. Sv.Terezie Veliká, učitel
ka Církve’ Znala z Písma jen to, co se četlo při mši sv.či z četných citátů.
Jeden z našich jezuitů ležel po těžké operaci v posteli a sloužil mši sv.ťo
tváří mu stékal bolestí pot. Založil mladou řeholní společnost. P.Petr Eliáš
sotva se vzpamatoval po operaci, sloužil mši sv.v nemocniční koupelně.
Dobrého kněze poznáme podle toho, že denně slouží mši sv.a modlí se breviář.
Obět a modlitba ho posilují v práci i v utrpení. Jakmile začne kněz opomíjet
mešní obět a modlitbu - ztratí duchovní sílu a dříve či později padne.
"Ja j-sem 4 vámi po v-iechny dny až do konce ivíta."2&,2O! Jak by mohl být s námi do
konce světa, kdyby s námi nebyl v mešní oběti?
CO JE MŠE SV.? Bohoslužba? Večeře Páně? Pobožnost? Eucharistie?(česky díkůvzdá
ní.) Mše sv.je nekrvavé zpřítomnění Kristovy oběti na kříži. Všechno ostatní
je v ní také-ale obět Kristova je její podstata. Kristus ovšem přinesl obět
jen jednou-obět dokonalou-ale zpřítomňuje se se všemi dary při každé mši sv.
Slouží-li ji kněz s těžkým hříchem-je to jeho svatokrádež. Mše je však platná,
kněz ji slouží jménem Kristovým.
Bohu můžeme sloužit různě. Modlitbou mu děkujeme.Mše sv.je i slavnost. Je to
pobožnost, je to i vzpomínka na poslední
večeři-ale kdyby při mši sv.nebylo pro
měňování, přijímá kněz i věřící pouhou
oplatku - ne Tělo Páně.
Nechápete to? Já také ne! Nikdo na světě
to nepochopil a nepochopí. Je to tajemství,
které přijímáne vírou v Krista. Je to
střed naší víry-a kdyby se střed zničil,
rozpadne se i katolická víra. Pak bude
platit smutný povzdech Páně, najde-li při
svém druhém příchodu na svět ještě u li
dí víru. Aspoň u malého hloučku.
A u nás!
Vaše
redakce

kostel Rozmnožení chlebů-Tabgha-a kostel v BePři
oslavách 3000 let od založení Jeruzaléma zaká
zali provedení Bachova díla.Utrpení Páně.
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8.10.oslavilo Bratrstvo sv.Pia X.ve Friedrichshavenu,tj.kde bylo založeno, 25 r.existence.
Slavnou mši sv.sloužil biskup Bernard Felley s
P.Schmidbergerem, spolupracovníkem arcibiskupa
Lefebra a P.Heggenbergrem, pověřencem pro Ně
mecko. Mají 337 kněží, 50 bratří a přes sto ti
síc věřících chodí na starou mši sv. do 700
kaplí a jiných kultovních míst na celém světě.
Herec Gregory Peck/79/USA dostal z ruky arcib.
v Los Angeles, kard.Mahonyho cenu katolických
medií.___________________________________________
Býv.biskup z Roermondu, Mons.Gijsen/63/je pro
zatímním apošt.administárotem"pro potřeby sv.
Stolce"v hl.městě Islandu-Rajkjaviku.je podří
zený metropolitovi v Oslo. 0 Islandu psal knihy
pro mládež jezuita-konvertita P.Svenson.+1944.
Mnichovský gener.vikář R.Simon varoval kněze,
aby nesloužili mši sv.pro"Kirchenvolksbegehren"
ani toto protikatolické hnutí finančně nepodpo
rovali. Také kard. Wetter tuto akci veřejně odsoudil-nemůže přispět k obnově.ale ničí Církev.
Arcib.Kolín předalo Legionářům Kristovým pro
rok 1996-7 internátní budovy Kolegia Josephin
v Bad Bunstereinfelu. Legionáři mají papežské
schválení, byli založeni r.1941 v Mexiku 3
jsou rozšířeni v Americe i v Evropě. Patří
k němu na 350 kněží a hodně studentů teologie.
19.10.se zahájily v poutním místě La Salletě
oslavy 150 let od zjevení P.Marie dětem._______
Kard.Vtetter propustil faráře pro mládež v Mni
chově, P.Alberta Bauerngeinda/42/, protože je
ho prohlášení v magazínu pro mládež při Siiddeutsche Zeitung odporují katol.víře.Napsal,že
mravní učení Církve"se k ničemu nehodí"._______
25.-30.9.byl na gregoriánské universitě v Římě
mezinár. kongres o základní/fundamentální/teolo
gii. Sv.Otec v poselství zdůraznil, že plodná
teologie musí být v souladu s učením Církve a
posilovat věřící._______________________________
Slovenské min.školství uveřejnilo program se
xuální výchovy, který se jmenuje"Láska je láska".Česi program odmítli. Viz str.4.Dopisy.
80 Voršilek římské unie zvolilo na 17.kapitule
za novou představenou Francouzsku Colette Lignovou/50/-na 6 let. Přes 3000 Voršilek působí
v 34 zemích. České řeholnice zastupovala provinciálka s. Spinglerová a s.Kl. Ptáčkové,_______
Od 2.-7.10 zasedala za předsednictví kard.J.
Ratzingera,prefekta Kbngr.pro nauku víry, mezi
nár. teol. komise. Řídil ji Dominikán P.G.Cotier.
-Jednala o vztazích k jiným náboženstvím. Podkomísí vedl Jezuita L.Ludary,ta přepracovala text
o němž se hovořilo minule. Příští komise bude
jednat na tána:Bůh-dobrá zvěst pro nás._______
Mezi německými poradci žen, které chtějí umělý
potrat, je řada katolíků-a jedině ti rozmlouvají ženám úmysl, odstranit nenarozené dítě._____

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ reniku na golánských výšinách byl poničen.
5.1.-22.3.se konala v Římě 34.gener.kongregace
Tovaryšstva Ježíšova/jezuitů/. 27.9.slavnostně
zveřejnil generál TJ, P.Kolvenbach závěrečný
dokument. Hlavní novota-21 dekretů a doplňova
cích norem je, že bratři-nekněží, se zúčastní
hlasování gen.kongregace a volby generála,ale
volit se nanohou. Tři z reforem se týkají pa
pežského práva a sv.Otec je v listě P.Kolvenbachovi 27.9.udělil. Jsou to:1.Zastoupení
bratři čili časných koadjutorů nemá dělat víc
než 10% hlasů, v případě hlasování se toto pro
cento týká i duchovních koadjutorů, tj.kněží,
kteří nesložili 4.slib poslušnosti papeži pro
misie, dnes v menšině. Všichni ti ukončili
studia. Z 23.466 jezuitů je 2801 bratří. 2.Do
sud nepřijímali jezuité/na přání zakladatelesv Ignáce/žádnou církevní hodnost.Papež může
požádat jezuitu,aby takovou hodnost přijal.
Zatím mají jezuité 70 biskupů a 5 kardinálů.
Tyto hodnosti se cmezují na biskupy, generální
ho a biskupského vikáře. 3. Papež musel roz
hodnout, že určité středisko patřící TJ, se
může zrušit. Od 1.1.to bude dělat TJ samo.
7 basilice sv.Petra ve Vatikáne se 26.9.sesli
zástupci Rómů z Evropy. Připomněli si 30. výr.
mše sv. , kterou sloužil Pavel VI. 26.9.1965
pro tyto poutníky, slavnou mši sv. sloužil are.
G.Cheli, vedoucí papežské rady pro pastoraci
vystěhovalou a turistů-pod niž patří i kočov
níci. V promluvě zdůraznil, že Církev se sta
rá i o ty, kteří stojí na okraji společnosti.
Bohoslužby zakončilo procesí k hrobu Pavla VI.
kde nesli Rómové sochu PM-královny Romů.______
23.9.protestovalo 30.000 katolíků i protestan
tů na náměstí Odeon v Mnichově proti odstraně
ní křížů ze škol. Zákon o kříži v bavorských
školách se připravuje._______________ _________
Milice v Ugandě zavraždila 2 italské misionáře
z řehole sv.Františka Xaverského. P.O.Mauleho
/53/, P.A.Marchioli/65/ a italskou pomocnici
Catinu Gubertovou/74/ z Tridentu. Za poslední
měsíce bylo v Burundi zavražděno 13 pracovní
ků v Církvi-kněží i laiků a od vraždy presi
denta Melchiora Nda.day/1993/ zavraždily mili
ce 14 kněží.-Sv.Otec zaslal představenému Xaveriánů soustrastný telegram.Biskup, který je
pohřbíval, prohlásil vraždu za hanbu a vrchol
hrůz v zemi. Za pár měsíců vyvraždili 13 osob.
Arcib,Backis požehnal kolej jezuitů ve Vilniusu-otevřenou po 50 letech. Provinciál jezuitů
v Litvě P.Boruta připemněl, že první kolej
jezuitů v zani byla otevřena r.1570.__________
Klaus Moše Piilz sbírá po Německu peníze na za
placeni inzerátu,v němž chce Krista prohlásit
za slíbeného Mesiáše. Inserát bude v izrael
ských novinách. Dokázalo se, že pravověrní ži
dé jsou odpovědni za zničení skotského kostela
v Tiberias/shořel tam kříž, bible aj./dále

DON CAMILLO A PEPPONE U SMRTELNÉ
POSTELE STARÉ PANÍ UČITELKY.

byl chytřejší, než Pán Ježíš."
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Tato ohromující, přesná a jasná víra Dona *5
Camilla připravila o dech. Začal se v koutě
Stará paní učitelka byla už jako vzácný národ modlit.
Tu vstoupil Peppone. Stařenka řekla:"Odpouš
ní pomník. Maličká, hubeňoučká, a zdravila ji
tím ti, že jsi nosil do třídy žáby a jinou ne
celá vesnice,protože učila otce i syny a syny
čistotu. Znám tě, vím, že jsi vlastně správný
synů násobilku a pravopis. Bydlela v domečku
chlapík. Poprosím Pána Boha, aby ti tvé vel
na kraji vesnice a jak mohla žít z té malé penké hříchy odpustil."
zičky? Zaplatila za pět deka másla či masa, a
Peppone rozpřáhl paže.
prodavač jí zabalil dvacet nebo třicet deka. U
"Signora,"zamumlal,"nespáchal jsem velkéhříchy
vajec to moc nešlo. Uměla přece jen ještě po
"Nelži!" okřikla ho Josefínka."Ty a jiní bol
čítat a všimla by si, že jí místo jednoho vejce
ševici jste poslali našeho krále do vyhnanství,
dali šest. Tak jí lékař vejce zakázal.
zemřel na maličkém ostrůvku a tam jste ho ne
Starou pani ctil i Don Camillo. Když jeho pes
chali i s dětmi vyhladovět!"
jí na zahrádce svrhnul hrnec s květinami, po
Učitelka se rozplakala.
hrozila Josefínka knězi, že i pro bolševického
Když to Peppone slyšel byl by se nejraději
faráře existuje Bůh.
Peppona, starostu, nemohla ani vidět. Jako škc rozbrečel také.
"To není pravda!" vykřikl.
lák nosil do třídy tašku plnou žab, mrtvých
"Je to pravda! Říkal mi to signor Biletti,
ptáků či jiného svinstva. Jednou přijel do ško
že to slyšel v rádiu a četl v novinách."
ly na krávě a jiný dareba mu dělal panoše.
"Hned zítra tomu špinavému reakcionáři
S lidmi moc nemluvila-nenáviděla drby. Jednou
rozbiju hlavu," zařval Peppone a zakoulel
spatřila Pepponův vylepený komunistický pla
zlostně očima. Pak se obrátil ke knězi, kte
kát. Nasadila si brýle a červenou tuškou za
rý se sice tiše modlil, ale natahoval uši také.
škrtala všechny pravopisné chyby a nakonec
"Řekněte, Done Camillo, že to není pravda!"
napsala: Čtyřka - ty osle'.
Don Camillo se usmál a zašeptal: "Paní učitel
Za zády jí stálo představenstvo obce, zachmu
ko, špatně vás informoval - jsou to lži.
řeně pozorovali, jak opravuje chyby, ale ne
Kdepak by umírali na pustém ostrůvku hla
odvažovali se nic namítat.
dem. Ujišťuji vás, že je to vylháno."
Tu a tam jí někdo hodil do dřevníku otýpku
"To je dobře, to jsem ráda," povzdechla si
dřeva - jenže časem paní učitelka tak zeslábla,
stařenka ulehčené.
že si už nemohla dříví donést a zima byla tu
"A kromě toho,"zvolal Peppone,"komunistická
há. Ani na procházky ted nechodila. A vůbec
strana ho tam nevstrčila - na ten ostrůvek.
si nevšimla, že jí místo dvou vajec dali deset,
Hlasovalo se o tom a většina krále nechtěla.
lednou, právě předsedal Peppone komunistické
Pak odešel a nikdo mu ani trochu neublížil.
schůzi, když ho někdo poprosil, aby šel rych
Tak to jde v demokracii."
le k paní Josefínce, protože smrt nečeká.
"Ach co," opovržlivě a přísně oč jověděla
Don Camillo přišel dřív, věděl, že ted záleží
stařenka,"nikdo nemá právo krále vyhánět.1"
na každé chvilce. Ležela ve velké, bílé poste
"Odpuste," řekl rozpačitě Peppone. Co jiné
li, zcvrklá a maličká jako dítě. Ale byla při
ho měl také říct, že?
vědomí a dokonce se na Dona Camilla usmála.
Stará paní učitelka si oddechla a pak pokra
"Asi se těšíte, že se budu zpovídat ze svých
čovala.
špinavostí. Ale co dělat? Špinavosti nemám.
"Ty jsi starosta a ted ti povím, jaká je moje
Nechci však zemřít v hořkosti. Proto vám od
poslední vůle. Dům mi nepatří. A těch pár
pouštím, že mi váš pes rozbil na zahrádce
hadrů, co mám, i ty věci, dáš někomu, kdo
hrnec s květinami."
to může ještě potřebovat. Navíc - musíš se
"Já vám zas odpouštím, že jsme mě
ještě naučit, dobře sestavovat vě
nazvala bolševickým farářem."
ty a prostudova si slovesa.Jako sta
"Není třeba,"odpověděla stařenka,
rosta, máš řečnit a psát bez chyb!"
"přijde na to, co si o tom člověk
"Určitě se budu dál učit," prohlá
myslí... nazvala jsem vás tak bez
sil Peppone.
zlého úmyslu, jako jsem řekla Peppo"Při svém pohřbu si nepřeji
novi, že je osel."
žádnou muziku. Je to vážná
Don Camillo se pustil do laskavé,dlou
|věc, není to tancovačka!"
hé, předlouhé řeči, aby paní Jose_ Starosta Peppone mlčky při
finka pochopila, že musí litovat i
C.CUARĚŠCHÍ kývnul.
těch nejmenších hříchů, aby měla naději,
"Také nechci vůz,"pokračovala stařenka.
dostat se do nebe.
"Bude to, jako to bývalo za starých dob.
"Naději?"přerušila ho Josefínka."Vím docela
Muži ponesou rakev na ramenou a na té rak
jistě, že se do nebe dostanu."
vi bude vlajka.""Ano, signora,"přisvědčil
"To je hříšná pýcha,"namítnul Don Camillo,
Peppone. "Vlajka je v malé krabici ve skří
"žádný smrtelník neví, jestli se tam dostane."
Paní učitelka se zasmála:"Žádný smrtelník,kro-i ní. Je na ní vyšitý erb. Bůh ti žehnej,i
když jsi -bolševik!"
mě Josefinky. Dnes se jí zjevil Pán Ježíš a
Pak zavřela stařenka oči a už je neotevřela.
řekl jí, že určitě přijde do nebe. Leda byste

SMYSL SOUŽENÍ
A nejen to. Chlubíme se i souzeními. Ví
me přece, že v soužení se cvičí vytrva
lost, vytrvalost pak pSsobí osvědčenost
osvědčenost zase vede k naději. Naděje
však nenechá dojít hanby, protože Boží
láska je nám vlita do srdce skrze Ducha
Svatého, který nám byl dán. Rim 5,3-5.
Soužení, trpělivost, vyzkoušená ctnost:
to jsou schodky k naději na Boží spásu.
Pane, ty jsi stvořil všechno"velmi dob
ré" /Gn 1,31/,
ty jsi podal nejvyšší důkaz lásky, když
jsi za nás vydal na smrt svého jednoro
zeného Syna /Jn 3,16/,
ty jsi rozséval čistou pšenici na své
pole:Mt 13,24/.
Kde se vzal koukol?
Kde se vzalo soužení?
Příliš pozdě se probouzíme z klidného
dětského snu do tvrdé skutečnosti sou
žení a trápené.
Jsou trápení, který vyplývají z jakési
nerovnováhy fysických sil. Jsou trápení
které si sami připravujeme svou nepozor
ností, nedokonalostí, hříšností. Nemáme
daleko k tomu, že považujeme za jejich
původce Toho, který je dopouští. Spíš
hořekujeme nad souženími, než abychom
děkovali za radosti. Neznáme správnou
míru: stále se nám zdají naše rány vět
ší než rány druhých.
Soužení - v množném čísle - vychovávají
trpělivost, trpělivost vede k vyzkouše
né ctnosti a tak se rodí naše naděje.
Naše velká naděje, která přesahuje hra
nice života. Naše velká naděje nespočí
vá v tom, že doufáme, že se nám nic bez
prostředně nestane, ale že i když se
stane, není to poslední slovo života.
Poslední SLOVO ŽIVOTA NENÍ KŘÍŽ - ALE
VZKŘÍŠENÍ! ————————
Nejlehčeji se zapomíná na vlastní souže
ní, když vidíme soužení druhých. Nejen
zapomíná, ale i překonává. To,že druzí
trpí, není útěcha. To má blíž k škarohlídství než k radosti. Ale je to útě
cha a posila k překonávání vlastního
utrpení, že smíme druhému pomoci, aby
méně trpěl.
Porovnej své rány s ranami Kristovými!
Porovnej své rány s ranami svých bratří
a sester!
Porovnej a spoj. Přispíváš k společné
naději na spásu světa.
Raduj se, ratolesti! Otec-Zahradník tě
souženími očišřuje, protože máš přinést
ještě hodně ovoce.
P . ThDr.Andrej DERMEK,SDB-Chlieb a slovo

U ČR taký hedonista 4
/hedonisté hlásájí,že
rozkoš je pohnutkou i
cílem jednání/Dt. R.
UZEL napísal scénář ka

zety o sexuálněj výcho
ve. Tam to školstvo ne
ícřivóůZůo (je skutočne

probtematícky, amorálny}, ale ti nás ho před
ví/Xe rokom zakápiii a
začali školit! uěitelbv. Tak proti tomu boju
jeme.. Ide. vóbec o pohatie člověka, který pre
Sv.Otca je osoba, ktorej sexualita je príepastne vzdíalená od sexuality zvíerat.
Preto jeho kni.hu navrhujem ako základné vý
chodisko opozlcíe proti Vr.Uzloví a spot,
[má aj na Slovensku priaznívcov}, ktorý člo
věka poníma ako"sexuátne zvíera" a tak jeho
obrana sexu aj vyzerá__
Tisku je tu veůá, ale knihy sú teraz pod
statné drahšie...Cákám iúžobne na slov.vydania Katechízmu katolickéj církví. U ČR už ho
májá... Ja sa už na všetko pozerám tak, že
tá lidská stránka v Církvi by ma připravila
o víeru - na Sv.Otca však dam - ale tá bož
ská stránka, Duch Sv.v nej, ml dává nadej aj
pre budúcnost...
Som přesvědčená, že minuté roky splodili
svátcov a že medzí nich patria aj naši zná
mi, ako bot Beto Jenčík. Ozývají sa lucLia
(v Kat.novinách}, ktorl ho poznali, žiadajú
po tomto vzore mladých ladí pojmenovat níektorú košíčků uiicu. Spomínalí sme 31.3. je
ho nedožité 50 .kňazské jubileum v dóme sv.
Martina v Bratislavě - kde bot vysvátenýna sv.omší P.klada Jukla. Boto nas tam vela,
-pozvala som aj tých, čo ho poznali v Košíciach a teraz žijí v Bratislavě. Teraz pása
li o nóm do časopisu Svědectvo, které vydá
vá Konfiederácía potit, vázňov, tebo Zž.oktobra budeme spomlnat na jeho nedožité 75. narodzeníny.
Slovenská
Slovenská republika
republika
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ŽIVOT
PO
SMRTI
V Lčótopada aq, modLune. za nože ze^nuZé. Zda
existuje žťvoí po 4iwtZ, o tom debatuji tilzndí odboAnselltí.žehaní. RP-nynd nezávdsžy
dendh, uvežejtilž wzhovofi E.Pukžove 4 R.A.
Moodym, klený navštívil 1./992 ncuZ v£a4Z a
byž plújernné překvapen laskavým pnljetlm.
26 let jste zkoumal zážitky lidí na hranicích
smrti a života. Proč?________________________
Napřed údiv a zvědavost. R.I965 jsem na
universitě ve Virginii studoval filosofii a po
znal tam profesora psychiatrie.
Je to Dr.Ritchi,o kterém v knize píšete?
Ano.Zářila z něj laskavost,humor a lidskost.
Dověděl jsem se, že prožil za 10 minut 2x
klinickou smrt. Vyprávěl pro mě tehdy ne
uvěřitelné věci. Jak se od stropu díval na
své zřejmě mrtvé tělo na lůžku, o cestě tu
nelem, vstup do zářivého světla,plného lás
ky.-O čtyři roky později jeden z mých stu
dentů málem zemřel. I on se mi svěřil se
svým zážitkem. Tak jsem otázku o přežití za
řadil do filosofických studií. Skoro v každém
ročníku se našla z třiceti osob jedna, která
něco podobného prožila-bud sama,
nebo někdo z rodiny.
Jedno ze zastavení na cestě je
vaše kniha Život po životě.
Překvapil mě velký zájem o ni.
Jaké jsou typické prvky, které
se objevují ve všech zážitcích?
V okamžiku, kdy člověk umírá,
a dojde do nejvyšší tělesné tís
ně, slyší, jak lékař říká, že už
zemřel. Slyší nepříjemné zvonění
či bzučení a cítí, že se rychle
pohybuje dlouhým, temným tune
lem. Pak se octne mimo tělo, ale
stále je mu blízko a vidí je jako
divák. Pak se pomalu přizpůsobí
tomuto zvláštnímu stavu. Poznává,
že má ještě tělo, ale značně odlišné a nadané
jinými schopnostmi. Jiní ho vítají a pomáhají
mu, vidí duše zesnulých příbuzných a přá
tel a objeví se jakýsi milující duch-co dosud
nepoznal-bytost ze světla. Její otázka ho
přinutí k hodnocení života a uvidí důležité
události svého života.
Pak má člověk pocit, že se přiblížil k hrani
ci, která se zdá dělit pozemský život od bu
doucího. Ví, že ještě nepřišel jeho čas,že se
musí vrátit. Vrátit se mu nechce-prožívá sil
ně radost, lásku a mír. Pak žije dal na zemi

Kdo je tato "světelná bytost"?
Věřící v ní vidí Boha,křesťané Krista,budhis
té Budhuften ovšem byl pouhý člověk p.r.)
Ale každý poznává, že tato bytost je napros
tá láska a pochopení. Přejí si, aby to bylo
stále. Prožívají celý životío tom píše B. Kaf
ka,p.r.) Barevné, živé obrazy, i maličkosti.
Prožívají i to, čím působili na druhé.
Vnímají i zármutek toho, komu ublížili.

Co nejvíc"světelná bytost "zdůrazňuje?
Ti, co toto prožili, vědí, že nejdůležitejší v ži
votě je láska. Na druhé místě je poznání!pravdě)
Hraje v těchto prožitcích roli i víra v Boha?
Lidé, kteří nevěřili, říkají potom, že v Boha věří-chápou duchovno. Stejně i věřící. Všichni si
myslí, že Bůh je velkorysejší, než do domnívali.
A co skupina sebevrahů?
Všichni zavrhují sebevraždu jako prostředek ná
vratu. Poznali, že měli v životě určitou úlohu,a
tu sebevraždou nesplnili."Zemřelý"po nehodě vy
právěl: "Přesvědčil jsem se, že je zakázáno zabít
sebe nebo druhého. Sebevrah hází Bohu zpět je
ho dar - život."
V knize Život po životě jste popisoval zážitky
150 ti osob, kteří"přežih"smrt! Později vyšly kni
hy Úvahy o životě po životě, Světlo po životě a
vyjde kniha Život před životem. Kolik prožitků
lidi na hranicích smrti jste zkoumal?_____________
Zpracoval jsem prožitky 3.000 osob.
Jaké procento osob už něco takového prožilo?
George Gallup jun. zjistil, že v USA mělo takové
zážitky 8 mil.dospělých-tedy 1 osoba z 20 ti. Po
dobné výzkumy se dělají a srovnávají i jinde.
To prožili jistě lidé i dřív. Proč se
I teprve ted o tom hovoří?_____________
í Najdeme zmínky v různých knihách,i
v Písmu sv. Ale představte si, jak
by to přijali ostatní?S nedůvěrou? S
údivem? Jestli jste v pořádku? Když
se to dostalo na veřejnost, přihlašo
vali se další, kteří to prožili.(Proži
la to i sv.Terezie z Avily p.r.)
Mění se charakter a založení těch,kde
■ zažili setkání s jinou existencí?______
Charles Flynn, sociolog, na universi
tě v Ohio objevil, že lidé s tímto proI žitkem mají mnohem lepší vztah k dru
I hým lidem, mají s nimi účast, věří v
posmrtný život a nemají strach ze
| smrti.
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Jste filosof a lékař. Po dvaceti šesti letech zkoumání doteku smrti - věříte v posmrtný život?
Odpovím nejen za sebe. Mluvil jsem skoro se vše
mi badateli tohoto zjevu-co o tom vydali i knihya většina v srdci věří, že prožitek blízkosti
smrti je zábleskem života po životě.
Vědci a lékaři ovšem ještě nenašli důkaz, že na
še jedna část pokračuje po fysické smrti dál. Ne
myslím, že by na to věda mohla odpovědět,! kdy
by se to zkoumalo v laboratořích. Snad by sly
šeli víc o této cestě, kterou nemůžeme vidět.
Dáváte přednost klidu venkova před ruchem velkoměst-kam vás tak často zvou.Jak vás to ovliv
ňuje?_____________________________________________
Po tolika rozhovorech jsem si uvědomil,že každý
den jsme všichni blízko smrti. Dnes mi záleží na
tom, abych každému dal najevo, co k němu cítím

B. KAFKA, autor řady knih o těchto problémech,
mčt tzv.4Libj&k£a,kteMj seč s duši umlstač iciho
a ttochu daí-az došeč k hranicím, kdy umíraiící
prožil Boží
nad svými skutky,a když zažil
soud
"očistný trest" ,vrátil se.Očistec existuje.

ZÁZRAK VE ŠVÝCARSKU

Všichni, co ji znali jako bez-—
mocnou, žasli.
6
Jeden z lékařů se ptal, jestli
byla v Lurdech. "Nebyla, ale po
jedu tam, poděkovat za uzdravení
20 let ze 26 bojovala sestra se zákeřnou Par- Pan profesor řekl:"Sestro Pirmikinsonovou chorobou. Postupně ochrnulo celé
no. Bůh dělá ještě dnes zázraky'!
tělo. Napřed berle,, pak vozíček-až k hrani
Před deseti lety ji považoval
cím života. Rozpadaly se buňky v hloubi vel
za podivínku, která se modlí k
kého mozku. 5.5.1987 ji dali do nemocnice v
vymyšlenému Bohu. Byl ateista,
Bernu. Lékaři i sestry ji odepsali a dali do Bůh pro něj neexistoval.
pokoje pro umírající. Profesor jí řekl,že
SESTRA SE S NÍM DALA DO ŘEČI.
udělali vše, co bylo v jejich moci.
"Jak si její náhlé a trvalé
Sestra doufala vzdor vší beznaději. Profesor uzdravení vysvětlujete?"Nevěděl.
řekl:"Když doufáte, není to normální." Sest
"Na tom nezáleží, jestli vy a
ra vsadila na kartu Boží:"Můj Bože, pro tebe já to chápeme - Bůh už si ví ra
není těžké, abys mě uzdravil!"
dy ,"prohlásil suše.
VÁŽILA UŽ JEN 36 kg, byla ospalá, ochromená, "Ted už léky nepotřebujete,"pro
měla křeče. Lék Madoparen po 10 ti letech už hlásil lékař.
neúčinkoval. Tiskla v dlani křížek a před vi
zitou se modlila:"Pane, dej mi sílu..."
V kritickém stavu ji převezli do lázní Leukerbadu. Ani za 11 týdnů se stav nezlepšil.
Když ji převezli do Bernu, už skoro neviděla
a zmizela i citlivost nervů. V říjnu došly
úplně rezervy Dopaminu, lékař řekl, že mohou
jsýmoci jen svatí-on je bezmocný-její svaly
úplně ochably.
PROŽÍVALA STRAŠNĚ ÚZKOSTI-VZDÁT SE NECHTĚLA!
Cítila život jen v hlavě, tělo jakoby se roz
padalo. Vážila asi 30 kg. V nepopsatelném
stavu ji převezli do kláštera. Chtěla do kap
le. Bála se, že se nedočká konce mše sv.
Kněz jí podal sv.přijímání-ani nemohla hostii
polknout. Představená přivolala lékaře ale ten byl bezmocný.
Koncem října 1987 zase se jí zmocnily velké
úzkosti. Náhle měla pocit, že je mezi Trojjediným Bohem a Matkou Boží. Proč by se bá
la? Po smrti padne rovnou do náruče Boží!
Začala se modlit, prosit Matku Boží, aby se
za ni přimlouvala.
ZDÁLO SE Jí, ŽE JI UCHOPILY DVĚ RUCE
a zatřásly jí. Ted umírám - řekla si - a
tvrdě usnula.
Ráno její tělo z ničehož nic ožilo. Mohla
Její mozek se nevysvětlivelným
pohybovat rukama i nohama, mohla si sednout
způsobem obnovil.
na-: okraj postele. Pokusila se vstát a projít Od té doby může sestra běhat,
se po pokoji - i to se jí podařilo. Celá se
cvičit, háčkovat, psát, malovat.
vyděsila. Co se stalo? Zavolala sestry, uká
zala jim, jak chodí bez berlí, bez vozíčku - Uvědomuje si, že jak sestry, ta)
ostatní přátelé zmobilizovali
sama.
celé nebe, aby jí pomohlo. Na
A HNED DĚKOVALA BOHU A PANNĚ MARII.
bádali ji, aby neztrácela odva
Vždyt se obnovilo všechno, dokonce i nehty
hu a vytrvala. Někdy ovšem se
a váha. Prošla sem a tam chodbou.
jí v nemoci zmocnila nesmírná
Nakonec se odhodlala zatelefonovat panu pro osamělost. Takovou osamělostí
fesorovi. Musela třikrát opakovat, že je
musí snad projít každý člověkzdravá - než to pochopil. Zase ji odvezli na i ten nejzdravější.
neurologii do Bernu na kontrolu - a pan pro Nyní pečuje - a jak ráda a s
fesor se divil, jak je možné, že se může po láskou- o 27 dětí. A stále děku
hybovat. Za 14 dní jela už do Bernu sama a
je Bohu za uzdravení a Panně
pěšky došla až na kliniku.
Marii za přímluvu. ( Zkráceno)

H&u ňátoda, čaeopie eh^eďgókýěhRatohužu, uvete^nic
zp-tavu (/.Němce o podivuhodném uzdtaveni ■ ivýeateské
Itaniíekánky z Btigu(Ua£Lčó}-Fitminy SchuiiMetove .
Tento div z>e *ta£ v naÁi nové via^ti.________________

První román, silně expresionistický(bylo to tehdy v umění mó
da a nacisté tento směr zakázali)
se jmenoval Jsme(1913), r.1915 "7
Navzájem, r.1924 Verdi, r.1929*
Barbora čili zbožností vzorem mu
byla česká služebná v Praze),
r.1931 Sourozenci z Neapole,
1928 Sjezd abiturientů,r.l933 40
dní Musa Daghfčesky pod ná
zvem "Čtyřicet dnů"-o vybití Arménců Turky za
1.svět.války.) R. 1936 Bleděmodré písmo, r.1937
Jeremiáš čili slyšte hlas, česky r.1992. Kreslí
postavu velkého židovského proroka, kterého si
Bůh vyvolil pro své záměry a v románě si vy
myslil autor smrt jeho snoubenky v Egyptě.
Po smrti autora vyšel utopistický román Hvězda
nenarozených.
I když se klonil Werfel ke katolicismu -význam
nou roli zase hrála služebná-jako u katolického
žida Karla STERNA-nechtěl opustit pronásledo
vanou rasu. - Přimluvila se za něho Matka Bo
ží, kterou svým románem tak oslavil? Byl to
křest touhy? Nevíme.
K výročí 50 ti let od Werflovy smrti vydaly
německé pošty známku v ceně 1 marky.

Před obsazením Rakouska
utekl Franz WERFEL s man
želkou a rodinou Tomáše
Manna přes Francii až k Pyrenejím. Chtěli do Portugal
ska a do USA, ale konzulové
jim odepřeli viza. Pod Pyrenen
jemi byl nesmírný zmatek-židé,významné osob?
nosti politiky, Církve a kultury ze všech na- ;
cisty obsazených zemí chtěly na svobodu .Vypukl hlad, nebyly noclehy, nekonečná řada
aut naložených tím nejpotřebnějším.
Někdo jim poradil, aby zajeli do Lurd-tam že i
dostanou nocleh. Werfel něco o Lurdech vě- ;
děl, ale málo. Plni strachu strávili v poutním
městečku několik neděl. Dověděli se o zá
zračné historii Bernadetty Soubirousové i o
zázracích a místě zjevení. Werfel složil slib:
"Dostanu-li se z tohoto zoufalého postavení a
pak do Ameriky, napřed zazpívám píseň o
Bernadettě." R.194O byli všichni v USA.
R.1941 napsal v úvodu k této knize: "Odvážil
Jsem se zazpívat píseň o Bernadettě, třebaže
nejsem katolík, nýbrž žid. Již v dobách, kdy
jsem psával první verše, jsem sám sobě přísa
hal, že svou prací budu vždy a všude oslavo 11. Vatikan odstranil ze mse sv.za zesnulé liturvat božské tajemství a lidskou svatost, nedbá gický mezizpěv(sekvence)DIES IRAE. Tento meje doby, která se s posměchem, zlobou a lho zizpěv pochází z 13.st.a autorem má být fran
tiškán Tomáš z Celana. Popisuje poslední soud
stejností odvrací od těch posledních hodnot
a prosí Boha za odpuštění a smilování. Mozart
našeho života."
zařadil zpěv do svého Requiem.________________
KDO BYL SPISOVATEL FRANZ WERFEL?
Firma Disney natočila v Hollywoodu film KNĚZ,
Narodil se lO.září 1890 jako syn zámožného
proti kterému protestuje kard.arcib.John J.
židovského továrníka v Praze. Po gymnáziu
O Connor ve svém časopise Catholic New York
začal studovat na německé universitě, ale
z 6.4.t.r.Film je zákeřně protikatolický, Všech
studia z neznámých důvodů nedokončil. Krátce
pět kněží má hnusnou povahu, film působí
pracoval-zřejmě na přání otce-v Hamburku u
stejně nepřesvědčivě (a odporně)jako kdysi film
špeditérské firmy, pak v Lipsku jako lektor
"Sestra"Marie Monkové(pseudonym), v němž po
nově založeného nakladatelství Kurta Wolffapisuje autorka ošklivé historky ze života v kláš
r. 1912-1914 narukoval a sloužil v Hali
teře-v němž nikdy nebyla a ani nebyla řeholniči . - Pak se ve Vídni-Semmeringu oženil s
cí. Kardinál připouští, že sice za své působ
kultivovanou vdovou po dirigentovi a kompo
nosti poznal špatné kněze, ale mnohem víc jich
nistovi Gustavu Mahlerovi(186O-1911), Almou,
bylo obětavých"z lásky ke Kristu". Varuje před
asi o 13 let starší než on. Ve Vídni napsal
filmem věřící, navíc je film hloupý a banální,ponejvětší část svého díla.
dobá se"umění",které na WC malují debilové.
26.září 1945 dostal srdeční záchvat a s růženProtože se blíží blahořečení papeže Pia XII.,
cem-který stále u sebe nosil a s lurdskou mezvedly se proti němu námitky z let šedesátých,
dajlkou v ruce skonal. S těmito předměty je
dávno historickými doklady vy vrácenými. Autor
také pohřben v Los Angeles v Kalifornii.
kritiky se v Bonnském týdeníku odvolává na do
CO VŠECHNO NAPSAL FRANZ WERFEL?
pis,jednoho děkana z Wiesenthalu-střediska
R.1912 sbírku básní:Přítel světa. Dále drama 'v Los Angeles, kardinálu Cassidymu.Maně se
ta: Pokušení! 1912), trilogii dramat: Člověk v
vtírá otázka, proč tak ostře nejedou autoři pro
zrcadle(192O), tragedii Kozlí' zpěv(1921) ,Nemlu- ti US presidentu Rooseveltovi a min. předsedovi
va(1923). Pavel mezi židy(1926), Juarez a iMa- Churchillovi, kteří Jaltskou smlouvou odstoupi
ximilián(1924), poslední hra-Jakubowsky a pit li Stalinovi po válce řadu kulturních zemí - v
kovník(1944). R.192O napsal novelu:Ne vrah,
nichž komunismus kulturu a náboženství soustav
ale zavražděný je vinen.-o surovém otci.
ně ubíjel. Ti dva-oba Svobodní zednáři-jsou
R.1926 napsal řadu novel:Smrt maloměšťáka,
spoluzodpovědni za statisíce nevinně uvězně
Odcizení, Tajemství jednoho člověka, Dům
ných, umučených, pronásledovaných v komunis
smutku, Malé poměry a r.1939 Pravá historie
tům odstoupených zemích-protože se včas nein
znovu nastoleného kříže.
formovali, jak v SSSR krůtě vládne Stalin.

SLOUPY CÍRKVE ???
Prof. James HITCHCOCK, žu.tnatčita, naphat zají
mavý etanek o to ti biskupů na hozpadu Cítkve v
USA. Německy článek uveřejnil měsíčník Theoiogitchu, v ěetvnu 1995. (Ftankeweg 23, V
53604 Bad Honnefi) Leeeoi i toho ie týká mnoha
bth kupí. na eeíém i větě._________________ ___
Velká chyba minulé generace biskupů byla, že
nekontrolovali, jak se provádí nařízení konci
lu a jak se jeho výnosy uskutečňují. Tak se na
celém světě vynořili"vykladači"koncilových vý
nosů a ty si všelijak upravovali a doplňovali.
Časem toto "upravování"zasáhlo i učení KristovoZhoršovalo se. Jen málo biskupů se snažilo ve
své diecézi provádět skutečný program koncilu,
který měl vést k obrodě Církve.
Jaký byl výsledek? Za třicet let po koncilu se
ti, co byli pověření hlásat katolickou víru biskupy počínáj<= vedoucími mateřských škol konče-se víc a víc oddalovali od pravd katolické
víry. Už před r.1975 se dostali k moci tzv.
"střední pracovníci", kteří více méně postupně
připravovali rozkol Církve. Většina US biskupů
se k tonu chovala lhostejně a vážné odchylky
od katolické víry skoro neopravovali.
Bouře, vedoucí k rozkolu, se jasně ukázala r.
1968. Tehdy vydal Vatikán encykliku Humanae
vitae-o kontrole porodů. Byla to Golgota - ale
vzkříšení nenastalo. Biskupové USA vydali
všeobecně závazné pokyny, a vůbec se nepokouše
li vést věřící krok za krokem k tomu, aby en
cykliku pochopili a její zásady uskutečňovali.
Vrchu nabyla různá mínění. Toho obratně využi
li určití teologové, viděli, že se encyklika
dotýká katolíků-laiků, kterých je v Církvi
velká většina.
Když už biskupové poznali, jak se vloudily do
Církve velké odchylky od jejího učení, zdravý
lidský rozum věděl, že je nutné, aby biskupové
k sobě připoutali jádro laiků i kněží, kteří
učení encyklik přijali. S tímto jádrem mohli
vytvořit základnu k tomu, aby získali ostatní,
'//padalo to však tak, že se všichni biskupové
rozhodli, těchto věřících katolíků si nevšímat
a ti pak byli opuštěni. V praxi podporovali
biskupové ty, kdo se proti encyklice postavili
Nesnažili se získat
"ztracené ovce", ale
zkoumali předpoklady,
aby se"ztracené ovce"
staly novými vůdci
stáda.
Tím, že nechtěli US
1
biskupové podporovat
zásady encykliky
Humanae vitae, dopustí
li se základní strate
gické chyby.

Bylo to něco podobného, co se stalo před
víc než sto lety u protestantů. Liberální 8
protestanté se postupně vzdávali křesťan
ských hodnot/Luther ještě chodil ke zpovědi,'
které se podle nich nesrovnávaly s duchem
doby, jen proto, aby zachovali jádro učení
spásy. Každá generace žádala nové a nové
ústupky-až nezůstalo skoro nic a musejí se
smířit s tím, že se jednou zničí sami-budouli v této taktice pokračovat.
Když se vzdali US biskupové otázky kontroly
porodnosti, zřejmě se domnívali, že se udrží
a podpoří věrohodnost v ostatních otázkách
víry. Jenže rozpad nezadržitelně postupoval
a ničilo se - pověřenci Církve - jasné mrav
ní učení Církve - a Krista.
Nakonec - a to r.1995 - už nechce většina ka
tolíků/včetně knězí/příjmout základní nauku
Církve/i pravoslavných/, o skutečné přítom
nosti Krista - s tělsn i duší, s božstvím i
člověčenstvím - ve Svátosti Oltářní - v
eucharistii - při mešní oběti.
Připravovalo se to dlouho. Odstranění mřížky,
aby si věřící nemohli kleknout před Tím, v
"jehož jménu pokleká každé koleno"/Fil 2,10.,
Zjev.19,10/, kněz se modlí ke Kristu a je
k němu obrácen zády, lidé přijímají Tělo Pá
ně ve stoje do ruky/dřív se nesněl laik sv.
Hostie ani dotknout!/ a protože se už nemusí
klečet, přijímají Tělo Páně i nevěrci, jino
věrci, ti, co léta nebyli u sv.zpovědi, těž
cí hříšníci a pod. Odstranila se i patena,
která bránila, aby ani kousek posvěcené hos
tie nepadl na zem. Nic z toho ve výnosech
II.Vatikánu nestojí.
Tt> byla příprava na to, aby dnes mnoho kato
líků považovalo Tělo Páně za pouhou oplatku.
V dějinách Církve nebylo nikdy tolik svato
krádeží - jako je dnes.
ii ii ii ii
NOVINKY
12.9.-ke svým 85.narozeninám sloužil ve Vídni
býv.kuriální kardinál A.M.Sticker před 700
věřícím v Karlskirche/kde býval náš + P.Novotný/starou mši tzv.tridentskou mši sv. Je
ovšem starší, ale Tridentský sněm nařídil,
aby se sloužila římská mše po celám světě.
Vychovala nesčetné množství svátých. - Při
mši sv.zazněla slavná Mozartova korunovační
mše. Kard.Sticker býval ředitelem Vatikánské
knihovny a archivů.
Casto upozorňoval
věřící, jak se po
II.Vatikánu ničí
Církev a vyzýval je
aby tomuto zloubnému směru nepodlehli
Biskup Otčenášek do
stal od Vys.školy
pedagogické titul
čestného doktora.

LÁSKA DOBÝVÁ SVĚT
29. října byla v Římě blahořečená také sestra
M.TEREZIE SCHEREROVÁ11825-1888 )-spoluzakladatelka kongregace Milosrdných sester
sv. Kříže.
nejdříve vstoupila ke Školským sest RAM SV.KRTŽE V MENZINGEN._______________
Tuto kongregaci založil P.THEODOSIUS
FLORENTINU 1808-1865). Rozšířením díla o
charitativní větev vznikla kongregace Milosrd
ných sester sv. Kříže v INGENBOHLU,, kde
zakladatel koupil r.1855 rozpadlý "Niggův
dvůr". Tam je dodnes mateřinec. R.1858 měl
už klášter 72 sester, 50 novicek a 32 kandi
dátek. Sestry se věnovaly práci ve škole, me
zi chudými a nemocnými.
DRUHÁ PROVINCIE V CECHÁCH.
Založil ji P.Theodosius r.186O. Jezdíval do
Oseku k cisterciákům. Měl tam sice trávit do
volenou, ale jeho kněžská duše si nemohla
odpočinout. Proč? Píše o tom:"Dokud je na
světě jen jedno dítě trpící a chudé, dotud ne
mohu a nesmím myslet na sebe." Tedy tam
jezdil jako sociální apoštol a horlivý kazatel.
Materiál k jeho blahořečení se zatím nesbírá,
bylo by to velmi složité, ale věříme, že je u
Boha.
GENIÁLNÝ MYŠLENKA P.THEODOSIA.
Na podnět tohoto kapucína se ujaly sestry
opuštěné tkalcovny, i když s tím s.Terezie
nesouhlasila. O této továrně v Hor. Litvínově
jsme psali. Sestry se víc než obětavě věnova
ly práci, měly tam i malou nemocnici a opatrrovnu pro děti dělnic - ale neměly zkušenosti
a když r.1866 vypukla válka a P.Theodosius
náhle zemřel, žádali dlužníci zpět vypůjčené
peníze. Trvalo několik let, než mohla s.Tere
zie tyto dluhy zaplatit. Byl to v době nemi
losrdného kapitalismu geniální,ale nereálný
nápad. __
Třetí provincie byla v Linci.
Od r.1868 v chorvatském Da
kovu, dále ve Štýrském
Hradci a jinde. V době
smrti M. Terezie měla řeho
le už 1687 sester v 422 do
mech, Dnes působí víc než
^>000 sester sv. Kříže ne
jen v Evropě, ale i v
Asii, Americe a Africe.
LÁSKA DOBÝVÁ DVET
Pod tímto názvem vy. šlo r.1958 důkladné a
I rozsáhlé německé dílo
I o životě a práci M.Te
rezie(584 s., llustr. )
b od Clarissy Rutishauserové. Použila
při tom nesčetných
vydaných i nevyda
ných pramenů.
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NA MORAVU PŘIŠLY SESTRY r.1872
na pozvání hraběnky Luisy Sternberkové z^
Malenovic. Sestry z Moravy přejímaly činnost
i na Slovensku, v Madarsku a dokonce i na
území dnešního Rumunska!Temešvár, Jambolya). Provincie se rychle rozvíjela a r.1913
měla už 513 sester. Proto byla rozdělená na
dvě - a tak vznikla uherská provincie se
sídlem v Zcambéku, pod ní patřilo i Sloven
sko. Samostatná slovenská provincie vznikla
r.1927. Ve vedení řehole je i česká s.Pavla.
SESTRY PŮSOBILY NA ŠKOLÁCH
(jejich žákyní byla v Napajedlích i Anička Zelíková,karmelitánská terciářka), v domovech i
v nemocnicích např.v Ostravě, v Uh.Hradiš
ti, ve Vsetíně a jinde . Sídlo moravské pro
vincie je nyní opět v Kroměříži, kam se sest
ry před dvěma roky, po 43 letech, opět vrá
tily. Převzaly činnost i v nemocnici "Na Fran
tišku"v Praze a v církevní škole v Odrách.
NA ROZHRANÍ ŽIŽKOVA A VINOHRAD
měly před komunistickým pronásledováním
rohový, pětiposchodový dům, kde se staraly
o zaměstnané dívky a vysokoškolačky. Komu
nisté jim dům sebrali. V něm prý byly vyne
seny dva první rozsudky smrti nad vysoký
mi důstojníky.
PRVNÍ BLAHOSLAVENOU SESTROU SV.KRfZE JE SESTRA ULRIKA NISCHOVÁ( 1882-1913)
prostá sestra kuchařka z Hegne u Bodamské
ho jezera. Blahořečil ji r.1987 sv.Otec Jan
Pavel II. Jejím heslem bylo: LÁSKA NEZNÁ
MÍRY.t Kein Mass kennt die Liebe).

Přejeme našim sestrám, aby v duchu blaho
slavené M.TEREZIE mohly dál působit. K to
mu af jim dá Bůh své požehnání.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sv. Otec blahořečil i s. Marii Bernardu BUTLERQVOUÍ1848-1924) .Vstoupila r.1867 do kapucín
ského kláštera Maria-Hilf v Altstátten(SG).
Učila a starala se o novicky. Na přání provin ciála odjela r.1888 se šesti sestrami do Ekvádo
ru. R. 1895 tam svobodní zednáři vyvolali protikatolickou revoluci-odjela tedy do hl. města
Kolumbie-Cartageny. Tam zemřela a uctívají
se její ostatky-putuje k nim mnoho věřících
se svými prosbami. - Tuto kongregaci fran
tiškánských misijních sester zal.r. 1888,hl.pro
již. Ameriku. 800 sester pracuje nyní v Kolum
bii, v Brazilii, Ekvádoru, Venezuele, Peru,v
Rakousku, Švýcarsku, Itálii, v Lichtenštejnu
a v africké Mlali. R.1964 měla řehole 5 provin
cií. Věnují se hl.vyučování a výchově, sociál
ní práci, ošetřování, hlásání víry starým a
nemocným, jejich hlavním sídlem jsou čtvrti
chudiny v již.Americe. Proto dostaly jméno
"Múllschwester z Kolumbie. "(Mull-odpad).
Minulou představenou byla česká sestra,která
nyní žije na odpočinku ve Feldkirchu. Jistě
pracuje dál, pokud jí síly stačí-podle vzoru
Páně a přání jejich-nyní už blahoslavené-s.
Marie BERNARDY,jejíž tvář na fotografii
prozrazuje její velkou lásku a dobrotu._______

Neřeknu-1i"pravdu", nepůjdu "danů". Ale ani
DÍVKA Z ULICE
tonu nesněl člověk věřit. I kdybych řekla
Paní Tangariová vypravuje, Se do vězeňské ce
pravdu,
stejně by mi nevěřili.10
ly přišly dve nové. O první jsme psali v min.
"Chráníte své přátele!"
čísle. Druhá přišla přímo z ulice,____________
"Proč bych měla své přátele chránit? Vždyť
Hned se uhnízdila, byla ve vězení často,ačko
liv jí bylo teprve 21 let. Muselo to být mimo nic neudělali."
řádně hezké děvče. Měla i ted neobyčejně jemné "Vaši přátelé vás už zradili."
Neodpověděla jsem.
rysy tváře-dávaly jí skoro andělské vzezřenícož bylo v protikladu k jejímu drzému,cynické "Když nám nic neřeknete, tak se ven nedosta
nete ."
mu chování. Jmenovala se Lucy.
"Co vám mám říct víc, než jsem řekla: dones
"Konečně zamřel otec,"řekla,"nejraději by mě
la jsem dárky, abych udělala druhým radost.
byl přivázal dcma-což se mu vždy nepodařilo.
To přece není zakázané?!"
A konečné je kaput!"řekla se smíchem.
"Zamřel z bolesti nad tebou,"řekla Nada pohor "A co náboženské knihy a časopisy? I těmi
jste jim udělala radost?"
šené. I já na ni s úžasem hleděla, snad byl
můj pohled vyčítavý, protože ke mně přistoupi "Ano-právě těmi". Uvědomila jsem si, že jsem
řekla dvě slova navíc. Odmlčela jsem se.
la, vstrčila do mě loktem a řekla:"Co na mě
Soudce
vystřelil otázku:"Co tím chcete říct?"
tak čumíš? Je fuč, a hotovo-na tom nic není."
Váhala jsem. Ale nevzdala jsem se.
Večer se Vana s Lucy pohádaly. Lucy chtěla za "Proč jste řekla"právě tin"?"
každou cenu místo na zatli a práván tvrdila, že
"Protože lidé ve vaší zeni lační po dobrých
toto místo je pro nové. Nechtěla spát u nás,
knihách. Z ničeho nemají takovou radost, ja
byl tam úzký prostor, protože Ivanka i "matka" ko z dobré knihy!"
byly hodně silné a pro jejich tloušťku se jim
"Jak to víte?"
vysmívala. Ivanka chtěla naštvaně zazvonit pro "Všimla jsem si, že si napřed přejí knihu."
policistku. Lucy se podřídila a ulehla k nám.
"Jistě i náboženskou, že?"
"Matka" měla těžkou noc-a my s ní. Kvůli vzru "Myslím - každou dobrou knihu."
šení dostala ošklivou koliku a nadýmání, stá
"Řekněte nám jména těch, kdo chtěli takové
le vzdychala a naříkala. Za chvilku Lucy vy
knihy!"
skočila, dupala bláznivě po cele, až ji Ivan
"Nemohu vám to říct."
ka zakřikla. Vykřikla:"Jsem nervózní, protože
Odvedli mě. Bylo už dávno po obědě. Ivanka mi
nemám cigarety!" Chovala se jako posedlá.Nada
byla celá bez sebe. Vyskočila a rozvzlykala se schovala mou porci-ale nemohla jsem se na ni
ani podívat. Byla jsem příliš unavená. Odpo
"Můj Bože!" volala zoufale,"můj Bože, pomoz
ledne mě zase odvedli a dávali mi stejné
nám, máme v cele dábla!"
otázky a já odpovídala stejně, jako dřív.
Každý den jsem musela k výslechu a volali mě
Tak to šlo celý týden.
hlavně brzo ráno. Vyslýchali mě do oběda, a
V
neděli nám přinesly oběd i večeři. Znamení,
často i odpoledne - až do večera.
že máme klid a můžame si odpočinout. Byla
Soudce mi položil na stůl několik velikonoč
jsem po výsleších vyčerpaná a po obědě jsam
ních dárků, které jsem přivezla.
hned usnula. Nevnímala jsem nic, jako kdy
"Kanu jste tyto dárky přivezla?"
bych spadla do hluboké studny. Z tohoto
"Neznám je!"
zvláštního stavu duševní nepřítcmnosti jsem
"Měla jste několik týdnů na to, abyste si na
se probudila hodně pozdě, posílená a obrněná
to vzpomněla-děláte si z nás blázny!"
novými silami pro příští týden. I ostatní se
"Ne!"
jedna po druhé probouzely. Vana s Lucy • hla
"Tak řekněte pravdu!"
dově snědly hned svou večerní porci. Byl to
"Řekla jsem ji, neznám jména těch lidí."
plátek špeku, olcmoucké syrečky a kousek
zrnitého chleba. My jsme hlad narněly.
Byla jsem šťastná, že jsem jména skutečně ne
Seděly
jsme vedle sebe na lavici. Tu mi řek
znala. Co člověk ví, to mu pálí na jazyku a
la Nada:"Ted tě asi brzo propustí na svobodu'.'
běhán výslechu, kdy se opakovaly stále stejné
Mluvila zvláštním, špičatým tónem, jaký jsem
otázky, nakonec člověk dříve či později přece
u ní ještě neslyšela. "Určitě ne brzo.Nado."
jen řekne, co ví. Já ta jména neznala. Pro
Ostatní pozorně naslouchaly-asi o mně mluvi
jediný vlněný šál, pro pár špulek nití nebo
balíček kávy začaly nekonečné výslechy s hroz ly, když jsan byla u výslechu. Ve výrazu Nadiny tváře bylo něco zlomyslného."Rády bychan
bami a zastrašováním. Předhazovali mi, že ne
mluvím pravdu. Toto slovo"pravda"se vyskytova se tě na leccos zeptaly. Říkali nám, že na
Západě se všem špatně daří. Ale za Dubčeka
lo u soudu stále častěji, v cele pak slovo
"doma". Nezřídka byla tato slova v protikladu. jsme se přesvědčily, že je tam blahobyt! A
svoboda. Můžeš nám o tem něco říct?"

Bohatá protestantská žena bez víry-ale s inteligencí-přiznala,že
ji život nudil. Pak poznala v
dobrán náboženskán hnutí víru.
A ožila!
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Věřící vědí, že Boží náruč, ke
které spějí celý život-není nud
ná .Malou jiskru rozkoše vložil
Bůh do vyvrcholení sexuálního zážitku-a do prožitku mystiků. Sex
se cmrzí-pravá mystika spěje stá
le dál. Světci nejsou nudní lidénaopak.
CO MAŽEME OČEKÁVAT OD HMOTY?
Co od přírodních věd? Jsou důle
žité - ale ne podstatné.
Boží zjevení nás učí, že je spo
jení mezi hříchan a rozpadem.

Je to provokace ?
"Věřím v těla vzkříšení!" Chce ta
to věta Kréda člověka podráždit?
Kdyby Bůh vzkřísil těla všech,
kteří od stvoření člověka zemřeli,
nevešli by se pěkně natlačeni ani
na planetu velikosti slunce,natož
na prášek země. Máme si představit
vzkříšení těl tak, jak nám to na
malovala vedlejší ikona? Setkáme
se v onom údolí blízko Jeruzaléma,
jak stojí v Písmě?/Joel 4,12./
PŘI BOXERSKÉM POVSTÁNÍ V ČÍNĚ
vyvraždili boxeři 60 mil.osob. Ješ
tě větší počet vyvraždili kcmunisté v Rusku a jeho satelitech. A
nejvíc nenarozených dětí hyne na
přání matky v jejím těle. Co dvě
světové války? Co nakažlivé choroby-dnes
minulosti? Koncentráky! Povstání!
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UZAVŘE SE SMRTÍ KRUH, KTERÝ ZAČÍNÁ NAROZENÍM?
Jak to tvrdí přírodní vědy? Přejde duše do
zvířat? Rozplyne se v nic-až dosáhne dokona
losti - jak tvrdí východní náboženství?

"Nebát mzda, kteviou ptati hnich,
je smať. " (Ržm 6, 23). Hřích nás "odděluje "od Bo
ha, který je skutečně ŽIVÝ. Jen on, z něho
čerpá život všechno, čemu život dal. On jediný!
m8žeme překlenout propast mezi BOHEM a nm-ii

Toto pouto je v tom, že Kristus - Syn Boží přišel na tuto zem, k člověku - a svým vykou
pením spojil každého, kdo chce, s Otcsn. Ano PÍSMO NETVRDÍ, ŽE SE MRTVÍ VYŠKÁBOU Z HR0b8.
"3c> hrobu se klade tělo, ktere podléhá zkáze, vtělením Božím do člověka se nám otevřela brá
vstane však tělo, které zkáze nepodléhá...kte na, dosud zavřená dědičnou vinou a může se stá
ré budí úctu...tělo zduchovnělé."(1.Kor 15,42- le zavírat těžkou urážkou Vykupitele - hříchem.
43}. Nedovedeno si to představit. Apoštolově Vtělením dostáváme víc, než jsme ztratili.
a učedníci viděli oslavené tělo Páně, jak mizi Můžeme se účastnit na Boží přirozenosti.
z viditelného světa. Jako když se kostka cuk "A paoto jsme od něho do stati vzácná a nesmianá
ru rozplyne ve vodě. Je tam-ale vidět ji není. pňis tib eni: abyste se tun stati účastni božské
piíitozenosti, a tak unikti zkaženosti, ktená
V Janově Zjeveni říká Pán: "Hle, obnovují
všechno'." (21, 5) A o zavržených: "Ale zbabělci, ovtádá svět spatnými žád.ostmi." (1 Pett 4} Bu
deme s Kristem žit bez času."A pak už budeme s
odpadlíci, zvrhlí, vrazí, nečistí, čaroději,
modláři a všichni lháři dostanou svůj podíl v Pánem navždycku’. (I Tes 4,17}.

onom močálu, kde hoří oheň a síra-to je ona
druhá smrt!" (Zj 21 ,S]
PŘIROVNÁNÍ 0 POSLEDNÍM SOUDU.
Je jich v evangeliích mnoho. Mt 25,29-51,2546. Mluví o tem, jaký bude soud a co bude před
cházet. Také o chytrých a hloupých dívkách, O
hřivnách-darech-kterých musíme využít, podle
toto dostaneme odměnu. Představit si život v
přítomnosti Boží-v nebi-nedovedeme:"Ani oko ne

vidělo...ani žádný člověk nepomyslil, co vše
připravil Buh těm, kdo ho milují.'1 (1 Kor 2,9}
ZVÍŘATA ŽIJÍ V KRUHU ZROZENÍ A SMRTI.
Člověk je víc. Brání se proti smrti, i když
stojí na jejím prahu. Svět trpí následky dědič
né viny. K tomu patří i strach před zánikem a
touha po věčnosti. Ale vybájený"věčný žid"by
se musel po dvou stoletích strašně nudit.Tou
žil by po nekonečnu-ale ne po nekonečnu hmot
ném. Pověstný Casanova se ve stáří kdesi na
českém zámku nudil a byl zlý. Jak omrzelí
jsou lidé, kteří mají všechno, vším prošli,
vše prožili, nic jim není nového, nemají cíl.

VĚČNÝ ŽIVOT ZAČÍNÁ UŽ TEĎ!
Dary Ducha sv., svátostmi a milostí Boží. Ten
to život zatím klíčí, ale smrt prorazí půdu a
duše se octne ve světle Božím. "Kdo ji mé teto

a pije mou. ktev, má život věčný a já ho vzkJíisim v postedni den."{Jan 6,54]."Mituje-ti mne
kdo, bude zachovávat mé stovo a můj Otec ho bu
de mitovat a přijdeme k němu a učánime si a ně
ho pčibytek."(Jan 14,23).
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JE POSLEDNÍ D0SLEDEK ŽIVOTA V
MILOSTI BOŽÍ___________________________________
Uníráme-li spojeni s Bohem-tedy neodtrženi od Něho smrtelným hříchem-zůstáváme částí jeho Ta
jemného Těla a dostaneme život Boží. Při vzkří
šení těl dostaneme totéž tělo-jaké měl Kristus
po sván Zmrtvýchvstání a jaké dostala-jak učí
Církev-i jeho Matka. Kristus po sván Zmrtvých
vstání už s apoštoly nechodil. Zjevoval se jim
s důležitým posláním, se svým oslaveným Tělen a pak zmizel."Ja jsem vzk/iiseni a život’."
Spojeni se ŽIVOTEM nemůžsne odumřít. "Kdo vátá

ve mne, neumáe na věky."(Jan 11,25-26]

H.W.P.

KDO ZVÍTĚZÍ?
Ještě neuplynulo padesát let od boje o investituru/práva, dosazovat biskupy jen pape
žem/ a zápas mezi císařem a papežsn vypuk
nul se všemi hrůzami znovu.
Stoletý boj se dělí na dvě období. V prvním
překročil Bedřich Barbarossa/1152-119O/pětkrát Alpy, aby si podrobil bohatá města Lom
bardie, v druhém období se snažil jeho vnuk
Bedřich II. ovládnout celý poloostrov a to
od jihu, kde mu pcrnáhal Neapol a Sicílie.
Mezi těmito obdobími se povzneslo papežství
na vrchol moci a slávy.

BEDRICH I.SE ZÚČASTNIL II.KŘIŽÁCKÉ VYPRAVY
V Orientě viděl necmezenou moc byzantských
císařů i tureckých sultánů. Z prachu minu
losti vyzvedl římské právo, podle něhož byl
zdrojem práva císař. Nutno muselo dojít ke
srážkám mezi lembarskými městy a papežan.
1158 oblehl Bedřich s vojskon Milán. Ten
se musel vzdát. Češi mu pod vedením krále
Vladislava pomáhali. Zdálo se, že pádem
hlavního města Lombardská padne celá Itálie
V pokladně mu přibylo 30.000 hřiven důchodů

NOVÉHO PAPEŽE BY BEDŘICH RÁD JMENOVAL SÁM.

Zahynulo na 20 tisíc rytířů-naházeli je do Tibě
ry. Zemřela i řada biskupů,mj.pražský Daniel.
Lidé v tem viděli trest Boží za znesvěcení křes
ťanské svatyně. Círař se zbytkem vojska utekl
na sever.
12
Tvrdí úředníci císařovi utiskovali lombardské
tak, že se ti znovu v zoufalství chopili zbraně
Zase vybudovali Milán. Pomáhali jim i sousedé.
Vyhnaní lidé se vrátili do obnoveného města a
novou pevnost-navzdory císaři-nazvali Alexan
dria. Bylo v ní 15 tis.bojovníků a darovali ji
papeži.

BARBAROSA S VOJSKEM MÍŘIL K ALEXADRII.
Obránci jeho útoky odrazili a dlouhé deště
vojsko zahnaly. Ale napřed chtěl císař dobýt
města. R.1176 v bitvě u Leganta znovu zvítězil
a Italové prchli. Jenže dva oddíly z Milána,
900 mladých mužů přísahalo, že neustoupí v boji
ani o krok a dalších 300slavně slíbilo,že bu
dou hájit vůz plný praporů. Semknuté postupova
li vzpřed a když náhle zasáhlo vojskou z Brescie, císař byl poražen. Neměl už ani peníze,
ani lidi - a kolem dokola sami nepřátelé.

V BENÁTKÁCH PŘIJAL PAPEŽ CÍSARE-DOSLO KE SMÍRU
Pyšný císař odhodil císařský plášť a padl papeží k nohám-za pokání, že proti papeži postavil
tři vzdoropapeže. Papež ho zvedl, políbil a za
zpěvu Bože,chválíme tebe ho vedlk oltáři.
Druhý den císař při mši sv.přisluhoval. Napřed
šel před papežem s žezlem v ruce,při obětování
dal i císař své dary a po mši sv.držel třmen
bělouše, na něhož papež usedl. Všem městům mu
sel císař dát svobodu a jen potvrzoval konšele
a vybíral poplatky.

Vzdor rozkolu, který Bedřich mezi kardinály
způsobil, většina jich zvolila Alexandra IE
kterého císař nenáviděl, protože už dřív há
jin pevně papežská práva. Dva kardinálové
zvolili Viktora IV. Bedřich chtěl volbu roz
hodnout. Svolal do Pavie synodu-asi 50 ně
meckých a lombardských biskupů a ty hrozba
mi i sliby přinutili aby uznali Viktora-kteR.1179 SVOLAL PAPEŽ 11,VŠEOBECNÝ SNEM-(3.1ater)
rý byl velmi poddajný. Alexandr dal císaře
Ten
měl odklidit následky rozkolu. Sešlo se
a rozkolníky do klatby, ten mu oplatil totéž
asi
300 biskupů-celkem 1000 účastníků. Stanovi
Milánští se vzbouřili proti císaři, ale ten
li, že k volbě papeže stačí dvě třetiny hlasů.
oblehl město a to, vyhladovělé, se vzdalo.
Obyvatelé se museli vystěhovat, město císař Menšina kardinálů se musí podrobit většino. Ji
nak budou vyloučeni z Církve/exkomunikace/.
ští vydrancovali a do základů zapálili.
Itálii to ohromilo. Papež prchl do Francie.
Alexandr III.byl jedním z největších středově
Tam svolal do Toursu synodu ze všech zemí,
kých papežů. Chválí se jeho vytrvalost s ro
ta odsoudila císaře jako tyrana a zhoubce
zumnou umírněností. Na náhrobku je nápis:Světlo
Církve. Příznivce papežova, arcib.Eberharda duchovenstva, ozdoba Církve, otec města/Říma/ i
v Solnohradě, císař vyhnal, jelo majetek vy. celého světa.
plenil,mnichy rozehnal a kláštery vyloupil.
Císař ovšan pokoj nedal. Kamenem úrazu byl sňa
R.1164 Viktor zemřel a císařská strana zvo
tek jeho syna Jindřicha VI.s o 12 starší Konlila Paschala III. Ten, aby získal Němce,
stanticí, dcerou Rogera II.,dědičkou Apulie a
prohlásil Karla Velikého za svátého. I když
Sicílie. Barbarosa jednal tajně, za zády papeže
se svatostí neměl nic společného, lid si
Lucia III.,kterého celá věc velmi překvapila.
Karla velice vážil.
Milán si vyžádal čest, aby se tam slavila svat
NESTÁLÝM RÍMAnBm SE PO PAPEŽI STÝSKALO.
ba. Celá věc byla pro papežství velmi osudná.
Jejich poselstvo poprosilo Alexandra III.,
Při pronásledování našel v"obojích Sicíliích"
aby se vrátil. Nebyl tam dlouho. Bedřich
papež útočiště - a to mu nyní císař vzal.
vedl do Říma lžipapeže Paschala III.
Když císař vtrhl do Říma, vyplenil jej a
zapálil chrám sv. Petra, Bedřicha a jeho
manželku Beatrici korunoval lžipapež
znovu na císaře a pravý papež utekl na jih

CÍSAŘOVO STESTÍ NETRVALO DLOUHO.
V letě vypukl ve vojsku strašný mor.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Novým rektorsn Rusika se stal český jezui
ta P.R.Čemus. Benedikt XV.zal.r.1918 Papež
ský orientální ústav a Kongregaci pro vých.
církve, při které byla kcmise Pro Rusia od r.1925 samostatná. Rusikum posílalo po
I.svět.válce do SSSR kněze, ale v ústavě
byl udavač/snad vrátný-ne kněz/který SSSR
informoval a skoro všichni jezuité byli
na hranicích zatčeni.____________________
Pius XI.vydal encykliky proti nacismu Mit
brennender Sorge a proti komunismu Divini
Redemptoris. R.1938 pověřil jednoho Francou
ze, Americana a Nemce vypracováním encykli
ky proti antiseminismu a rasismu. Než encyk
lika vyšla, Pius XI.zemřel. Návrh dostal
generál jezuitů,nyní ji našli v USA a v Pa
říži vyšla kniha o "schované encyklice" a
o době, kdy vyšla.__________________________
1.10.nastoupil ve Varšavě anglikánský du
chovní D.Williams. Zatím nežádal úřad pro
cirk.záležitosti o zaregistrování. Je k tomu potřeba aspoň 15 anglikánů-Poláků.______
Oblíbenost sv.Otce v USA stoupá. 87 proč,
osob schvaluje papežský primát. Veřejné mí
nění zkoumaly před návštěvou sv.Otce TIMES.
V italském Civitavecchiu ronila delší dobu
slzy socha P.Marie. Odborníci potvrdili,že
je to lidská krev. Není tam mnoho tělesných
uzdravení, ale hodně uzdravení duchovních.
Ve sv.týdnu-říká Don Pablo, se vrátilo do
Církve 108 Svědků Jehovových a katolíkem se
stal i jeden budhista. Rozdělené rodiny se
spojují, mladí nacházejí zase víru. Nyní
pláč ustal a místní biskup řekl:"Je na čase
abychcm plakali my - tj.dělali pokání.
Arcib.Karel Braun z Bamberka/býval biskupem
v Eichstáttu-kde je katol.universita!,zapla
til týdeníku SVĚTLO v Olomouci polovinu úc
tu za nutný nový stroj/10.000 DM/.Postavil
se pastýřs. listem proti odstranění křížů.
Vittorio Messori,známý žurnalista,napsal
knihu Der Fall Opus Dei/39,80 DM,328 str./
Jsou to rozhovory jak s příznivci, tak s
nepřáteli papežské prelatury Opus Dei .Tutor
čerpá jednak z archivů hnutí, jednak rozebírá současnou situaci v celé katol.Církvi.
V kostele sv.Václava na Smíchove posvětil
Otec biskup Bkarvada 2 nové zvony._________
Turinské plátno s otiskem mrtvého Těla Páně
vystaví v chrámu v Turíně r .1998-500 let od
posvěcení dánu, a r.2000, kdy bude mezinár.
kongres o uchování tohoto plátna.__________
Podle zprávy Papežs.misijního díla žije na
ulicích na celém světě na 100,000.000 dětí.
Řekové-katolicí a Arméni, podepsali v Jeruzaléme dohodu, že se přičiní o obnovu
rotundy Kristova hrobu.
_______________
Biskupové naší vlasti jmenovali gener.sekr.
Bisk.konference P. Dr. K. SIMANDLA. Min.sekr.
P.V.Slouk bude pracovat v brněnské diecézi.

Odborníci v Anglii doporučují jinou organizaci
angl.církve. Hl.proto, že nevhodnými finančními
akcemi ztratili na 12 miliard rak.šilinků. Nová13
ústřední rada v čele s primassn chce uvolnit spo
jení církve se státem. Změnu stanov musí schválit
parlament. Anglikánští duchovní-většinou ženatímají nevelký plat, ale zdarma byt a sociální i
penzijní pojištění. Katoličtí kněží jsou na tem
hůř-k malému platu přispívají věřící. Je to prob
lem pro anglikánské duchovní, kteří byli vysvěce
ni na katol.kněze, většinou musejí katoličtí kněží mít ještě jiné zaměstnání.____________________
4.symposium o nové evangelizaci v Bratislavě,
organizované Teol. institutem vedeným Jezuity při
Trnavské universitě, se konalo 4.10. Příští sym
posium r.1996 bude se zabývat hromadnými sdělova
cími prostředky.
1.10.skončilo zasedání členů pap.rady pro rodinu
a 2.10.vyšel dokument sv.Otce adresovaný této ra
dě. Poukazuje v nšn na nové postavení rodiny v
světské společnosti, která už nežije z nábožen
ských hodnot, ale spíš lhostejně. Prostředí, ško
la, media nabízejí jiné hodnoty než dává katolic
ká víra a křesťanská rodina. Zdůraznil živý styk
rodiny s farností a účast na mši sv._____________
Předseda pap.rady pro rodinu kard.Lopez Trujillo
promluvil 3.11.na světovém setkání hnutí pro ži
vot, které se konalo na universitě Dominikánů v
Angelicuv Říme pro asi 1000 delegátůrSv. Otec chce
navštívit r.1998 Brazílii,snad k zahájení Svět,
konference o rodině-řekl kard. Lopez Trujillo.V Petropolisu-v Brazílii se začátkem září konala
třídenní konference o sektách, které zaplavují
jižní a střední Ameriku.___________
A.Brown dostal Templetonovu cenu nábož.novináře.
Nobelovu cenu za literaturu r.1995 dostal irský
spisovatel Seamus Heaney z Belfastu-jako třetí
irský spisovatel.I.W.Yeats r.1925, II. Samuel
Beckett r,1969.___________________________________
Nigerijská bisk.konference vydala dokument Vést
národ k pravdě-o obavách věřících, které nutí nedemogratická vláda, aby žili bez ohledu na mravy.
Gener.sekretář Svět.rady církví K.Raisner by uví
tal členství katol.Církve. Bojí se, že by tato
rada ztratila vliv, kdyby nebyla člensm i katol.
Církev. Ta má s touto radou styky,ale členství by
odporovalo Apošt.vyznání víry:"jedna, svátá..."
Mezinár.teol.letní Akademie v Aigen-hor.Rakouskouveřejnila ze svého zasedání od 28.-31.8.deset
bodů o nekrvavém pronásledování Církve v Rakousku
17.10.se setkal sv.Otec s 23.24 ex-jugoslávskými '
biskupy. Chyběl biskup Kcmarica z Banja Luky-má
dcmáci vězení.___________________________
Dr. Med.Phillis Fleury,vysvěcená r.1991 v Irsku na
biskupku,se vlidem františkánů stala katolickou.
Biskupa Gaillota nepozvali na zasedání franc.biskupů v Lurdech 4.-10.11. Tvrdí, že býv.min.vnitra
Ch.Pasqua žádal po Vatikánu jeho demisi.

Emet. btókup ze. Stonu, kand.Sohweny, byl papežekým ~~
delagátem pHi oAtavác-h 750 ti tat od l.Lionského
vše.ob.inamu(1 245). Konaly xe 2O.-22.1O. Byt v
poAadú. 14.a jadnato ie. o podpoHe, p-w Sv. Zatli

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Činnost zahájila nová ruská Rada pro nábožen
ské záležitosti. Založil ji pres. B . Jelcin jako po
radní orgán pro vztahy k náboženským spo
lečenstvím. Má 16 členů, jsou tam i apoštolský
administrátor Moskvy arcib. T. Kondrusiewicz a
apošt.administrátor Sibiře, biskup Josef Werth,
jezuita. Podobná rada byla i za komunistů,ale
ta manipulovala církevní život ve spolupráci s
tajnou policií KCB.Tím, že budou v radě i zástupci jiných církví, se podezření rozptýlilo.
23.listopadu chce sv.Otec navštívit Sicílii3. národní kongres italských diecézí v Palermu.
Zástupci Církve chtějí hlavně kritizovat sebe,
že se dost nedistancovali od mafie a politiků,
kteří s mafií spolupracovali.___________________
Příští rok uplyne 3.000 let od obsazení Jeru
zaléma králem Davidem. Předtím jsou dějiny
města nejasné, napřed tam vládli Kananejci,
které Písmo jmenuje Jebusity. Na vlivné měs
to s nádherným chrámem je povýšil Davidův
syn Šalomoun. 30. září otevřelo Národní mu
seum v Praze výstavu u příležitosti festivalu
Starý zákon v umění. Bylo tam vystaveno asi
300 vzácných předmětů z Hebrejské universi
ty. Nejbohatší nálezy jsou z doby železné,
před r.3.000. Jeruzalém zničili r.586 př.Kr.
Babylonané-král Nabuchodonozor, a r.70 po
Kr-podle Kristova proroctví-Rímané. Na místě
býv.chrámu jsou dvě mešity-z chrámu zůstala
jen"zed nářků". Město je sídlem židů, muslimů
i křesťanů, které židé pronásledují-hlavně ty
židy, kteří se dali pokřtítínapř.českou ar
chitektku, dlouho komunisty uvězněnou, pro
tože učila kard. Berana francouzsky-Marion
Reichlovou). V Izraeli se musejí zachovávat
židovské předpisy, nesmí se prodávat vepřo
vé, světí se sobota a p. Židy zase pronásledují islamšti fundamentalisté, hl.hnutí Hamas.
Ve Vietnamu, kde bojovali neúspěšně Američané(díky světové propagandě komunistů-kteří
tam pak vyvraždili na milión Vietnamcůjse usa
zují americké firmy. Hanoj navštívil i US min.
zahraničiW.Christopher. President žádá, aby
mu podali informace o 2.212
Američanech
nezvěstných po vietnamské válce._____________
Brněnský biskup Cikrle navštívil USA._______
Společenství Taizé slaví letos 55 let trvání.
Podle ročenky katol. Církve r.1993 je na svě
tě 664.683.000 katolíků, rozdělených do 2825
diecétí a j.církevních jurisdikcí.______________
Pro sestry saleziánky-Dcery Panny Marie Po
mocnice, byla založena česko-litevská vizitatorie se sídlem v Praze-Kobylisích._____________
Moskevský patriarcha Alexej II.chce, aby Le
ninova balzamovaná mrtvola byla z mausolea
na Rudém nám.v Moskvě převezena do Petro
hradu a tam pohřbena. Kdysi prý se komunisté neřídili Leninovou poslední vůlí.___________
"Babysiter"(opatrovatel dětíjmá nový latinský
název "infantariaj.____________________________

Rozvoj dospívajícího
Rozvoj osobnosti začíná ve světě mnoha vě
cí, událostí, narazů, ve kterén mladý člo
věk trpí a hledá jednotu. Ví, že se musí za
pojit do souladu se svým okolím i sám se se
tou. Postupuje od jedné zkušenosti ke druhé,
od jednoho problánu ke druhánu, ke každánu
se musí správně postavit, každý musí dobře
řešit. Mladý člověk - a i starší - roste
podle toho, jak se dokáže do skutečností 14
kolem sebe zapojovat. Neumí-li se zapojovat,
nesnaží-li se o to, nepomáhájí-li mu vycho
vatelé, zakrňuje, je nespokojený a zoufalý.
Nebo zlhostejní.
MLADÝ ČLOVĚK JEŠTĚ INTENZIVNĚ-PLNE-NEŽIJE
proto je jeho problán, nalést sám sebe, slo
žitý. Jen pcmalu se probouzí k uvědomení se
be samého, a přijímá nové zkušenosti s jis
tým zmatkem. Uvědomění se děje pozvolna musejí s ním mít rodiče trpělivost. K sobě
se může dostat jen zkušenostmi. Neví, co se
s ním děje, proto je i zmatený, někdy útoč
ný, hned veselý, hned smutný - ale projde-li
tímto přechodsn z mládí do dospělosti, sílí
stále víc. Pomoc rodičů musí být velmi obez
řetná. Nemůže se zbavit pocitu, že do do
spělosti mu více méně něco schází. Vidí, že
se i tělesně mění - souvisí to s pohlavním
dospíváním. Uvědomit si svou osobnost v tcmto období je mnohan důležitější, než v ji
ných období života. Jistě, člověk si uvědo
muje svůj růst i v dětství, ale tento pocit
je nejasný a projevuje se různě.
MLADÝ ČLOVĚK CHCE BÝT SVOBODNÝ
Proto mají úspěch primitivní hnutí, sekty,
kcmunismus a nacismus. Podávají mladým své
názory jasně-ovšem je to spíš primitivita
než jasnost. Vidíme to na obrazech, na umě
ní. Komunistická tvořte a nacistická se so
bě velice podobají-ba jsou skoro stejné. Ty
oslovují mladé jasnými hesly, ta by měla ře
šit jejich
otázky-ovšem
neřeší je.
Proto jsou
i metody a
konce těch
to primitivizmů hrozné.
Nevysvětlí
jim schopnost
duše-rozum
a vůli .Mladí
se dají vést
hesly._______

"Adresa je v pořádku. Dostali jsme od vás
objednávku na 15 kg bonbonu."______________

NEZNÁMÉMU BOHU
Sv.Pavel došel do Athén, ubytoval se u
krajana, prohlíží si stále ještě krásné
město, obsazené Římany a uvažuje, jak zís
kat židy i pohany pro Krista.
Zdá se, že v synagoze velký úspěch naněl.
Proto se rozhodl, obrátit se na pohany.Jak
ale začít? Jak oslovit ty dost pyšné, do
mýšlivé a úpadkové filosofy? Když tak pro
cházel městem, viděl chrámek s oltářan a
na non nápis: "NEZNÁMÉM! BOHU. " Takové
chrámky byly i v jiných městech. Každý ná
rod měl spoustu bohů - žádného z nich si
nechtěl pohněvat - proto pro jistotu posta
vili i chrámek "neznámému bohu". Africké
mu? Asijskému? Evropskému?

INTELIGENTNÍMU PAVLOVI HNED NAPADLO:
nemůže začít Kristem - Bohen, kterého ne
znají. Řekové své bohy zlidšíovali, Zařa
zovali mezi bohy i velké muže, např.Herakleta - a to hned po smrti. Přesné přírodní
vědy se nemohly ani rozvinout, protože v
každé rostlině, v každém straně, v každé
řece a potoku, v každé hoře - ve všen síd
lil nějaký bůh. Teprve když křesťanství
přírodu odbožštilo a viděli v ní boží stvoření-ne tvora-boha-mohly se rozvinout i
přírodní vědy. APOŠTOL NÁRODŮ
PROSTÍ LIDÉ PŘIJÍMALI BOHY DOSLOVNÉ,
někteří filosofové se tu a tam už přiblí
žili pojmu křesťanskému. Ale vždycky podři
zovali své činy přání bohů. Pro jistotu!
Po geniálním Aristotelovi nastal úpadek
filosofe - hl.v sofistice. Ta náboženství
uvolnila a božský základ věcí přeměnila v
mlhavou, proměnlivou hru atemů nebo v ne
ústupný, osudový postup přírodních zákonů.
Stoikové přijímali všechno jako nutnost s klidem. Epikurejci měli za božstvo ne
řest a rozkoš. Prostě - i pohanské nábo
ženství se zesvětačilo.
V době Pavlově byl úpadek pohanství plod
nou půdou pro silné a pevné křesťanství.
Možná, že tam si znovu uvědcmil nesmírnou
cenu Kristova učení.
Konečně přišli jeho přátele a donesli Pav
lovi potěšitelné zprávy o nových křesťan
ských obcích.Uprostřed pohanstva dodali
Pavlovi novou odvahu. Navštěvoval Agoru,
společenské i vědecké středisko města a
navazoval rozhovory. Atheňané byli zvědaví
Viděli hlasatele novinek v obnošeném pláš
ti, divný přízvuk řeči a docela nové učení
o kterém dosud nikde nic neslyšeli. Pova
žovali je za směs orientálních nesmyslů.
Ale stejně je to zajímalo.

Podle Dr. J. HOLZNERA: SV. PAVEL

TY JSI SKÁLA !
ALEXANDR VIII. - Pietro Ottoboni
/6.října 1689-1.února 1691/.___________
:
Narodil se 22.dubna 1610 v Benátkách, vystu-:
doval práva a za Urbana VIII.začal pracovat
v Církvi. Inocenc X.ho r.1652 jmenoval kardi-i
nálsn a r.1654 biskupem v Brescii. Byl to
!
pilný, chytrý a milý člověk bezúhonného živo
ta. Jeho obraz zatsnňuje nepotismus. Povolal;
do Řina své příbuzné a zahrnul je bohatst- ;
vím, šlechtickými tituly a nepoty Marka a
;
Pietra Ottoniho jmenoval kardinály, ačkoliv ;
byli velmi mladí. Pietro podporoval divadlo.
Jeho přítel Handel, který později žil v Římě;
napsal pro něho řadu děl. Pietro napsal také!
úspěšnou operu Kolumbus. Byl státním sekretá
řem, ale o svůj úřad se skoro vůbec nestaral;
Papež byl i vůči francouzskému králi Ludvíku;
XIV.povolný, ale svůj odpor vůči galliganis-;
mu, který chtěl, aby Církev ve Francii byla \
nezávislá na Římu, nezměnil. Pro Vatikánskou:
knihovnu získal papež část bohaté pozůstalos
ti po královně Kristině Švédské. Je pohřben :
u sv.Petra a jeho náhrobek je nevkusný.
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INOCENC XII. - Antonio Pignatelli.
12.července 1691-27.října 1700.______________;
Narodil se 13.března 1615 v knížecí rodině. ;
Za Alexandra VII. a Klementa IX.byl nunciem v:
Polsku a ve Vídni, za Klementa X.biskupem v :
Lecci a měl řadu úřadů. Inocenc X.ho jmenoval
kardinálem a arcibiskupem v Neapoli. Tam po- i
važují dodnes jeho mírnou vládu za zlatý věk•
města. Bulou Romanům dece Pontificem zakázal
r.1692 nepotismus.Výpočty zjistily, že od do
ky Pavla V.si z církevních peněz nahrabali
nepoti-kromě jiných pří jmů-skoro 7 miL stříbr~:
ňáků. V budoucnu musí každý papež a kardinál:
přísahou nařízení této buly přijmout. Odstra
nil zbytečné, dobře placené úřady a zakázal
je obnovovat. Příbuzní papeže se mohou stát
jen tehdy kardinály, když se zaslouží o Cír
kev a jejich příjmy nesmějí přesahovat 12 tis
stříbrných. S chudými příbuznými se musí jed
nat jako s ostatními chudáky. Katolický svět:
přijal tuto bulu s jásotem-ba i protestantů
měli radost. Papež se snažil o duchovní po
vznesení kněžstva a řeholníků.
Ludvík XIV.se rozhodl své nepřátelství k Ří
mu, kterým trpělo mnoho papežů, zrušit a zmíi
nit i galliganisnus. Proti králi totiž bojo
vala Velká aliance a jednalo se o nástupnict
ví ve Španělsku, kde vymřel rod Habsburků.
Inoncenc se rozhodl pro pravnuka Filipa IV.
z rodu Bourbonů, totiž Ellipa V.-0a tohoto
papeže zvítězil princ Evžen nad Turky ll.října 1697.-Papež je pohřben u sv.Petra

DVA PODNIKATELÉ
Psací stroj byl starý a opotřebovaný, ale
ještě se na něm dalo psát. Remo jej koupil
ve vetešnictví na druhé straně města.
Chtěl jej použít jen jednou. K vyděračskému dopisu.
Zamračený únorový den. V propastech me
zi mrakodrapy panovala temnota. Remo byd
lei u hlavního nádraží, nosil hedvábné ko
šile a šetřil-chtěl si koupit auto. Kdyby se
ho někdo zeptal, jaké má povolání, řekl by
že je kapitalista. Ale jen sedmina patří jemu
Sedmina! Z toho by se člověk zbláznil.
Chtěl by víc, přál Petrovi smrt-hlavnímu
majiteli šesti sedmin. Ale Petr byl zdravý
jako ryba.
Před lety nebyl ničím. Ale jeho přítel Petr
byl nápaditý člověk. Dal dohromady svůj
velký podíl s podílkem Removým dohromady
a otevřel italské labužnictví. Ovšem pení
ze nestačily, oba se silně zadlužili. Nájem
né v Manhattanu bylo drahé a stroje stály
také hodně. Jenže Petr byl obratný obchod
nik, brzo si otevřel ještě tři odbočky, A
labužníci se k němu jen hrnuli.
Remo si nemohl stěžovat-i jeho podíl mu vy
nášel dost k slušnému životu. Jenže Remo
chtěl víc než slušný život. Začal svého
společníka nenávidět. Jak se mu jen v boI atství vyrovnat? Po dlouhém přemýšlení
dostal plán-podle něho skvělý plán.
Otevřel si na hlavním nádraží schránku
číslo 777. Vhodil do automat,uminci a vy
táhnul klíč.
Pak zašel k starci, který vyráběl klíče, po
ložil č.777 na pult a řekl: "Potřebuji dupli
kát." Vedle klíče dal deset dolarů. Stařec
jen kývnul, vzal mlčky klíč a ani se na
něho nepodíval. Na tyto obchody si zvykl.
Brzo ráno vstoupil Petr do kanceláře. Re
mo tam ještě obvykle nebyl,ale tentokrát
už seděl za svým stolem a četl noviny.
Petr otevíral poštu. Náhle silně vydechl,
ruce se mu zachvěly, držel v nich otevře
ný dopis. Byl napsán na stroji, který
už dávno ležel na dně řeky.
"Poslouchej, co mi anonym píše,"řekl za drhnutým hlasem. "Chce převzít nastálo
ochranu našich podniků, ale musíme za to
zaplatit půl milionu dolarů. I rodi
nu chtějí chránit. Mám ty pení
ze hned zaplatit a nic neoznámit
policii, jinak nemohou zaručit, že
se mým dětem a ženě nic ne
stane. Kde bych vzal tolil pepeněz?"
Bledý a zděšený zíral na Rema.
"Naše štěstí je pryč!"
"Přece se nepoddáme vyděrači?"
"Tobě se to říká! Jsi sám. Ale má "Pořádně
Anna a děti. Poslouchej dál:"Váš
boty!"
společník donese peníze do

NAŠE KRIMI

schránky č.777 na hlavním nádraží. Klíč, který
je přiložený, přilepí pak na spodek umyvadla
v čekárně metra, na WC, a to pod první umy
vadlo. Žádné triky, jinak toho budete litovat."
"Tak ty jim chceš zaplatit? Ale z čeho?"
"To je problém.. Všechny peníze jsem vložil do
podniku. V bance mám pár tisícovek. A ty?"
Remo se zavrtěl: "Skoro nic. Ale mohu ti dát
peníze, připravené na nákup auto, něco si vy
půjčit - ty také - máme přece výnosné podni
ky * a budeme žít skromně. Já mohu odejít z
bytu a spát zde, tvá rodina se musí uskrovnit1.1
"Banka mi ovšem peníze půjčí. Ví, že obchody
jdou dobře,"řekl zamyšleně Petr.
"Za pět let jí můžeme peníze vrátit. Pak na
živobytí nám moc nezbude."
"Ti vyděrači mají asi ve spárech víc obchodni-ků,"řekl náhle Petr. Remo pokrčil rameny.
"Ti si musejí vyřešit své problémy sami."

16

Remo odešel - chtěl se podívat na jednu odboč
ku. Petr zůstal sám v kanceláři. Ještě jednou
si přečetl důkladně dopis. Pak vylovil z koše
obálku. Byla z tuhého papíru, aby nebylo po
znat,
že je v ní klíč.
Petr sáhl po nůžkách a pečlivě vystřihnul znám
ku. Vedle psacího stolu byla stěna, na které
byly nalepeny výstřižky z novin,fotografie,
pohlednice a jiné drobnosti Petr odlepil jednu
pohlednici. Kdysi - před třemi měsíci, mu ji
poslal Remo jako pozdrav z Majorky. I z ní
vystřihl známku a pak zvedl sluchátko telefonu.
Spojili ho až se synovcem tety jeho otce.
"Silvio,"řekl,"mohl bys pro mne něco udělat?"
"Pokud je to v mé moci, tedy rád."

V pátek v 18 hodin-jak si přáli vyděrači-vlekl
Petr na hlavní nádraží kufr s půl milionem.
Několikrát se rozhlédl, pak otevřel schránku
č.699, vložil do ní ošoupaný kufr a vytáhl klíč.
Pak zajel k metru, které mu určili vyděrači,
šel na WC a pod první umyvadlo přilepil klíč
k č.699-ne k č.777, které poslali vyděrači.

Remo se zachvěl. Nehnuté zíral do prázdné
schránky č.777. Nebyl tam kufr! Přece peníze
dali společně s Petrem do kufru. Co se stalo?
Snad Petra přepadli lupiči a kufr mu sebrali.
Ale tak ošoupaný kufr? Jak mohl kdo vědět, že
jsou v něm peníze?
Petr vstoupil za hodinu do kanceláře. Remo se
mezitím vzpamatoval. "Tak odevzdal jsi peníze?"
"Jistě. Sice na nás čeká pět hladových let,ale
život je důležitější než peníze."
'Ty se nemusíš bát. Máš víc podílů!"
Petr pokrčil rameny:"Měl bys zajít do
naší restaurace Viktor-na kontrolu."
Remo odešel, Petr čekal. Tu zazvonil
telefon:"Zde Silvio. Rozebrali jsme sli
ny na obou známkách. Měl jsi pravdu.
Na obálce vyděračského dopisu je
stejná známka, jako na pohlednici
tvého společníka z Rema."
"Díky." Petr se usmál. Půl milionu mů
otřít
že z nádraží vyzvednout a vrátit pe
níze bance.
John Rebreck.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
Zpoceny na parketu či nad koláčkem u stolu,
při kytaře kolem krbu neb nad drinkem u baru 1
Letošní večírek pro mladé Cechy a Slováky
se koná v sobotu dne 18.11.95 v 19.30 hod.
Gemeinschaftszentrum Zurich - Affoltern
Bodenacker 25
Přijďtaky l!!\
Těšíse skupina mladých /
Folklor75

KATEŘINSKÁ

VE WINTERTHURU

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

Zasedání německé bisk.konference ve Fuldě se zabý
valo také novým zákonem o potratech. Odhlasovali,
že i cirk.poradny se mají podílet v konfliktech
s potraty. Jen fuldský biskup Dyba zůstal v ochra
ně nenarozených pevný. Zákon je sestaven tak, že se
dá volně vykládat, takže potrat je za určitých pod
mínek možný i v 9.měsící těhotenství.Dr.F.X.Schmidt
podotýká, že zřejmě už Duch sv.konference neřídí,.
Ve Vídni si otevřeli výstavu pornografie. Ochránce
života Martin Humer s několika jinými proti tomu
protestovali, a tvrdí, že Církev už 25 let mlčí k
škodlivému vývoji v jejich řadách. ______________

Vc vatikánském kanci.eis tví. uktadíi 14.-15 12 vzác
ných obtazu.,10 kopií z XVT.st.a 2 ohiginatij-Madona
tímské škotu z XV.st.a"Naívita1BeItiniho,ten.matete

NAŠE BOHOSLUŽBY
Zürich:
Winterthur:
Ruti-Tann:
Bern:

Aarau
Luzern:

NOVINKY

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 obrafte v zá
ležitosti křtu, sňatku, sv.zpovědi (obvykle
přede mši sv.), návratu co Církve, vyučc
vání náboženství, návštěvy nemocných,
svátosti nemocných a pod.

každou nedčli v 19 bod, v kryptě kostela Božského Srdce. Acmtlerstr. 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 ní modlitba růžence
v kostele Jana Boská - Braucrstr. 99 . Zurich
První patek v měsíci mše sv v kapli kostela Božského Srdce, v 19,30 Acmtlerstr 49. Ziirich

Každý čtvrtek
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1.10.blahořečil sv.Otec 110 osob, mj. 3
Maristy: Carlos Eraňa, Fidel Fuidio a Je
sus Hita. Byli umučení v září-říjnu 1936.
Dále italského piaristu Petra Casiniho,
průkopníka katolických škol a 64 mučední
ku z dob francouzské revoluce. Ostatní
jsou mučedníci z občanské války ve Špa
nělsku. Doufejme,že dojde jednou i na mu
čedníky komunismu v naší vlasti, jako je
Dcminikán P.S.Braito a Jezuita P.Kaipr.
Jihoafričtí anglikáni budou světit biskupky.V diecézi Londýn chtějí ve sklepech ne
používaných kostelů udělat prodejny nápojů
a restaurace.Jde o 26 kostelů ve středu města. Tyto kostely nikdo nenavštěvuje.
Náhle zemřel prof.Dr.W.Schulz, postulátor
pro blahořečení císaře Karla. Jeho úřad
převzal Dr.R.Knittel, místopředseda Ligy
modliteb, jejíž předsedou je biskup Krerm
20.srpna se sloužila v Bregenci mše sv.
při níž referoval R.Knittel o stavu práce
pro blahořečení-může se to uskutečnit asi
za dva roky. Po mši sv.se setkali věřící
také s vnukem císaře Karla, Mag.Simeonam
Habsburg-Lothringen. Žije ve Voralberku,
Katolíci v linecké diecézi zjistili, že
peníze pro katolická media-asi 300 mil.ši
linků, věnuje vedení diecéze na. penze v
Církvi zaměstnaných laiků!
Nejkrásnější Američanka
r.l995-Heather
Witestonová/22/je od dětství hluchá a hor
livá křesťanka. "Má hluchota mě přiměla k
ternu, aby víc poslouchala slovu Božímu"řekla. Denně se modlí a čte Písmo sv.Hlu
chotu považuje za dar Boží a děkuje za ni
Vystupuje v různých večerních programech.
Psycholožka a konvertitka Christa Meves
dostala 14.10. v Curychu výroční cenu
1995 od Curyšského založení pro uvědo
mění Západu.

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

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
21.9,se v Indii, v chrámu v Pundžabu se stal"div"
Socha jednoho z 33 mil.hinduistických bohů-s hla
vou slona- Geneša, syna živy a Parvati, měla pít
mléko. K soše bůžka putují davy z celého světa,
cena mléka hned stoupla. Skutečné mléko rozdávají
zdarma poslové kasty Bhayyas. Brzo se podobné "di
vy"rozšířily po celém světě - i v Lucernu a mlé
ko "pili"i jiní bůžkové, Krišna, Nandu,opičí bůh
Hanuman. Takový div není ovšem důkazan, že nábo
ženství je pravé. Jak sv.Pavel, tak evangelium sv
Marka a Zjevení sv.Jana píše, že přijdou falešní
proroci a budou dělat zázraky./2 Tes 2,9.,Mt.7,15
2č,24. ,24,11. ,Zj . 19,20.,20,10./ - V nejstarší
části Ved, psaných sanskritan, je několik slov o
Mesiáši. Že jednou přijde Bůh, aby obětoval život
za hříchy lidí. Bude se nazývat Beránek Boží,umře
na dřevě a za tři dny vstane z mrtvých. Delší
zprávu o tem uveřejňuje týdeník Schweizerisches
Kathl.Sonntagsblatt. V čísle z 15.10.je také
článek o tem, jak se začala ničit víra mladých
hyppi-kulturou, drogami, rocken-rollan už od r.
1968 levičáky. V dalším čísle bude pokračování.
Vrdenske cark. noviny uveřejnily 24.9.i.r. napome

nutí sv.Otce Církví v Rakousku. Proti sv.Oteí se
postavil generální vikář Schuller a to v nevereckém časopise Profil.Ten"jel"nej víc proti Gróeroví.
R.1944 žilo v N.Yorku ještě 97% děti v rodinách
s obana rodiči. Dnes jen asi 50%. Před 50 r.při
jímali sirotčince ročně asi 100 dětí. Dnes stoupá
počet opuštěných dětí do tisíců, někdy jsou poho
zené v odpadcích nebo v čekárnách. R.1944 bylo
zastřeleno v N.Yorku ročně 40 osob, dnes je 40
osob zastřeleno za 10 dní. Úpadek víry?_________
Katolické vysílání Radia Evropa v Ingoistattu
plánuje, že přes satelit bude slyšet v celém Ně
mecku. Vede je farář Dr.Kocher. Spojí se s
radiem Maria-ale o mariánských zjeveních-na přá
ní biskupa z Ausburgu-Damertze-vysílat nebude.
3 min.o půl sedmé bude duchovní slovo, v neděli
mše sv., růženec, komentáře, rozhovory.
Financovat se bude z darů věřících.

"Musíme sportovní zprávy vysílat v nedělí dopoledne, aby se vyprázdnily kostely,"prohlásili niči
telé katolické víry-a jen té-už r.1921.__________
33% US ženských lékařů provádí umělé potraty. Z
toho 27% mladších,_50_%_ starších lékařů.________
29.9.uveřejnila bisk.konference USA ve Washingto
nu pastýřský list. Lituje, že se stále víc rozši
řuje potratářství a tzv.dobrovolná smrt-euthanasií
hl.nevyležitelně nemocných a starých. Ničí se
mravní hodnoty rodiny a to v mediích, v politice
a ve výchově. List má 30 str.a vydali jej u pří
ležitosti návštěvy sv.Otce v USA. -Tato hrůzná si
tuace se připravovala hned po II. Vatikánu, tedy
30 let se většina, biskupů nečinně dívala na ničení
hodnot nebo to dokonce podporovala.______________

V Basilejí vystoupily z reformované církve od r.
1974 asi dvě třetiny věřících,z katolické Církve
přes polovinu. Lítur.reforma kostely nenaplnila.

HUMOR
"Mám zase pro tebe pře
kvapení k svátku,"vítá
mladá paní svého manžela
"Jdi na chvilku do kuchy
ně, já si to zatím -<O
obléknu."
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Beduín se vrátil z dovolené ve Švýcarsku zase.
na svou pousí."Bylo to '
tam nádherné," vypravuje přátelům,"před
stavte si, každý den tam pršelo."_______

"Hned vylez ven.
Jendo, tam je to
nebezpečné!"

"Když jsem začal kázat,"říká pastor jedné
paní,"vyšel váš muž ven a zůstal tam po
celou dobu kázání.""Nedivte se, můj muž to
to" chodí ve spánku." _________ ___________
Ve vězení se hlásí nový dozorce řediteli.
"Poradíte si i s těžkými a obtížnými věz

ni? "ptá se ředitel. "Samozřejmě. Kdo bude
dělat těžkostí, vyletí ven."_______________
"Tedy to vaše dítě se při krtu chovalo
vzorně,"raduje se pan farář, který právě
pokřtil novorozeně. "Není divu, pane fará
ři, trénovali jsme je tři dny tím, že
jsme mu lili na hlavu vodu z konve."_______
Mistr poučuje nového učedníka."Napřed natřeš barvou okna." Za hodinu se učeň vrátí.
"Pane mistře, už jsem okna natřel. Mám te3
natřít i rámy?"____________________ _______
"Jsou tyto květiny umělé?""Přirozeně.""Tak
jsou umělé nebo přirozené?""Umělé."Jsou te
dy umělé?""Přirozeně umělé."_______
Závory na tratí jsou zavrene. Netrpělivě
houká celá dlouhá řada aut. Hlídač tratí
zabručí:"Copak za to mohu, že vlak má hodi

na. zpoždění?" ______ ________ ____________
U telefonu:"Kdo je tam.""Obchod obuví Ma
jer. ""Ach, to jsem si vybral špatné číslo."
"Nevadí. Přineste je ssn, my vám je vyměníme. "______ _________________________ ______

"Je to skutečně hlava Kleopatry? Ta měla
ale malou lebku.""To je její lebka, když
byla ještě dítětem."______________________
-"Vezměte přece rozum do hrsti, pane.""Ne
mohu, já jsem úředníken."

"Přísahej, že si mě bereš z lásky a ne pro
peníze!"

NĚMCI V POMPEJÍCH
"Ted přijde Pcmpejí,"nahlédla Mina do ces
tovního průvodce.
"Kdo že přijde?"podivil se její muž Jindra.
"Pcmpejí je sopka v Kampanii."
"Ale tam přece nejdeme? Máme naplánovanou
jen Itálii,"namítl Jindra.
Jeho paní se trpělivě usmála:"Tak se dříve
Itálie jmenovala. Nebo je to jen oblast,
jako u nás třebas Morava?"
"Mě se tam nechce. Jestli sopka soptí,
nemuseli bychom se také vrátit domů."
"Ale ta sopka nesoptí."
"Tak proč jí říkají sopka?"
"Soptila kdysi dávno a zasypala Pompeje."
"Pompeje?"
"To je město. Zasypané. Uvidíš tam leccoz
zajímavého." Nahlédla do průvodce:"Pcmpejí,'
četla,"byl kdysi květoucí přístav v Kampa
nii..."
"A proč si změnila ta Kampanie jméno?"
"Já se také dříve jmenovala Miillerová a ted

HUMORESKA

Jan 20,22.
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NAŠE KŘÍŽOVKA

A. Zločinec, kterému dal Pilát na přání lidu milost-místo Ježíše. Belgické lázně, prvokřesťanská
mučednice.B .Ostrovan, orientální kůň,Malinké
částečky, angl‘.'dveře", zn.amercia. C. Starozákon
ní mořeplavec,španělské sídlo,mužské jméno,
krátké kabáty, zkr. bohumínských elektráren. D
Jméno fenky, Zn.Olomouce, zed, říms. 1050,český
hudební skladatel.E Zn. vápníku, italská řeka,
biřič, výčep, zn. Kolína. F. Eliška, postava z opery
Bohéma,zkr. zastavení boje v ringu,botan. "rod",
už.C.Farní dům,český básník, zkr. "alkalický",
knedlíček.ang. "kapr" . H . Akvarijní rybka,druh
rytiny,mužský hlas. I. Ženské jméno, zboží,městokde působil sv. Karel Boromejský a sv. Ambrož.
J .Slovenský zápor,okruh,sek, léčka, zn . Kroměří
že. K .HI .město sev.státu, koncentr. tábor,solmizační slabika. Japonské město. L. Radová čísl., II.
část tajenky, říms. 104,111.část tajenky, pražský
pahorek. M.Posilující léky, anglťprodejný", za
vařené ovoce.
jl.2.mše kterou slouží kněz týž den,pracoviště
íkněze. 2. Švýc. sportovní středisko, jezero na Šuimavě, slovenský"jistě".3.Egyptský bůh slunce,
iznačka žehliček,rumunské město,nadšení.4.Druh
papouška,německy"chudý",lihovina z rýže,osobiní zájmeno.5.Hůl k žermu,499 říms.čj, souhlas,
jtlumok.6.Adamův syn,chyba,jméno herečky VráInové. 7. Tibetočínská skupina,rosol,ruské město,
jšat. 8. Číslovka,němec. "vrata",předběžné oznáme!ní díla.9.1.část tajen.,něm.předl. 1O. Japonská
lov. perel, část dne, pohádkový princ. 11. Aby, čistiicí prostředek, kód Rumunska, pes. 12. Praotec ,oceJový odpad,evangelista. 13.Srázné údolí.zn.vozů
iDánska, strom, ozvěna. 14. Hroznýš ,ministerstvo,
Jangl. Kelt,rakouská řeka. 15. Ang. "nebo", pytel,
jméno Brejchové,tkanina. 16.Zesnulý režizer, fial
ková silice,jméno Virgilia. 17. Cirk.učitel Západu,
Ivyšší cirk.hodnostář.
1POM&CKA: G. Carp,M. Venal, 7. Ša, 11. YR

"Nejde o sopku, jde o oblast, sopka se
jmenuje Vesuv."
"No, a co je v tem Pcmpejí zajímavého?"
zeptal se zhovívavě pan Jindra, manžel.
"Jsou tam zkamenělé sochy krásných tvarů."
"Jako máme obraz v pokoji. Nedávno řekl ka
marád, když byl u nás na návštěvě, že ta
malba má krásné tvary."
"To v Pompejích není obraz, nýbrž sochy. A
také jsou tam zkamenělé chleby, rohlíky,
pečínka, pomeranče a jiné ovoce."
"To mi připomnělo, že mám hlad. Pojámě radě
ji do restaurace."
"Ale v Pcmpejí jsou i staré sloupy, z mra
moru. "
"Mramor a Psýché máme v ložnici."
"To je Amor a ne mramor. Mramor je krásný
kámen."
"Daj í se ty potraviny j íst. Mám hlad!"
"Ne, ty jsou z kamene."
"Tak ti lidé v Pompejích jedli jídlo z kame
ne."
"Ti to jíst nemohli, jednak to bylo z kame
ne a jednak byli i oni z kamene. Pokryla je
láva ze sopky. ""Kamenné žsnle jsme dnes
měli k snídaní.
Víš co? Jdi
tam sama, já
se zatím po
dívám v Nea
poli po něja
ké restaura
ci. Budeš
mi o
tom pak
Sviládi se divá dopředu,stáři dozadu.
vyprávět!"
L.Boon
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JAK PEČUJETE O DĚTI?

Chodíte s dětmi na procházky?
ano 1 ne 0
Dbáte o sv8j zevnějšek?
ano 1 ne 0
Kontrolujete, co se učí v náboženství?ano 1 ne 0
Také když jste doma?
ano 1 ne 0
Znají děti základní ústní modlitby?
(Otčenáš, Zdrávas Maria, Zdrávas Královno, Pod
Pokládáte jídlo za důležité? ano 1 ne 0
Umíte dobře vařit?
ano 1 ne 0
ochranu tvou se utíkáme a j.)
ano 1 ne 0
Zapřáhnete do práce i děti?
ano 1 ne 0 Všimnete si, s kým se dítě stýká?
ano 1 ne 0
Dáváte dětem trochu peněz?
ano 1 ne 0 OOOOOOOCXDOOOOOOOOCXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I když vás něco trápí, zachová
23 - 20 bodů - vedete ditě dobiie, můžete aí poklete před dětmi dobrou náladu? ano 1 ne 0
pat na wme.no. A£e dokud není dítě úplně iaSnášíte i mírný nepořádek?
ano 1 ne 0
moitatné a odpovědné iamo za iebe, muiíte mu
Musí se u vás všechno lesknout?ano 0 ne 1
pomáhat jít iprtávnou c&itou a "doipět"úplně.
19 - 16 bodů - dítě vedete dobáe, ale jettě doit
Zachováte trpělivost, když
chybí k tomu, aby bylo vychované bezvadně.
děti zlobí?
ano 1 ne 0
Trestáte děti podle nálady?
ano 0 ne 1
15-10 bodu - aií děláte, ěaito z nepozoimoiti,
doit chyb ve výchově, tíůže ie to jak dítěti
Pomůžete dětem při úloze?
ano 1 ne 0
Odůvodníte své zákazy a příkazy? ano 1 ne 0
tak nodícum v pozdějších letech nevyplatit.
9 - 5 - teči ie muiíte vázne zamyilet nad ivými
Chcete, aby děti naslouchaly i
pedagogickými chybami. Dítě může iilně ovliv
tomu, co vypravuje jejich
nit špatné pitoitáedí - ve škole i jinde.
otec o své práci?
ano 1 ne 0
Děti musejí poslechnout za
4 - 0 - Páečtěte ií dobitou knihu o výchově. Jitekaždou cenu,bez odůvodnění? ano 0 ne 1
li k iobě upáímní, poznáte, že vaše výchova
Modlíte se s dětmi před spaním? ano 1 ne 0
je "pod pia". Snad ie dá ještě leccoi napitaUmějí děti se modlit i vlastní
vit, je-li dítě menší - u větších to bude
velmi těžké - ale pái dobité a pevné vůli ie
mi slovy?
ano 1 ne 0
vám to může podaáit. Hlavně když budete vy
Naučíte větší děti rozjímat? ano 1 ne 0
Vysvětlíte dětem vše, čemu nechovávat i velkou, neiobeckou a mouditou
rozumněly?
ano 1 ne 0
láikou. Ta je základem dobité výchovy.
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