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křesťanům v minulosti se zdála chudoba manželů v Betlémě nepřijatelná. Pán světa-a leží v
jeslích, v studené jeskyni? To není možné! Tak si přibájili trochu přepychu. Panna Maria v
krásněni oděvu, apokryfy si přimyslely osla a vola, aby dechem zahřívali dítě. Zpráva o naro
zení Spasitele je stručná, sv.Lukáš nic nepřidal a nic důležitého nevynechal.
Dodnes jsou vánoce svátky dárků, pohody, lásky-zatím se nepodařilo kcmunistům ani jiným istům
nahradit Krista "rudým dědou." vánoce se často stáhly do kostelů, jenže na vánocích se dá
vydělat, a kde jde o peníze, ustává i boj proti vánocům.
#
Pro nás, křesťany, nejsou vánoce svátky výdělku. Je to historická událost, kterou zbožný
neumístil zbožný mnich do správného roku.
Kolik lidí prchá před kouzlem vánoc do hor, ačkoliv vánoce jsou svátkem rodiny. Je už rodina
rozklížená? Důvody jsou různé, ale my víte, že vánoce jsou svátky chudobý, spojené s láskou.
A co víc, jsou důkazem i toho, že v mnoha srdcích se Pán nenarodil, nebo ho zahubila naše
lhostejnost. Toho, který řekl: "Já jim cuta, pravda a život." [J 74,6) Vyhýbáme se někdy
pravdám,ktere našim nedokonalým rukám předal Kristus.v nejlepším případě, nevyrosteme nad
pozemskou pravdu k pravdě nadpřirozené, k pravdě Kristově. A přece každého z nás nějak v
životě Kristus osloví. Jenže, jak pravda často bolí oslabené, zkřehlé, odumřelé srdce!
A jak povzbudí srdce otevřené, připravené přijmout zdravý lék pravdy!
Hovoří se často o lásce. Jenže láska, která nespočívá na pravdě, je láska falešná, nebezpeč
ná, neplodná, křehká, která se zlcmí při prvním nárazu nepříjemné pravdy. Nepříjemné, ale
oživující.
Pastýři znali proroctví o Mesiášovi. Očekávali ale krále, panovníka a hle: anděl je přivedl
k jejich bídné jeskyni. I nám se stává, že očekáváme dokonalého křesťana, kněze, biskupaa podívejme se! I on má své chyby, nedostatky, přesto šli pastýři k jeskyni. Dokonce přinesli-jak zase říkají apokryfy, chudé dary pro rodinu.
Pravda je ale chvála andělů :"Sláva na výioitcch Bohu a na

zemi pokoj iidm, v kterých má zaZibcni.. [Lk 2,13-14).
co jim
bylo povedeno o tom diťcti. Viichni, kdo to iiyicti., po
divili ic tomu., co jim paitýhl vypKavcti." (Lk 2,17-1 S).
Pravdu si nenechali pastýři pro sebe :"Vyplavováli,

Byli to jacísi první apoštolově, hlasatelé pravdy.
A co my? Dnes se dá pravda hlásat především životem. Pak
nese zdravé ovoce. Kdo na vás v životě nejvíc zapůsobil?
Úsměv zbožného člověka či kněze? Vzpomeňme si! Pochopení
nebo pokárání? Ne pochopení pro zlo, ale pochopení pro
slabého člověka, chudého na pravdu, jako byli pastýři chu
dí na majetek. Ale ti, kdo čtou tyto řádky, rostou :"VitČ
fioitlo a iiZiío,"píše sv.Lukáš/2,40/.
Doufejme, že nej ame duchovními trpaslíky, zakrnělci, ale
rostou, třebas pomalu, k ideálu, ke kterému nás
Bůh určil. Zde }e příležitost, o vánocích si to uvědomit.
A pustit se statečně znovu, ruku v ruce s Kristem, na
správnou cestu.
.. ¿
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kulturu-řekl místopředseda Girlj Kishore.
Charitě a j.soukromým pomocným organizacím na sev.Moravě hrozí v r.2000 zni
V tomto čísle je rozhovor s Otcem Dr.Petrem
čení, protože vyčerpaly všechny finanč-O
Esterkou, novým biskupem pro zahraniční české
ní reservy pro pomoc trpícím. Zástupci wm
katolíky. Nar.se 14. 11.1935 v Dolních Bojanovicích tamější Charity poslali otevřený dopis mi
na Moravě. Po maturitě odešel r.1957 do Rakouska nistrům a poslancům CR. Není totiž doře
a v září začal studovat v Římě na Lateránské uni šena otázka státního financování těchto
versitě teologii a filosofii. 9.3.1963 byl vysvěcen nestátních organizacím 22.11 .byía slavnost
na kněze v bazilice sv.Jana. Za tři měsíce poté byl ně v parlamentu CR prohlášena Deklarace,
poslán pečovat o krajany v Texasu-St.Antonio.
práv počatého dítěte. Připojila se k tomu
R.1967 získal v Římě doktorát, vrátil se do USA a spousta katolických organizaci. 28.října
učil v koleji sv. Kateřiny v Saint Paul v Minesotě. propůjčil pres . Havel řadě Žijících i zesnu
Tam ho r.1980 jmenovali řádným profesorem. Také lých osobností řád T G.Masaryka. Také
vypomáhal v duchovní správě řady farností a od
benediktinovi P. Vojtěchu Vítovi! 76), který
r. 1974-1995 působil i jako vojenský kaplan v záloze dlouhá léta pečoval vzorně o české kato
v americkém letectvu.
líky v oblasti Chicaga. Vrací se do kláš
R.1978 se začal intenzivněji věnovat práci mezi čes tera v Praze-Břevnově. - (Je Skotsku vy
kými katolíky v USA a v Kanadě a na žádost bis pukla diskuze o sexuální výchově na ško
kupa Mořkovského založil r 1984 Spolek sv.Vojtě lách a to poté, když se 13 ti letý chla
cha na záchranu římské papežské koleje Nepomupec přiznal, že po sexuální výuce znásil
cenum. O dva roky později byl biskupem Jaros nil sedmiletou školačku. Mluvčí skotských
lavem Skarvadou, který působil v Římě a pečoval
katolických biskupů. proto předložil poža
i naše krajany v zahraničí jmenován jeho biskup
davek, aby se vypracovaly nové dobré osno
ským vikářem pro USA a Kanadu, od r.1994 i v
vy pro sexuálni výchovu děti. Řekl, že
Austrálii. R.1987 dostal titul monsignora a r.1992 dnes to už neni výchova, aíe návod k sebyl jmenován čestným prelátem.
xuálnmu styku-i nenormálnímu-takže děti
5.7.1999 ho jmenoval sv.Otec pomocným brněnským začinají se sexem příliš brzo- bez ochra
brněnským biskupem odpovědným za péči očeské
ny maníelstvi.-Britské skupiny Pro -famikatolíky v zahraničí a udělil mu titulní diecézi
ly odsuzují plány, podle kterých by mě
čefalenskouí která nemá sídelního biskupa, zanikla). ly dostat homosexuálnP'manželstvP‘stejné
11. zá ří přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v
zákony, jako normální manželství. Homose
Brně biskupské svěcení.____________________________ xuální vztahy se většinou velmi brzo roz
2l.9.t.A. uzavřel OAcibsskup lan Gn.aubne.fi poltech padají! a je to hřích do nebe volajícíl. T a 
letech v kněžském semináři v Olomouci šetřeni o
ké na nedávné biskupské synode se v y 
hAdinských ctnostech o pověsti svatosti zesnulého slovil kard.arcib. Dionigi íettaman
z Ja
P.Va .Antonína Sultánka. 0 -jeho životě a činnosti je nova proti hnutím, které chtějí stavět
8 svazku o 2000 stA. HAdinské ctnosti potvAdilo
.konkubináty na úroveň manželství. Není
43 svědků. dokumenty byly poslány k dalšímu šetře to jen věc v í r y , ale zkušenosti, že vztahy
ní KongAeqacl pao svatořečení v Římě. Mimořádná vy dvou lidí potřebují pevnou základnu._____
---- --- jz m m r w T r 'm ^

v—

slyšení na přímluvu tohoto vynikajícího kněze hlas la vlády komunistu v různých zemich-Rusko,
te na AAcib.Olomouc. Wiimova 9. K blahořečeni je
Afrika, Cina. Lat.Amerika, Vietnam a j.
nutný aspoň leden ověřený záznak na jeho přímluvu. zahynulo přes sto miliónů osob. I/ SSSR 20
Apošt. nuncius v Rakousku Squicoiari poukázal pří
mši sv.na stav dnešního světa, v němž se stále
propaguje nedůvěra k pravdě. bl.Escrivá - zakla
datel Opus Dei-žádal, aby se svět obnovil zvnitřku
jak to zadá i 11. Vatik. sněm. Poukázal na shodné
myšlenky mezi b l. Escrivarou a encyklikou Fides
et Ratio.-Genen..^eknetář německého evangelického

sdAužení-asociace, H.Steeb, žádá, aby se Písmo sv.
stalo povinnou četbou na školách. Vnes se musí
číst Scivíllen, Goetheizakladatel svobodných zedná
řů ve ŠvýcarskuI a ĚAechtl komunista) ale ne Písmo,
i když íe to neídůležitější kniha dějin.__________

mil, v Čině 65 mil.,ve Vietnamu milión ap.
2.1.se setká sv.Otec s dětmi z celého svě
ta. Biskup A.Superbo vyzval diecéze, ro
diče a vychovatele, aby děti na toto set
kání připravili a umožnili jim pochopit v ý 
znam sv. R ok u.- Už tři roky trvá v Polsku

přípravný proces pro blahořečení P.Jiřího
Popieluszky. Vypovidalo 50 svědku, jeho
hrob navštívilo 15 mil.o sob, včetně vý
znamných osobností jako pres.USA Bush,
Marg.Thacherová a j.-V době 2 . Evropské

synody uspořádalo protikatolické"hnutP'
My jsme církev tzv.stínovou synodu. Pro
sazují různé nesmysly, jimiž by se Církev
úplně zničila, jako svěcení žen, zrušení
celibátu, povolení rozvodu a antikoncepce,
publiky, Btazilie a Angoly v Bosně, v obci lUdovl- podporu homosexuálu ap.-V Kanadě dosáh

Manželka presidenta Yassira Arafataíbýv. katoličkaJ
Suah Tawil, pozvala sv.Otce do sv.Země. Pozval
ho i latinský patriarcha Jeruzaléma Michel Sabbah
a to přes satelit.-50 mladých z Německa, České Ae-

ce, znovu vystavěli dvě zničené budovy a měli tam ly příspěvky na obnovu po 1.válce zničené
mÍAOvý konceat.- Vzdor chudobě přijali ukrajinské sochy P.Marie na Staroměstském nám.óOOOdorodiny vyhladovělé děti ze srbského města Soboru. laru. Ty byly odeslány předsedovi pro

Světová budhistická Aada(VHP)nazvala sv.0tce"velkým banditou” Evangelizace země zničí Indickou

obnovu vzácné sochy akadem.sochaři Bradnovi.______________________________

Vánoční dárek é
24 .prosince. Seděla jsem s mužem při snída
ní a náhle jsem si uvědomila, že jsem zapom
něla si v krámě vyzvednout tašku s mandlemi
ořechy a fíky. Vyskočila jsem tak rychle,že
muž upustil noviny:"Stalo se něco?"
Řekla jsem mu to. "Co na tem,"uklidnil mě,
"Jistě paní tvůj nákup chrání. Umyju ná
dobí a sám ustrojím stromeček.
Vzala jsem peněženku, obula teplé boty a na
sadila vlněnou čepici. Poslední dny byla ci
telná zima. Nebe bylo zamračené.Napadne
sníh? Aby byly bílé vánoce.
Spěchala jsem k obchůdku a tu jsem si uvědo
milá, že jsem zapomněla říct Martinovi, aby
za půl hodiny vytáhnul vánočku z trouby. Na
rohu byla telefonní budka. Už jsem se chys
tala vytočit číslo, když jsem spatřila v rohu opřenou nákupní tašku. Otevřela jsem ji.
Sotva to někdo zapomněl, vždyť si musel uvě
domit, že nemá nic v ruce.
Úžasem jsem vytřeštila oči. V tašce leželo
spící, pečlivě zabalené děťátko!
Někdo je tu zapomněl? Nebo odložil?
Zavolala jsem policii a řekla, kde jsem.
"Počkejte chvilku. Hned jsme u vás!"
Pohlédl na dítě a potřásl hlavou:"Zase něk
do odložil dítě!" Vzal tašku a obrátil se
ke mně:"Musíte s námi, paní, jen na chvilku!
usmál se vlídně.
Představila jsem se a zeptala:"Jedeme do
nemocnice?"
"Napřed musíme na stanici. Tam uvidíme."
Policejní auto se hnalo s houkáním ulicemi.
Před velkým domem se zastavilo a policista
řekl řidičovi:"Počkej, hned to vyřídím."
Vstoupil s taškou a pokynul mi. výtah nás
zavezl do jednoho poschodí, prošli jame
chodbou s četnými zákruty a pak otevřel
dveře:"Zase odložené dítě, Tentokrát v tele
fonní budce. Lidi napadá stále něco nového.'
Mezitím vstoupila do místnosti
štíhlá paní a vytáhla dítě.
"Aspoň tě někdo zabalil, dro
bečku ,"řekla vřele",posadte
se. Jdu do ordinace."
"Divná věc,"pohlédl na mne
zamyšleně policista."Proč
pláčete?"
Polkla jsem:"Kdo mohl tak hez
ké děťátko odložit?"
"Paní, nedovedete si předsta
vit, co tu všechno zažijeme.
Mohl bych o tem napsat rcmány."
Potřásl hlavou. Tu vstoupil
mladý muž .-"Poslala mě paní dok
torka. Musím si zapsat vaše
data, jméno, staří, adresu..."
Přikývla jsem. Bylo to lepší,
než čekat nečinně v místnosti.

[Za chvilku se lékařka vrátila:"Dítě je v pořádku,
•jmenuje se Nora .v balíčku byl lístek, dítě se na
hodilo před 14 ti dny a zdá se, že je úplně zdra
vé. Zapíšu všechno a pak je dáme do nemocnice.^
[Jestli je tam ještě místo,"dodala smutně.
^
[Konečně jsem se dostala ke slovu, dosud jsem s
[těžkým srdcem mlčela.
["Paní doktorko, moc vás prosím, dejte to děťátko
’mně a mánu muži. Budeme se o ně pečlově starat,
•jako by to bylo moje dítě, "anutně jsem se usmála,
•"tento rok jsme čekali sami dítě, ale před poro
b e n zemřelo. Už nebudu mít žádné děti,"vzlykla
;jsem. Za chvilku jsem pokračovala: "Zeptejte se
;v porodnici doktora Simnela. Ten vám potvrdí to
;co jsen vám řekla. Byl při tom neštěstí..."
[rozplakala jsem se. "Prosím vás vroucně,"pokra
jovala jsen, když jsem se uklidnila,"dejte nám
toho drobečka, prosán vás..!"
Lékařka mlčky poslouchala. Pak mě vřele
vzala
za ruce:"Nemůžeme tak lehce někcmu předat odlo
žené dítě. Ale zavolám vašeho lékaře. Známe se
dobře. Řeknu vám o vaší prosbě. Počkejte tu
chvilku," a zase zmizela v ordinaci, když předa
la dítě ošetřovatelce, která mlčky naslouchala
našemu rozhovoru.
-A?
Brzo se lékařka se zářící tváří vrátila.
Afjj
"Máme štěstí. Váš lékař byl právě v nemocnici a
mluvili jsme o vás. Můžete si dítě vzít, aspoň zatím přes svátky. Ovšem pak je třeba všechny
úřední věci zpracovat, ale doufán, přeji vám,
aby se vaše přání splnilo."
Znovu jsen se rozplakala - tentokrát štěstím a pohlédla na spící děťátko. Nepřipcmítá mi to
něco? Vzpomněla jsan si na Betlém, který jsme
si udělali pod stromečkem. I tam leželo dětátkoale ne odložené, přijaté s láskou.
Lékařka můj plač pochopila. Laskavě mi stiskla
ruku a než opustila místnost, ještě na mne po
hlédla a vlídně se usmála.
Policista vzal opatrně dítě, zabalil je do vlně
né deky a řekl: "Ván to ze zkušenosti. Vychovali
jsme tři děti," prohlásil vlídně, "tu máte svou
malou princezničku. Ale co na
to řekne vás manžel?"
"Ano,"panyslila jsem si,"co na
to řekne Martin?"
Martin právě zavěšoval poslední
jablko na stonek, když jsem s po
licistou a dítětem v náručí
vstoupila - včas, protože se
ozval zvonek, že vánočka je ho
tová. Co mu mám říci?
"Konečně ses vrátila,"řekl spo
kojeně, "Ještě řetězy a dárky pod
straneček__ Co to neseš?""Je to
náš nejkrásnější dárek,"řekla
jsen trochu ustrašeně,"Nora,od
ložené dítě."A vyprávěla jsem,co
stalo."Ano,krásnější dárek k vá
nocům jsme nemohli dostat!"řekl
a radostně na mě pohlédl. AB

N A Š E POŠTA
"...Řím tz podobá dotud velkému ttavz\ yiitti-čltá, že iz tu přzt 700”Bauttel----- len". Kopou tz podjezdy pKo auta, dláž
Ke zprávě na str.22 o knize Co vítr odvál
dí tz tilnicz a obnovují, ¿atády mnoha domu. Ne
z Vatikánu zabavené policii. Autor musí před
vím viak, budou-li vizchnu pnázz do konce Kokij
nejvyší soud. Záda mj.aby se budoucí kně
tkončzny, tpíi nz. ukončeno jz očiitěnl tloupu
zi poučili na fakultách o svobodných zedná
BzKniního kolonády a pkučz Ií baziliky tv.Pzt/ia.
řích, jejich učení a nebezpečí*. Obsadili řa
Renovováni fratády Vivalo přzt dva Koku. iO.záři
du vlivných míst v C ír k v i, h l.v kongreqaci
požzhnal papež dokončenou pKácl. financovala jí
pro biskupy. Hovořil s nim měsíčník PUR.
italtká petKolzyářtká tpolzčnott ENUEntz NazioTed chápeme, proč musel biskup Haas pryč.
nalz ídKacaKbuzi) Fatáda má přet 700 čtvzK.mztKŮ.
Italská n.ozhlaz>ová vuállačka RA(:Uno vysílala Od 1.do li.nlina tz konala vz [/atikánu VKuná mihymnu ke. bv.Roku 2000. Zpíval ji italský
řádná bltkuptká tynoda v Evkopč . Delegáte čztké
tenon. Andnea Boceílx. Retyién zpivá ¿bon. a
bitkuptké konlzKzncz byle pKažtký oKcibitkup,M
hudba orchehtn: Sláva tobě. Ježici Knihte.
kaKdlnál Dik, olomoucký aKcibttkup GKaubneK a"f
"Zvláštním znamením nedele není odpočinek,
plzzňtký bltkup Radkovtký..
R(M
ale mše sv."prohlásil církevní' historik Maximilian Liebmann k studijnímu dni na námět
"7- den máš odpočívat". Při pohledu na"hrozivý úbytek"účastníku na mši s v .v Rakousku,
vyzývá katol.organizace k silnějším podnětum,aby se zastavilo zesvětačení Církve.
Zpnávy hláói. že návZtěva ¿o.Otce o Ruhku ne
nZ vítaná. -13.11. měla ve švýcarské televizi
při vysíláni Slova na neděli katolická teoložka promluvu, kde ostře kritizovala basilejské
ho biskupa K. Kocha, protože odmítl přijmout
do církevních služeb muže, který se veřejně
prohlašuje za homosexuála. - 1/ buuindiké ob
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Pražský arcib. k ard. Vlk a metropolita CR a Slo
venska Dorotej uložili relikvii sv. Václava do je
ho ikony v pravoslavném chrámě v Brně. Část
ostatku dostali pravoslavní* v Brně od pražské
ho arcibiskupství, které o ostatky sv. Václava
pečuje. Před měsícem získal ostatky sv.Václava
chrám v Jihlavě. - Elektnický automobil, jak tz

používá na golfových hřištích, pomůže tv.Otci,
aby tz bez obtíži pohyboval po tvatopztKtké ba
zilice a dlouhých chodbách paláce. Nápad tz
zKodul v US měttě St.Louló, kteAé tv.Otzc letot
len U. v Apuce byla zavražděna řeholnice z
I nhtitutu Bene-Ten.ezi.ua h.Benkilde Ndayinmie navítivil.- Podle zprávy Charity stoupnul po

{60)a 12 dalňich oaoZ a to na dálnici Bujum- čet zákonně žijících cizinců v Itálii z r.1990buna-Kayanza. -Katolíci v Anglii nesmějí vstou 781.000, r.1998 na 1,14 mil. 2% obyvatel Itálie

pit v manželství s panovníkem. Min. předseda
sám ženatý s katoličkou, řekl, že stále platí
Act of Settlemen z r.1701, který říká, že bu
de vyloučen z nástupnictví na trůn, kdo se
"d r ž í společenství se sv.stolcem a církví v
Rímě"či papežské
náboženství vyznává ne
bo s papistou vstoupí v manželství."- Rádio

jsou cizinci-k tomu ještě patři nezákonně žijící
cizinci, kterých je hodně v již. Itálii.- Papzžtká

Kada bitkupttví v ChuKu žádá, aby tz zvýííla
tnaha o oživení .tzol.vyt.íkoly St.Luzi. K tomu
založil bttkup tíKab komiti, aby přezkoumala si
tuaci na íkolz a temináři.n0d začátku bítkuptké
kKÍzz[ti -když Vatikán na nátlak Svýcantka odttm
Štěpánský dóm v Rakouhku nozZiZilo v pohled nxl bitkupa haatz, ktzKý měl teminář plný p.K.)
ních měz>ici.ch ¿voj nozhah. 85.000 obyvatel ’počet ttudzntu povážlivě tilztl."-Vedení refor

Vidné ¿i ahvoň jednou týdně tento nozhlcu, po mované církve v kantonu Graubunden jednohlas
ně povolilo, aby se žehnaly osoby se zvláštním
hlechne.- Francoužstí biskupové se setkali
při podzimním zasedáni v Lurdech se 700 mla
dýmí kněžími a 100 stálými jáhnyís manželka
mi i Uvědomili si nedostatek kněžstva a pod
le údajů deníku La Croix si stěžovali, že po
vysvěcení jim hned svěří i 30 farností.

MNOHO RADOSTI .
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZEN
A POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
PŘEJEVÁŠ
MISIONÁŘ
AR ED AK CE

založením, t j . h l. homosexuální páry. Synoda pro
to vypracuje zvláštní o b řad y.- Po 25 lete víá-

iě Indonézanti. oputtilo l/.Ttmo* pojízdních 800
lndonzzanu.Dřív to byla pontugaltká kolonie.Stovzy divákupozoAovaly vojáku při naládování.Do zzně tz vKátily ttovky upKchlíku. Čínská vláda
shce novým zákonem ostře postupovat proti nábo
ženským skujainám. Např. Falun-Gongsekta má na
100.000 členu, víc, než komunistická strana Č i
ny. Proti zákonu členové sekty na mnoha mís
tech protestovali.- PKZ^ekt kongK.vÍKy kaAd.Jot.

RatzingzK knitizoval výtlzdky potlzdní evKoptké
bitk.tynody, jejíž návKhy tv.Otci ytou"bohatz,
ale nzvyzKálz". Řekl to v KOzhovoKu t vatikánikým agzntuKou FVDES.Jittě. jz nemožné, aby za
3 neděle vizchny myílznky dozKály. Pkoío jz nut
né, zpKacovat bohatý matZKÍál. Pozitivní yz, že
tynoda ukázala na Kultta jako na ttřzd CÍKkvz.

NOVÝ BISKUP Z USA #
Možná, že až na /aáe uvZtáme nového b isku p a
V ř.P etřa ESTERKU v naZZ nové v l a s t i . Přoto
budí d o b řé, pozn at vZc jeh o ž iv o t , n ejen ze
dvou u kázek je h o kn ihy Nikdy n e ř ík e j soudřu
hu, k te a á vyZla v USA a n g lic k y ve dvou vydá
n ic h . Vo t é doby s nZm s o tv a budeme m lu v it,
p řo to sZ dovolu jem e p ř e t is k n o u t z REPORTU
řo z h o v o ř, k t e ř ý 6 nZm m el Feadinand Peřoutk a . Bude p eč o v a t o z a h řa n lcn l č e s k é k a t o lík y

Knězem jste se stal v 28 letech a zvolil jste
další studium teologie. Necítil jste se ještě
připraven k duchovní službě?__________________
Je to pravda, protože to bylo ještě před II .Va
tikánským koncilem a my jsme byli v semináři
opravdu izolováni. Vlastně jsan se nedostal bě
hán těch šesti let ven a neměl jsem vůbec žád
ný styk s lidmi. Projevilo se to, když jsem šel
do Ameriky. V Texasu jsem se setkával v pasto
račním životě s případy, na které jsem nebyl
připraven, protože jsme to prostě nestudovali.
■Po třech letech jsem se tedy vrátil ke studiu
do-Říma, kde jsem si pak udělal i doktorát z *0
teologie.
9

Pane biskupe, chápete své jmenování jako >
uznání vaší práce v cizině nebo jako podnět
pro působení ve vlasti?____________________
Proč jste se v emigraci zasvětil službě právě
Do určité míry to chápu jako uznání své prá americkým krajanům? Jací jsou ve srovnání s na~
ce v zahraničí, ale myslím, že důležitějším
šimi k a t o l í k u ? _____________ ___________ ___
důvodem byla potřeba jmenovat někoho, kdo rtu
přístup k biskupským konferencím v USA, v Kl
nadě, v Austrálii a pod. Ale na druhé straní
si uvědomuji, že je to uznání nejen mé prácí
protože bez našich lidí a bez jejích spolu
práce bych vlastně nebyl úspěšný. Je to ted}
velká zásluha všech těch našich krajanů,ktí
ří tvoří naše misie, kteří jsou ochotni spo
lupracovat, podporovat, vyjít vstříc a obě
tovat se. Představte si, že některým trvá
jedna cesta na českou mši svátou i čtyři ho
diny. Samozřejmě to nemohou dělat každou ne
děli, ale třeba jen jednou za měsíc. Pokud
se týká působení ve vlasti, myslím si, že tc
může být skutečně jen velmi omezené, protože
ted jsem dostal na starost navíc ještě Evro
pu, takže jako pomocný biskup v Brně budu mí
na starosti především naše krajany v cizině.

Rok 1957 byl pro vás rozhodujícím, co bylo
bezprostředně před ním a po něm?____________
Před tímto rokem jsem byl dona tvrdě šikano
vaný konunistickým režimem, neriohl jsem po
kračovat ve studiích a zažíval jsem diskrimi
naci v práci. Musel jsem se vyučit lisovačerr
dřevitých hmot a dostal jsem jen poloviční
plat než stejně vyučený kolega. Jedním z dů
vodů bylo zřejmě to, že jsem předtím byl v
brněnském biskupském gymnáziu, které kamunis
té zavřeli a pozavírali všechny pedagogy,
kněze a dokonce i řádové sestřičky. Černou
skvrnou na mám jméně bylo samozřejmě i to,
že jsem byl z velice snaživé katolické rodi
ny, tatínek byl dělník angažovaný v lidové
straně, a to nám komunisté nemohli zapome
nout. Když se mi podařilo emigrovat, tatín- ;
kův spolužák a vedoucí funkcionáč KSČ řekl
rodičům, že se postará, aby mě už nikdy ne- ;
viděli. A opravdu, dokud on žil, nedostali
povolení ani vyjet do Rakouska. Já jsem se !
v emigraci za tři měsíce dostal do Říma, kde
jsem strávil šest let studiem filosofie a
•
teologie na Lateránské univerzitě.
*

w :

Já jsam obravdu vždycky chtěl být farářem někde
v nějakém městečku nebo na vesnici, věděl jsem,
že čeští emigranti v USA potřebují českého kně
ze. I starousedlíci pořád mluvili ještě česky,
nebo jak říkali po moravsku, aspoň pokud se tý
ká náboženství, zpovědi a kázání. Tehdy ale
američtí biskupové řekli, že nebudou podporovat
etnické farnosti. A já jsem nakonec nebyl přidě
lený do čistě české nebo moravské farnosti, mu
sel jsem se p a n ě m ě brzo naučit anglicky a půso
bil jsem v místech se smíšeným obyvatelstvem.
Jako doktor teologie jsem potem byl pozván,
abych učil na koleji sv.Kateřiny v Saint Paul v
Minnesotě. Tam jsem také pokračoval ve studiu a
přitom vypomáhal ve farnostech. Americká far
nost je ovšem něco jiného než česká. Americký
kněz, dejme ternu irského původu, nebude rozumět
českému nebo moravskému katolíku, který tam při
jde se svými problémy. Hlavní rozdíl mezi ame
rickým a českým katolíkem je asi v tem, že ame
rický katolicismus je velmi aktivní. A je to
snad tím, že američtí katolíci se opravdu poklá
dají za úd mystického těla Kristova- n tedy círk
ve. Protože to vše, co se tam vybudovali,hradi
li ze své vlastní kapsy. I dnes, když posílají
dětí do katolických škol, musí nemálo platit,
když si postavili kostel, musí ho podporovat,
platit svého faráře. Kdežto v Čechách bývala
Církev dosti bohatá, takže lidi nejsou ještě
zvyklí, že Církev jsou vlastně oni.

Texas, Minnesota, Yalifornie-to jsou tři americ
ké státy, kde jste léta působil. Můžete je srovnat z hlediska svého přijetí a působení?_____
V české kemunitě jsou rozdíly mezi generacemijedna generace nepřijala druhou. Emigranti po
r.1948 utekli, aby si zachránili život a museli
se někdy dost těžce protloukat. Ti, co přišli
po osmačtyřicátám roce, jsou už vychování v ji
ném prostředí, v kcmunistickám systému. Už se
třeba připravili na emigraci tím, že znali ang
ličtinu, obyčejně měli nějaké povolání. Dnes
přicházejí zase úplně jiní mladí lidé z úplně
jiných důvodů. Takže je problém, aby si všichni

vzájemně dobře rozuměli.

D O P I S

S V .O T C E STARÝM LIDEM__________

Jak se vám podařilo sladit profesorskou drá-. "Počet našich let je sedmdesát roku, jsme-li g*
hu s činností ve farnostech a v letectvu,
při síle, pak osmdesát, a mohou
kde jste byl leteckým kaplanem?____________
se pyšnit leda trápením a ničem-,
Za základ svého původního působení pokládám<
nostmi: kvapem uplynou a v letu
život ve farnosti. A tam je nejdůležitější
odcházíme."(Z 90,10)
žít s lidmi, neboli jak se po indiánsku říká
"Tato slova napsal Žalmista,
"chodit v mokasinech"těch lidí. Vždycky
když mu bylo 70 let. Nádherné
jsem se snažil rozumět jejich mravním prob- ^
stáři, které mnoz-Cnepřestoupili.
lénům, proto jsam se stal knězem. Ale kdy
. .
Ale. dnes, diky lékařským pokro
by mi někdo řekl, že budu učit, smál bych sej kům stejně jako zlepšeným sociálním a hospodář
ternu. Potem jsem tedy učil teologii, což jej ským poměrům v mnoha oblastech světa došlo k po
trochu jiné než náboženství, ale přece to
J zoruhodnému prodlouženi lidského věku. Nedá se
má pořád ještě něco společného s Církví a s { však přece zapřit: roky plynou. I když je život
církevním učením. Pokud se jedná o působení * plný námah a obtiži, je to dar přiliš krásný,
ve vojenskén letectvu, bylo to v době viet - * než aby jsme se jim citili unaveni.
namské krize a já jsem simyslel, že Spojené- < I já jsem mezitim zestárnul. Tak citim přáni, po
státy potřebují čelit komunismu a dávat svýmj hovořit si se starými lidmi. Především z vděč
vojákům jasně najevo, co je dobré a co zlé. J nosti, kterou dlužim Bohu za dar a možnosti,ji
miž mě dodnes bohatě obdarovává. \Je vzpomínkách
Působil jsem tedy jako kaplan-rezervista na J
plynou části mého života, které uplynuly s ději
letecké základně v Minnesotě a myslím, že i J
nami dlouhé části tohoto století. Především vi
práce s vojáky, kteří byli vystaveni těžkým J
dím před sebou obrysy tváři nesčetných osob, kte
životním situacím, byla důležitá.
*
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rá jsou mi zvlášt drahé; vzpomínky na běžné i

Necítíte rozpor mezi vojenskou činnosti a * zvláštní události, na radostné pohledy stehně ja
poselstvím Evangelia? Uznáváte náboženské < ko na události, poznamenané utrpením. Stejně vi
důvody pro odmitnuti vojenské služby?______j dím, jak ie nade vším rozprostírá Boži otcovská

Rozpor mezi vojenskou službou při obraně li-j ruka. Rozvážně a soucitné"pečuje jak možno nejlé
pe o všechno, co je vyvoláno k bytí.”(Sv.lan Vadí či hodnot, a Evangeliem necítím. Co se
j
mascenskýP.
týká odmítnutí vojenské služby, některé dů-J
Slyší násQkdykoliv ho prosíme o něco, co odpoví
vody jsou jistě správné. Kdybychom však od-J
dá jeho vůli.{Sr.1.Jan 14(. Se žalmistou mu ří
mítli vojenskou službu za druhé světové vál-;
kám: "Od mládi, Bože, jsi mě vyučoval a ja dosud
ky a nebránili se Hitlerovi, v jaké společ- ' oznamují tvoje divu. Ani ve stáři a šedinách mě.
nosti bychom dnes žili? To bychom už jistě « Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení
nežili jako Slované.
« se skutky tvé paše a s tvou bohatýrskou silou
Jak vidíte situaci katolické Cirkve ve svě- < všechny, kteří přijdou."(Z 71, 17.18.)

tě? Pokládáte spory liberálniho a tradični- • Mé myšlenky se sklánějí k vám, s náklonosti, se
ho křidla za prospěšné pro další vývoj Cikr^ nioři každé řeči a kultury, dám plši tento dopis,
ve?___________________________
; dám píši tento dopis v roce, kdy OSN právem vě
Jako profesor jsem byl vlastně uprostřed pod nuje rok 1999 starým lidem, jež čiti tíhu stáří
dobných sporů. Myslím si, že jakési napětí 1 a musejí se často vyrovnávat s těžkými a mnohými
mezi různými směry je normální a velice uži-S otázkami.
tečné i v Církvi. Ale samozřejmě mám velký • Cenné úvahy k tomuto tématu už předložila papežproblém s tím, když někdo na jedné nebo na • iká rada pro laiky. Tímto dopisem bych chtěl jen
vyjádřit, že jsem vám duchovně blízko. Nebot rok
druhé straně jde do extrémů.
;

po roce citim,jak stále raste ve mně pochopeni

Říká se o vás, že zdoláváte problémy metodou, pro tuto část života. S timcitími potřebu,navá
indiánského běhu-chvíli tryskem, chvíli zvol'-, zat blízký styk se stejně starými. Chtěl bych s
na-stejně jako jste běžel při testu pro služ vámi uvažovat o společných zkušenostech a vše vi
bu v armádě. Hodláte uplatnit tuto taktiku dět pod pohledem Boha, který, nás obklopuje svou
i při rozšíření misijní činnosti na krajany i láskou a svou Prozřetelnosti podporuje a vede.
Uveřejníme i další části dopisu. Poznáme, jak
o Hěmecku, Francii» Anglii a Austrálii?
S překonáváním vzdáleností to dnes už není < zná sv.Otec naše problémy, radí nám, jak je křes
tak strašné. Dnes sednu do letadla a za dva ťansky řešit, povzbuzuje nás a ukazuje správné
náct hodin jsem na druhém konci světa. A sa cesty k Bohu a ke spáse.________________________
mostatné činnosti v jednotlivých zaních spo
léhám na pcmoc některých kněží nebe i stá- : I kd^ž dostal v Rakousku 3.10. Dr.Haider hodně
lých jáhnů, kde je v duchovní správě kněží : hlasu, jsou i protesty proti němu. Např.řřká, že
Hitler odstranil v Německu nezaměstanost. Anonedostatek. Já myslím, že to půjde, víte,
ale jak? Hodně Němců zaměstnal u Gestapa a j.a
před patnácti lety se říkalo, že už to s b a - '
v továrnách začal vyrábět zbraně. -Posíláni brýlí
lime, a podívejte se, zase je jiná situace
na místa, kde bude zatměni slunce, se nedoporuču
a zase je potřeba se o lidi postarat a nést jim
je Mely se posílat použité brýle z vlasti._______
Krista._____________________________________

M IC H E L A N G E L O V A PIETA

Pinturiccio ji namaloval jako sv.Kateřinu
z Alexandrie, jak hájí víru proti pohanské
mu císaři Maximiliánovi. Za nepřitomnosti^ř
otce byla Lukrecie ochránkyní apoštol*
ského paláce a zdá se, že byla
i při všech slavnostech. Od Burgharta víme, že 1. ledna vystoupila
s velkým průvodem, aby získala ju
bilejní odpustky. Její otec spě
chal k andělskánu hradu, aby lé
pe viděl průvod své dcery. Sto ryTřů jelo napřed, pak biskupové a baro
ni. Vedle ní jel její mladý manžel,mar
krabě Alfonso di Bisceglio, nemanželský
syn neapolského krále. Pak dámy římské
šlechty a komorné. Průvod zakončili vo
jáci. A Burckhard říká:"k chvále a cti
_
svaté římské Církve". Spíš měl říci:Ke
otivňi, nikdo mzavňi, když zasin.ii, nikdo motiv fchvále a pýše Borgiu. Po pokání ani stopy!
fNa tento svátý rok nebylo všechno svaté. Ješňe."(lz 22,22).
}[tě týž rok nechal bratr Lukrecie César zavraž
Papež měl razit dvě pamětní mince. Na I.straně j[dit jejího druhého muže, nevinného Alfonsa,
obou je on, ne právě krásný profil Alexandra VI (-takže Lukrecia byla volná pro další sňatek s
na zadní straně první mince je jak otevírá sv. ¡[korunním princem a budoucím vévodou
bránu, na druhé, jak klade na práh cihlu, aby
{[ďEste z Ferrary. Tam mu dala, nyní už zbožná
se zazdila. Tyto medajle nejsou pravé, teprve
£a oblíbená kněžna, sedm dětí a při porodu
koncem 16.st.je vyrobil Giovanni Paladino, je j-r.1519 zemřela - bylo jí 39 let.
den z římských mincířů. To platí i o pamětních
mincích z r.1525. Asi je vyrobil Valerio Belli. hR.l500 dokončil Michelangelo pro boční kapli
Na mincích min.roků vidíme často bránu a to zře [;starého kostela sv.Petra Pietu. Je tam dodnes
j[Latinské slovo"pietá"znamená soucit, slitovámě vedlo k mylnému názoru, že brána byla už v
hní. V dějinách umění se tím míní znázornění
14.a 15.stol. Ale B e m i dokazuje, že tím jsou
hMatky Boží, jak chová mrtvého Syna v náručí.
míněny dveře ke svatostánku v Lateráně.
¡[Kdo se na ní podívá, má mít soucit. Byl to
Alexandr VI.-jak se tvrdí, se zasloužil tím, že ■oblíbený motiv v umění a zbožnosti pozdního
zavedl slavnostní otvírání a zavírání sv.brány -středověku. Když vytvořil umělec sousoší,bya nařídil, že u sv.Petra a v třech bazilikách
Ilo mu teprve 25 let. Na mistrovské dílo, na
bude postavena těžká dubová truhla na peníze.
Ipásku přes hrud Matky Boží vytesal hrdě své
Uzavíraly ji tři zámky, k nimž měli klíče tři
[jméno, dnes málo zřetelné, protože skleněná
hodnostáři, aby jeden bez vědami druhého nemohl -stěna chrání sochu poté, co duševně chorý muž
sám truhlu otevřít.
-na svatodušní svátky r.1972 Pietu kladivem
Byl nepsaný zákon, že každý poutník, vstupující [silně poškodil.Socha se nedá obejít, proto
branou, vloží do truhlice před očima všech svůj [nevidíme dobře ani tvář Páně. Maria vypadá
příspěvek. Tím vznikl mylný názor, že si tím vy -mnohem mladší, než syn-tehdy jí muselo být
koupí každý jubilejní odpustky. Hlavně němečtí -asi 50 let. Když to kr~iH>
* i
poutníci protestovali. To přispělo k odporu k
[kové umělci vytýkali,
odpustkům vůbec. Tento názor se rychle rozšířil [vysvětlil jím, že to
a vedl ani ne za 17 let k proslulým větám Luthe- -udělal úmyslně, prorovým-a tím se také vyvolala tzv.reformace.
•tcže čistota ji uděPodle starého zvyku polovina peněz patřila bazi [lala mladší. Tím vy
lice, polována papežské komoře a sloužila potře jádřil čistotu její
bám celé Církve,zvi.boji proti Turkům. Toho ro h o srdce, těla i du
ku skončila v kapsách neslavně proslulého pape še. Laskanou odda
žova syna Césara, ošklivého na duši i na tváři- nost vyjadřuje sklo
takže nosil stále masku-a později ho nepřátelé
něná hlava a celý po
zavraždili.
stoj . Ze zavřených
úst nevychází slovo
Tento papež měl před nastoupením na trůn řadu
nemanželských dětí. Tehdy to bylo-bohužel-běžné, žaloby, nevyjadřuje
Izoufalstí, ba nemá v
Obdařil je různými hodnostmi. Zvláště miloval
očích ani slzy. Maria Národní kostel Němou
půvabnou, něžnou dceru Lukrecii/1480-1519/.
Sv.rok měl skončit 24.12.-jak to nařídil
Bonifác VIII.,k oslavě svátku narození Pá
ně. Alexandr VI.to přesunul na 6.leden.
Ještě jednou se ukázala věřícím potní
rouška sv.Veroniky, ale místo papeže
/
šli dva kardinálové po nešporách v pro-/
cesí bazilikou a zazdili sv.bránu, je- /
den stříbrnou, druhý pozlacenou cihlou/
Pak s modlitbou čekali, až zedníci brá-f
nu zazdili. Stejné to bylo u ostatních I
tří bazilik. V dalších sv.rocích za
zdil papež sám sv.bránu třemi pozlace
nými cihlami-jen u sv.Petra. Pouze
Pavel VI.r.1975 bránu nezazdil,jen ji
zavřel. Vždy je papež první a posled
ní, kdo vstoupí sv.branou, aby se
splnila slova proroka Izaiáše :"Když

věděla, že její Syn

v Římě.

se obětoval za hříchy lidstva.
Aby áe zdůraznila její jednota se Sy- nem, je sousoší vytesáno z jediného kaŘímu
rarského mramorového kamene.

věn.né podzemní Cínkvi v Čině blahopřál ¿v.Otec
za jejípndci. Sanghajský biskup G.Fan lhoniiang věno
Michelangelo prožil tři svaté roky a
val sv.0j.ci 2000 mší ¿v.a 20.000 nužencových, modliteb
putoval zbožně od kostela ke kostelu, - aby ho 8tíh chránil ve zdnaví a dal mu enengii.K to-.
aby získal jubilejní odpustky, jak sdě mu se připojili i jiné vedoucí Cínkve a věňící._______
luje jeho přítel a průvodce Vasari.
; 11.11 .otevřeli v Rize-Lotyšsko, p rv n i katolickou akaSvůj portrét vytvořil umělec na obraze ; demii -Akademie Edith Steinové. Je to veřejné fórum
Athénská škola v podobě filosofa Herak- rozhovoru mezi křesťanskými cirkvemi a mezi C ir k v i a
společnosti.- Katol.biskupové v Keni-Apu.ka-varovaliQ
lita, pesimisty. Tak vypadal umělec
skutečně. Zamyšlený, rozmrzelý, uzavřel pastýřským liftem před nebezpečím občanských nozponu.
Vláda se nesnaží odstnanit podplácení, vzrostající bí
ný. Navíc byl ošklivý a neupravený,
du, hlad a nemocí, stále se Uříci AÍPS.-Volební v í
Měl sražený nos, hluboké oči, ježaté
tězství indické Bharatiya Janata strany vyvolalo mezi
vlasy a nosil vysoké boty, ba dokonce .
křesfany-je jich tam na 22 mil. h l. katolíku, obavy před
se ani nesvlékl, když šel spát. Skvěle ;
pronásledovánim a násilím. -Na muslimy opanovaném Komocharakterizoval svého soka umělec Raf-;
renském ostrově byl zatčen 22 ti letý muž, pnotože
fael, sám mladý, hezký, veselý,půvabný měl u sebe video o Kristově životě. Byl odsouzen ne
jenže zemřel v 37 letech, zatím co M i  podmíněně na 10 měsíců a & měsíců podmíněně. Islám je
chelangelo se dožil skoro 90 ti let.
tam státní náboženství.- Manželé Hahnovi z USA na
Raffael nezažil ani jediný svátý rok,
psali novou knihu:Naše cesta do Rima. Vyšla německy
přišel do Říma r.1508 a zemřel r.1520. ;Mnoho německých vydavatelství náboženské literatury
Proto se o něm také nezmiňujeme.
■je ve své existenci ohnoteno a mnohé maii dluhy______

Za a rcib .D yb u -N -k te rý má na starosti šířeni v íry me-

R.1500 se začal stavět německý národní
;zi vojáky, se postavilo několik generálu. -Institut Snít
kostel - S.Maria dell'Anima pod dozo
■gma ve Wíesbadenu zjistil, že 6S% evangelíku a katoli
rem mistra Burgharda, a hned se tam
% bez vyznání v Německu se přiznalo, že neznají
slavilo Te Deum, narodil se habsburg;zpaměti ani jednu větu z Písma.- 10 ozbrojených mus
ský princ Karel, pozdější Karel V.,
limských extremistův Alžíru podřízlo 8 katolíkům s 5
nad jeho říší nezapadalo slunce.
idětmi k rk y . Přiznali se, že položili na silnici miny,
V kostele je řada vzácných uměleckých
;abv zabránili zásahu občanské obrany.* Výzkumy na
památek. Je tam i náhrobek posledního
■Kolumbijské universitě v New Vorku zjistily, že není
'.dobře chvátit děti pro jejich inteligenci, nýbrž pro
papeže z německého rodu, Hadriána VI.
/I521-1523/ z Utrechtu - byl z Kizozan- Ijejicn pitc a vytrvalost.Kanadský časopis tvrdi. že
-pro nenarozené duté je škodlivé, žije-li matka v neska, které tehdy patřilo k Německu.
'-ustálém napeti-at v rodině neDo v zaměstnáno. Dítě
Postupně každá národnost měla v Římě
'je pak víc náchylně k nemocem, často se narodí brzo.
svůj kostel.

-Stále se zvyšuje počet 8 letých vojáku i o něco starM. Ju n g - 1 n g tc s s is : Vas h e i l i g e Jahn. in ’ ších, za 2 r.stoupnul jejich počet z 250.000 na 300tiRom - G e sc h ic h te and Gegenwart.
;sic, zjistil institut OSN.-J.11 .slavnostně uctil,arcib.
E .

-Wetter z Mnichova při bohoslužbách 20 mučedníků na-dstické vlády v jeho arcudiecezi. 3 knězi a 17 laiku.
1/ Me.XA.ku, Kolumbii, Hong-Kongu a Ru¿ku 'Od 2.10-do 28.10 zasedali v Rímé na synodě evropští
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dostoupil obchod s ukradenými lidmi
-biskupové. Jednalo se o situaci Církve a o jejíbudoucvrcholu. Slouží hl.k vydírali. Každý
Inosti v Evropě na začátku třetího tisíciletí.Synodě
10 tý unesený člověk při únosu zemře-Něk- ' střídavě předsedali k ard. Macharski , Poupard a Meisdg pomáhá únoscům i polície.-K r.2000 - n e r . - Limbus mělo být místo, kde čekáte věřící před

má Církev uznat na 10.000 mučedníku- íKristem na vykoupení a nepokřténé děti-podle názoru
i když seznam ještě není úplný-chybí lstarých teologu. Z nového katechismu tento výraz zmimučednici z Ruandy a V ý c h . Timoru, věj -zel.-Protože hladina indické řeky Ganges poklesla, je
šinou jsou to knězi a řeholnici. Také ‘ n yn í řeka přeplněná mrtvolami, které házejí věřící hin
naše vlast má řadu mučedníku komunis ^dové do vody. Dříve odnášel silný proud mrtvoly do
tické vlá d y -n a p ř. jezuitu P. Kajpra nebo rmoře. V znečištěné vodě z továren a plevelu se za
dominikána P. B r a i t a . - Počet účaszníku c h y c u j í mrtvoly. V 80 tých letech dala vláda do řeky
na mši ¿v.v Rakousku klesl pod milión. [; žravé želvy,ale ty nemohly všechna těla pozřít. Nyní
-Pno"hledající lide"nabízí diecéze ve fse snaží vláda přesvědčit pozůstalé,aby pohřbívali
dorarlbergu"0kno naděje". Kostely a ttmrtvé na březích ř e k y . -Také diecéze Spýr(Speyer\ vy

kláštery nabídly pobyt pro modlitby a stoupila ze státního systému poraden pro těhotné, jak
rozjímáii hl.pro ty, kdo na přelomu ti voznamel biskup A .Schlembach pastýřským listem.______
síciletí chtějí znovu promyslet život 140 mil. Italů je vystaveno nadměrnému vlivu hluku

Sv.Otec vydal Dopis staršim osobám; [; kterv pak zavinuje různé nemoci-srdeční infarkt, obmá 17 kapitol. Doufejme, že vyjde
h tiže s dýcháním, nespavost, nevolnost ap.___________
brzo i ve vlasti.
_______________

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Dokud neexistovaly v městech činžáky, b y 
ly na tom děti z chudších rodin mnohem lé
pe než dnes: mohly se vyskotačit na poli,
v lese či lukách. Měly přírodu před prahem
domu. Dnes to pro většinu dětř není samo
zřejmé.
Když se narodí, ztenči" se finanční" zdroj,
takže to právě stačí na jídlo a oblečeni". Za
řízeni" do domácnosti se musi" většinou kou
pit na splátky a jen postupně se zlepši" po
hodli" zakoupením pračky a později auta.
Vlastni" domek v zeleném se podaří' vysta
vět rodině ze středních vrstev af po 10-15
letech, což je právě groteskní": když děti
už chtěji' z domu vyletět, je tento vytouže
ný dum hotový a okolo má trávník pro dě
ti, ve sklepě se dá hrát a néco kutit, jsou
tu dokonce jednotlivé ložnice a přiměřený
počet umyvadel. Ale vcelku je to už pro
děti pozdě.
Přitom jsou tu často staří" rodiče, mající"
pěknou punčochu peněz, protože u nich
platí zásada: i my jsme museli s námahou
vydělávat, než jsme si mohlo toho nejnutněj
šiho dopřát. Přitom jsme udělali známou zku
šenost, že co jsme museli s velkou námahou
vydělat, to nás těšilo mnohem víc než to,co
nám někdy náhodou bez jakékoliv námahy
spadlo do klína.
To je sice správné a dobré, ale platí to
jen pro dospělé. Pro děti je obrovský roz
díl, musejí-li vyrůstat v betonových činžá
cích nebo v blízkosti přírody. Pro vnuky
není žádný luxus, když si mohou na zahra
du nebo do přírody vyběhnout podle libosti.
Proto to není ani mrhání penězi, ani hýčká
n í svých dětí, když staří rodiče, k tomu
ještě často vydělávající, se rozhodnou pomo
ci vnukům ke kusu trávníku přede dveřmi,
dokud jsou ještě malí. Ovšem rodiče se ne
smějí stát dojnou krávou, nýbrž půjčit pení
ze jako bezúročnou půjčku. Tím se zabrání
tomu, aby darované peníze nebyly použity
nesprávným způsobem, např.aby nepadly do
rukou nespolehlivého zetě a jaod.
Aby nedošlo později ke sporům o dědictví,
doporučuji nechat tuto transakci zavést do
dědické závěti.
Takový čin prarodičů, na
rozených mezi r. 1920-1940,
přispěje u nich k pocitu
plnéjšHio života při vědomí,
že přispěli k životu vnuků
ve zdravějším prostředí.
Oplatí se např.zavést spo
řitelní knížku od toho dne,
kdy ohlásí mladá rodina,
bydlící dosud v městském
jednopokojovém bytě,že
p r v n í potomek je na cestě.
'A co

Tak mohou staří rodiče nejpozději do třetího ro
ku pomoci při nutném zařízení bytu.
A
MŮže to být uděláno tajně, bez vědomí rodičů, H
když hrozní zneužití těchto peněz.
Takto uložené peníze přinesou starým rodičům
víc radosti, než kdyby si sami dopřávali žít
plnými doušky a podnikali předražené cesty.
A zase se dostáváme už k tématu tak často zde
uvedenému: matka chce po mateřské dovolené
zase na celý den pracovat, aby rodinné hnízdo
bylo postaveno co nejdříve. Následky tohoto ne
rozumného činu už jsme zdůraznili víckrát.
I zde jsou svědomití a milující prarodiče vyzváni,
aby tomu zabránili. Jsou-lí tak zámožní, mohou
poskytnout podobnou, ale větší bezúročnou půjč
ku na stavbu domu, anebo jít raději sami praco
vat, jsou-li toho zdravotně schopni. Hlavně je
třeba dosáhnout toho, aby matka aspoň do třetí
ho roku u dítěte zůstala. I když bude muset mla
dá matka po dobu stavby domku se zahrádkou
zůstat nějakou dobu v městském činžáku, je toto
nepohodlé daleko vyváženo pro vývoj dítěte příz
nivými podmínkami bezprostřední blízkostí matky.
I k převzetí celodenní péče starých rodičů, po
kud by toho byli vůbec schopni, jsem dokumento
vala jako vcelku nesprávné, protože vede k odci
zení dětí od rodičů. Uvedu jednu matků,
která
myslela, že i po dvanáctiletém odstupu je možno
získat si lásku dětí zpět. Tento případ je ale
trochu složitější:
Jedna rozvedená zpěvačka dala svou dceru do
výchovy své matce, aby si nepoškodila kariéru.
Na neštěstí ale babička po pětiletém opatrování
vnučky zemřela. Matka stále ještě dávala před
nost kariéře a dala dítě do dětského domova.
Když měla dcera třináct let, měla matka už v y 
děláno tolik peněz, že si mohla nechat postavit
přepychovou vilu. Pro dceru bylo naplánováno
celé p rvní poschodí-s vlastní koupelnou, čajovou
kuchyňkou, ledničkou, vlastním obývacím poko
jen a ložnicí.
Plánovaná idylka se rozplynula za několi týdnů.
Po příchodu z dětského domova začala dcera na
byté svobody zneužívat: vášnivě kouřila a pila,
chodila za školu a dopustila se i prvních krádeží.
Jedním slovem, začala pustnout. Celý přepycho
vý byt dokázala zakrátko přivést do nevídaného
nepořádku. Brzy si začala zvát do postele libo
volné muže, které natrefila na ulici. Konečně ji
pro krádeže sledovala policie a brzy ji dopadla.
Soud pro mladistvé ji nepod
mínečně odsoudil v šestnác
ti letech jako recidivistku.
Její matka, která jí ještě
pomohla k potratu, skonči
la tragicky; v překrásně
vybudované vile se oběsila.
I když naštěstí tak tragic
kých případu není mnoho,
musí si být prarodiče vědo
mi, kam podobné případy
bez výchovy matky vedou.

dostanu pHiZtí vánoce?

Co tedy mají dělat? Jak už napovídá nadpis této kapitoly, jde zde o finanční pomoc matce, kte
rou přesvědčili o nutnosti být s dítětem co nejdéle. Když bydlí staří rodiče daleko, je účelné
posílat mladému páru podle možností, ale pravidelně určitý peněžní obnos. Anebo převzít pla
cení pomocnice v domácnosti na kratší úvazek.
Ale varuji ještě jednou: za žádný druh pomoci nesmějí prarodiče očekávat zvláštní vděk. Mu
sejí darovat, aniž očekávají protidar.
—_
Jen tehdy mohou mít opravdovou radost, že přispěli ke zdárnému vývoji vnuku.
lil

Jedna z četných kapltoi Chrasty MEl/ES: VÉDO, MAM TE RAD. Jak být štastný s dětmi a vnuky.
Vydala Matice Cyrilometodějská v Olomoucí. Cena pro nás asi 5 frs. Doporučujeme všem maji
telům vnuku. Autorka je zkutěná psychoterapeutka, konvertltka ke katolické víře.

PODIVUHODNÝ ZÁŽITEK
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CO JE
CURSILLO?

25.prosince 1886 jsem šel do chrámu Notre Da Curslllo je španělské slovo a znamená"kursíček"
Tento kursíček trvá tři dny a má být pto účastme v Paříži na slavnou vánoční mši svátou.
Tehdy jsem začínal psát a napadlo mi, že bych niky slíným zážitkem viry, kdy jsou konfrontomohl v katolických obřadech najít vhodný pod váni postupně se sebou samýml, s Bohem a s
nět pro pár dekadentních veršů. Byl jsem teh Církvi.
dv domýšlivý začátečník.
Program kursů le do podrobnosti propracovaný a
S tímto úmyslem, v příjemné náladě, jsem byl je vždy stejný. Kurs vede skupina kněži a laiků
na slavné mši sv. Tlačily se na mne davy. Po odděleně oro muže a ženy. účastnici mají nejrůz
zději jsem neměl nic na práci, šel jsem tedy i nější povoláni, sociální postaveni l věk. I/
na nešpory (odpolední modlitba). Právě zpíval programu kurzů se střídají krátké přednášky na
chlapecký shoř v bílých komších. Vedle nich základní křestanská témata a rozhovory v malých
stáli žáci malého semináře Saint-Nicolas-du
skupinkách. Velký důraz se klade na společné
Cardonnet a zanotovali Magnifikat. Stál jsem slaveni mše svaté a na modlitbu.
u druhého pilíře, u něhož začínal choř, tam,
JAK VIN1KLV "KURSTCKy"?
kde byla zákristie.
Curslllo vzniklo r.1949 v Španělsku, v zemc, v
A tu se stalo něco, co ovlivnilo celý muj ži
té
doby zpustošené občanskou válkou l druhou
vot. Najednou něco uchvátilo mé srdce a já
světovou válkou-které se ovšem Španělsko nezú
uvěřil. Začal jsem věřit s tak naprostým
častnilo, výzvu Hitlerovu Franco odmítnul. Vy
vnitřním souhlasem celá má bytost byla přímo
tvořila
se zde skupina mladých lidi, kteří se
strhovaná vzhfiru věřil jsem s tak silným pře
snažili najit z této situace východisko, způsob,
svědčením, s tak nepopsatenou jistotou , že
jak Církev l společnost obnovit.
nezbylo ani místečko pro sebemenší pochybEXISTUJE "CURSILLO" I VE VLASTI?
nost-od toho dne nemohly mou vírou otřa'st
ani knihy, ani vysvětlování, ani náhody. Na Hnuti Curslllo se dostalo do České republiky
jednou jsem měl pronikavý pocit nevyslovitel r.1991, kdy skupina několika lidi, hlavně z
diecézi Olomouc a Brno, se zúčastnila kurzu v
ného zjevení. Později jsem se snažil častěji
Německu. V tomto roce se konalo první mužské i
obnovit minuty, které následovaly po tomto
mimořádném okamžiku, ale narazil jsem na řa ženské Curslllo pro celou Moravu v oiomoucké
du prvku, které tvořily tehdy jediný záblesk, diecézi. Dnes je Curslllo rozšířené po celé
jedinou zbraň, kterou použila božská Prozře Moravě a začíná pracovat i v Cechách .
telnost, aby konečně zasáhla srdce ubohého, JAK? JE CTL KURSŮ?
zoufalého dítěte a aby se k němu dostala.
Cílem kursu je vzbudit a upevnit v účastnicích
Jak jsou šťastní lidé, i když mají jen a jen
touhu žit ve spojeni s živým Bohem, prožit ra
víru . Kdyby to byla skutečně pravda?
dost ze společenství a tento zážitek si neneB?JH E X IS TU JE . Je zde přítomen. Je to Někdo •chat pro sebe. ale apoštolsky působit ve vlast
Je osobou a bytostí právě tak jako já. A mi- ním okolí, účastníci jsou už v Cursltlu motivo
luje mě. VOLA ME.
pA(Ji
váni k tomu, aby se zapojíll do společenství, se

kterým by mohli sdílet svůi život s Bohem a
Tento francouzský básník, spisovatel a dra vzájemně se podporovat v apoštolátě.
matik žil po í.svět.válce několik let jako K vzájemnému povzbuzování i udržování a nava
cUplomat v Praze, na francouzském velvysla zováni kontaktů ¿louží setkávání zvané Ultreyanectví. Prahu a zemi sl tak zamiloval, že
ze španělštiny "vpřed" v ráma diecézí a jeden
pravidelně psával o nl do francouzského tis krát ročně l v rámci české republiky.
ku a v básnlcn obdivoval naše národní světce.

O informace se mohou zájemci obrátit na adresu:
Muslimové, kteří chtějí v Nazaretě blízko
Ing.Jitka Malá, Slunečná 2., 634 00 Brno
kostela P.Mane mešitu, hrozí krvavým odporem, tel.05-47 21 52 68.
kdyby se odstranil stan. který si Drozatímně (H nutí je věrně katolické, kdysi jsem uveřejnili
postavili. Úřady chtějí na místě, na které si vzpomínku kněze, pečujícího o vězně, jak se
muslimové dělají neprávem nárok, proměnit v nepřítel vězně smířil s tím, kdo ho dostal do
park pro nával poutníku r.2000 .-Fatčnské dě vězení, rovněž účastníkem k u rs u .)

ti-František a Huaclnta-budou blahořečeny
00000000000000000000000000000000000000000000000
v Římě 9 . 4. 2000-ne ve Fatimě.________________

PŘED SVATOUNOCÍ
Vstoupil jsem do katedrály. Ticho, mír, svě
lo proudí skrze vysoká, barevná okna. Odho
dil jsem tíhu dne. Těžká vrata se za mnou
zavřela. Ovanula mě vůně jehličí. Vánoce!
Cmočil jsem prst ve svěcené vodě, klekl na
jedno koleno a šel panalu dopředu. Nade m na
se klenuly kamenné paprsky stropu, sloupy
stály jako hlídači a rozdělovaly katedrálu
na tři prostory. Ve vzduchu se vznášela vů
ně kadidla. Qmamovala i uklidňovala.
Proč sem, do tohoto ostrůvku hřejivého ti
cha nechodím častěji? Kolem dvanácté. Tehdy
jdu přece na oběd. Na chvilku setřást
starosti, bolesti, obtíže, všechno, co bolí
v duši... Náplast, hojivá mast před svato
stánkem. Jen já a Kristus...
Proč sem nejdou pro lék ostatní z kan
celáře, z podniku, kde je plno hluku, sho
nu, slova se proplétají, tiše, hlasitě, někdv i křik, volání šoférů, bouchání beden či
dveří, hučení strojů... Všechno otřásá nerv,
člověk se skoro chvěje, ale nemůže si od
dechnout - i kdyby chtěl. Zařinčí telefon,
a sotva vyřídím jednu věc, už zvoní znovu..
Otevřou se dveře, s klapáním podpadků
vstoupí naše sexbomba, má sekretářka,
s obložkou, plnou dopisů, které musím
rychle přehlédnout a podepsat...
Oknem se hrne nejen směsice zvuků,
ale i prach, kouř, zápach dehtu, dře
va a Bůh ví, čeho...
A zde - jemný závan kadidla - a
ticho - ticho - mír a klid.
Usedl jsem do první lavice a sepjal
ruce. Kdy jsem se naposledy modlil?
Kdy jsem naposledy potřeboval Boha?
Trochu jsem se zachvěl. A kdy jsem
mu naposledy poděkoval? Poděkoval
jsem mu kdy? Když vyslyšel rmou mod
litbu, aby dobře dopadl porod, aby
dítě bylo zdravé, aby mě nepropus
tili ze zaměstnání, aby se uzdravi
la maminka, aby mi zvýšili plat__ Za to
všechno jsem prosil! Ale málokdy poděkoval.
Když jsem byl docela v úzkých, vstoupil jsem
váhavě do katedrály blízko našeho podniku..
Vyslyšel mě - kdy jsem poděkoval?
Automaticky jsem poklekl. Jak je to klekátko tvrdé! A jak jsem já tvrdý?! Přísný k
dětem, nevlídný k manželce, ostrý k podří
zeným. Kdyby byl 3ůh tak ostrý ke každé mé
chybě! Byl bych plný ran, plný jizev, plný
hnisavých boulí...Sevřel jsem pevněji ruce.
"Bože, odpust...budu__ budu se snažit...
trochu...jak to půjde,"honem ustupuji od
přísného předsevzetí. Ne, rychle to nepůjde
Což koupit manželce růže? Klukům hokejku,
ě
po které touží! Marunce panenku...
¡

¡Počítán v duchu, jestli si to mohu dovolit. Ale
¡jistě, odřeknu si denně jednu cigaretu, ale i
|kdybych si neodřekl...
¡Maně jsem otočil hlavu k bočnímu oltáři. Stápí
!se v temnotě, ale přesto je vidět dobře Matku s
¡Dítětem v náručí. Matku - jako je moje žena!
J
¡Náhle čítán závan vzduchu. Nesměle se otáčím, ^
¡někdo se jde pomodlit... A když se znovu obracím
k oltáři, zavadí můj zrak o zpovědnici.
S povzdechem si uvědomuji, kolik anetí se na mně
navršilo... Psycholog to smetí rozebere o lec
čem prohlásí, že to vůbec smetí není - ale je...
je! Vím to!
Kdybych ale poklekl u zpovědnice, s lítostí,
s dobrým předsevzetím, laskavá ruka Otce, skrze
ruku jeho služebníka, posvěceného prostředníka,
by to smetí jednou ranou proměnila, očistila...
Avšak - zpovídá se tu vůbec? Kdy? Sedí ve zpo
vědnici lhostejný řemeslník nebo dokonce špatný
řemeslník? Pak je lépe jít k vyškolenému psycho
logovi. Ale ten nemůže mou duši očistit.
Může mě povzbudit-ne oživit, jako Bůh.
Už už chci vstát, když vidím, že u mřížky vpře
du - jak to, že je tu před oltářam ještě mřížka?
Asi ji nedovolil odstranit památkový úřad. Tedy
u mřížky klečí žena.
Vidím ji jen zezadu. Je stará nebo mladá?
Hezká nebo ošklivá? Modlí se zbožně? Asi
ano, jinak by si neklekla.
A co se modlí? Růženec? Nebo vyšel už z
módy? Či se modlí vlastními slovy?
Modlí se mlčky - beze slov - jako
ten sedlák v kostele sv.Jana Vianneye?
Rozhodně se modlí uctivě. Ted zírá
upřeně na svatostánek! Věří jistě,
že je tam vtělené Slovo, Syn Boží,
Kristus!
Věřím v to ještě já? Nebo má víra
vybledla, zkornatěla, umřela?
Ne - to ne! Věřím! Ano, věřím že je
tam Bůh sám a čeká...!
Čeká na rmou modlitbu. Čeká na mou
víru, na rmou lásku, na mou naději.
Ted žena sklání hlavu. Hluboce, až k desce klekátka. Asi prosí úpěnlivě? Za sebe? Za rodinu?
Za co? Nebo vděčně děkuje?
Najednou se žena zvedá a odchází středem. Má
bílou tvář, je mladá, má snubní prstýnek a polozavřené oči. Usmívá se.
Za chvilku zaklapnou dveře katedrály.Ve vzduchu
se chvěje její modlitba.
Pokřižuji se a vstávám. Kolena mám trochu stuhlá. Jdu ztemnělou částí vedlejší lodě. Před jed
ním bočním oltářem svítí řada plaménků svíček.
Přistupuji ke klekátku před oltářem, na
kláním se, abych četl latinský nápis pod obra
zem ukřižovaného. Po chvilce si oči zvyknou a
vidím: "Tu fořtitudo mea."
"Ty moje posilo!" Ano, posílils mě, Pane! Díky!

A.KŮee

CO NO VÉ H O VE S V E T E

ŠTĚDROVEČERNÍ POKFM ĚECKOKATQLÍk S

Katolíci připravuji na štědrý den obvyKle
rybu. Je to starý zvyk, kdy bylo na štěd
rý den povoleno jen jídlo masa ze studeno
krevných zvířat-to jsou ryby. Jinak byl
přísný půst, jen večer se lidí dosyta na
jedli. Uniaté nebo řeckokatolíci přípravují tzv. "kutu". Z čeho se připravuje''
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K zakončeni 2.synody pro Eokovu věnoval Sv.
Otec víem účastnlkm něco na památku. Někteří
doptali stříbrnou či bronzovou medajli k 21.výr.
pontlfkátu Jeho svatosti. Medaili vyrobila sloven
ská sochařka Ludmila Cvengrossova. - Alžbětinky si
r.1999 připomněly 250. v ý r . - Na rodném domě bl.sest
ry Márie Restxtuty v Brně-Husovlcich v Dukelskě ul
odhalili její pamětní desku.-Biskup Krenn ze St.

Připravuje se z pšenice, medu a máku. Pod
le legendy sahá tato tradice do dob, kdy
Polten-Rakousko, sympatizuje s Jorgem Haiderem, I
Adam a Eva v ráji ochutnali z ovoce zaká
který měl velkých úspěch při volbách 3 . 1 9 . t .r . ,
zaného stranu. Pak velmi zneklidněli a
snad proto, že má správný názor na rodinu.chtěli se před Bohem ukrýt. M a m ě . Museli
Skoro celé číslo KJ 46 je věnováno svatořečeni bl.
opustit ráj. Na cestu do vyhnanství jim
Anežky Přemyslovny a co se za těch 10 r.změnilo.
Bůh daroval tři sáčky-první dva dal Adamo-J President V.Havel udělil 28. lO.medajle za zásluhy;
vi, třetí Evě. V prvním sáčku měl Adam ovc} také panu J. Adámkovi v Brně-o jehož statečné pa
ní jsme dříV často psali. Také dostal-posmrtně-mece a Bůh mu řekl:"Pšenici zasej, bude po
dajli olomoucký arcib. Matocha a j.-zřejmě významné
krmem pro tebe a tvé potomstvo. Podle to
katolické osobnosti, jen ty asi jmenu je K . T .
ho poznáte, že jsem vás neopustil.
Bisklup Malý dostal 2$. 10.ve Vídni cenu kard.KonlV druhén sáčku byl m á k . "Tento mák,"řekl
ga, dále slovenský kněz a dlouholetý vězeň za komu
Bůh,"ti bude sloužit k namazání na chleba
nistu Anton Srholec. Dnes propaguje na Slovensku
a vzbuzovat naději, že moje milosrdenství
sociální ^e&0<'urii/.-Katol.Církev na Slovensku za
je bez konce. Je to stejné jako s něžným
mýšlí zřízení l.ordiariátu na světě pro Romy, kte
květem máku. Když předčasné neuvadne, vy
rých je tam oficielně 200.000, aie zdá se, že spis
dá zrno - a tak je to i s naději."
na 600.000-hl.na v ý c h . Slovensku. K založení bis
Pak rozvázala sáček Eva. Byl v něm m e d ."Med<|
kupství potřebují souhlas Sv.Stolce.-Na vých.Ukrasbírá pilná včelka. Tím si budete sladit *
jlně-v Cechohradu, byt vysvěcen nový kostelík pro
pokrmy, které získáte těžkou prací a bude
tamějšl Cechy-ti jsou i na Krymu. -29.10. přijal sv.
vám připomínat lásku, která obšťastňuje
Otec představenou-snad i se sestrami-kongregace,
duši a přivede vás ke mně. Chraňte tyto da} založené b I . Restitutou Kafkovou-přišly mu poděko
ry, abyste nezahynuli vy ani vaše potomst-} vat, za její blahořečení. -Podle časopisu Science je
vo. Stále pamatujte, že jsou to dary nejen} dnes v USA 54% příliš otylých-dokonce 25%dětl.Je
pro tělo, ale i pro duši. - Pošlu vám Spa-J jich hodně, necvičí a vede to k ledvinovým kamén~
sitele, který vám ukáže cestu, vedoucí ke } k&m, srdečním mrtvicím, zubním Izazúm, rakovině a jmně. V den Jeho narození vezměte tyto sáč-2 Ročně platí Američané až S0 miliard dolaru za zdra
ky a z jejich osabhu si připravte stravu, • votní potíže, zavlněné tlouštkou.-M Rusku začína
která vám bude připomínat moje zaslíbení."t j í řádit muslimští teroristé. Usilují o spojení Čečen
Adam a Eva zavázali dary, ale Boha už neví-}
děli. Před nimi byla neznámá, nevlídná kra-}
jiná. Náhle slyšeli zlověstný smích a slo-}
va plná zloby:"Do pšenice naseji koukol, }
do máku durban a včelám nasypu jed." Tak }
přivítal satan nové obyvatele země.
•

ska s Dagestánem a o založení nezávislého muslim
ského státu s krutým islámským právem, není pro
to divu, že tomu Rusové válkou brání. Muslimové
se mstí tím, že kladou v Rusku bomby, při jejichž
výbuchu zahynou stovky osob. Ruské policii se zot
tím nepodařilo, zadržet ani jediného muslimského
teroristu.- Vatikán chce pod nátlakem Církvi nepřá

telského Židovského světového kongresu odložit bia

Cd té doby uplynuly tisíce let. Dary, kte-S hoslavenl Pia Klí.Měl to slíbit Vatikán při nedáv
ré člověk dostal od Boha, použil pro své • ném setkáni zástupců židovstva Je možné, aby se
tělo. Zrna pšenice a máku zasel do země, • nekřestné míchali do vnitřních záležitosti Církve?
ta mu je vrátila stonásobně. Med, který
} Jůrg Frieden ze spolkového úřadu pro uprchlíky
sbírala včelka pro sebe, stačil i člověku } sdělil, že v r.2000 se počítá s výdaji pro ně s
k oslazení jídla. Na poděkování za tyto
} 1,6 miliardy franků. -28 lety príizkum v kalifornské
dary rozžal člověk na slávu Boží svíčku, • oblasti Alameda zjistil, ze průměrně žiji déle ti,
kterou udělal z vozku nasbíraného včelkou co chodí v neděli na bohoslužby než ti,kterým je
Míjely roky a dary, které vložil Bůh do
• náboženství lhostejné. Maji l pevnější manželství,
srdce člověka-víru-naději a lásku,se zača-j starají se vlc o své zdraví a stýkají se s dobrými
ly ztrácet. Satan sváděl člověka na scestí} liánu.. -Kubánci se stále snaží dostat do USA na
Bůh poslal lidem Spasitele, jak to slíbil.} vorech a malých člunech; které policie na moři
chytne, pošle zpět. Mnozí Kubánci při plavbě záhy
V chudém chlévě se narodilo
nou. - 20%obyvatel CR podporuje komunisty.-L ib y j
Dítě,která nám ukazuje ces
ský diktátor Muammad el Ghaddafi vyzval arabský
tu k nebeskánu Otci a připo
svět k "ozbrojenému boji proti USA". Řekl to v
míná, že mají hledat poklady
televizi a jako důvod uváděl, že USA chce kolo
duše. JEDINÝM SRDCEM-zpravodaj
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nizovat arabský svět.

důkaz existence UFO jako mimozemských lodí."
Většina pozorování zjistila, že jde o zvlášť zá
řivé planety Jupitera a mini-horké balóny. Pest
V druhé polovině min.století pozoroval far
ré balóny z hedvábného papíru jsou oblíbené u
mář John Martin nedaleko Dallasu ( USA Jna
zahradních slavností, jsou uvnitř poháněné j
severu temný, podivný útvar, který se k
plamenem a "podivuhodně se pohybují1.
f Q
němu rychle blížil. Byl velký asi jako pome-J: Rozbor podivných zjevu na obloze je namáhavý.
ranč, zvětšoval se a plul v podobě talíře
Zprávy svědků s udáním místa vždy nestačí.
přímo nad ním. Jeho zprávu uveřejnil 25. led-! Někdy trvá léta^ než se úkaz vysvětlí, a někdy
na 1878 Daily News v Texasu, poprvé užil
se nevysvětlí vůbec.
výrazu"létající talíř". 24.června 1947 spatřil
Jednou, r.1990, viděli lidé na dovolené"světelné
letec Kenneth Arnold při letu nad státem
hrozny". Časopisy s velkým humbukem zprávy
Washington devět třipytivých talířů. Napřed J: uveřejnily a po čtyřech letech namáhavého zkou
je považoval za tajná vojenská letadla, pak
mání se zjistilo, že jde o zářící objekty na padá
za husy, ale poté je považoval za důkaz exisj: cích a slouží za pohyblivé cíle pro střelbu v
tence mimopozemšťanů. Samouk Erich von Dá-*: cvičení zbraní, aby se vyzkoušela nová munice’
niken tvrd il, tyto inteligentní bytosti na
S T A L E VÍC HISTOREK O UNOSEC H DO VESMÍRU
vštěvují zemi už celá staletí a stáři' národoZprávy o UFO jdou vlastní cestou-o tom svědčí
vé je uctívaly jako bohy. Prý ovlivnily lidhory únavné literatury, UFO kongresy, ba i
skou kulturu.
sekty UFO. V USA zprávy o UFO uhasínají.
KŘIKLAVA REKLAMA U F O -D E S ÍT K Y L E T
Ovšem objevují se historky o únosech, prohlá
Až do r.l959 je 10.000 zpráv o pozorování
UFO, dnes stoupla křivka přes milión. Stará!! sil vedoucí parapsychologické poradny ve Freiburgu, Walter von Lucadu."Když někdo prožije
svědectví o UFO jsou vzácná a nepřesná.Hlnj:
to, co nechápe, objeví se hned zprávy o mimo
duistická literatura-1000 r . p ř . K r.-vyp ra vu je ! •
zemšťanech." Co předkové považovali za stra
o "podivných vozech na nebi a ve vzduchu"!:
šidlo nebo démona, dnes se připisuje "mimopřistejně to najdeme v tibetských knihách, ale !;
rozenu". Hlavně media. "Blázniviny sedají leh
zprávy jsou kusé. Ve středověku mniší z
opatství Byland psali o kulatých stříbrných !: ce dokázat," říká Lucadu,"ale není slušné v y 
smívat se lidem, kteří pozorovali něco nezvyklé
talířích a objevitel Ameriky, Kryštof Kolům-!:
ho." Často se ani vědci nemohou rozhodnout, co
bus viděl s jistým Pedro Cutierrensem 11.
znamená určitý zjev, fysický nebo duševní. Pro
října 1494 z lodi třpytné světlo, pohybu jcící
mnohé zvláštnosti nemáme zatím vysvětlení,např.
se sem a tam.
Tedy takové létající předměty pozorovali lidé !: kulový blesk. Převážná část zjevů se dá v y 
světlit.
všech dob, ale ne takový počet, jako posledj:
Dr. R . J . Randall t v r d í Že sám, v odlehlé a neo
n í desetiletí. Jen 100 německých pozorovate-!:
bydlené krajině viděl umírat člověka z meziplanelen a planetárií uvádí 3000 zpráv, o většině
netární fodi:"Když nastala noc, byl mrtev. Byl
z nich říkají učenci, ze je to horký vzduch
jsem tak unavený, že jsem usnul. Když jsem se
Zjev UFO patří už do všedního života, ba
probudil, už se rozpadal. Zmizela tvář i údy až
stal se "psychickou n á k a z o u " M e d ia jsou
na kost. Dotkl jsem se helmy, vyšlehl plamen a
tím zatopena. Polovina Američanu je pře 
všechno i s oděvem zhořelo."
svědčena,že vláda úmyslně zatajuje důleži
té zprávy o UFO, 48% Američanu v UFO vě -J: UFO A ČERNOBYL
ří. 51% se domnívá, že se pro to musí ještě !: Ufologové jsou přesvědčeni, že mimozemšťané ve
najít vědecké vysvětlení., 12% Američanu
* svých lodích stále přistávají na zemi a náš život
podstatně ovlivňují. Dvoumésíčnik UFO oznámil,
tvrd í, že UFO vidělo. V bytosti z vesmíru
že mimozemšťané o katastrofě v Černobylu věděli
v ě ří hl.mladí. Z lidí přes 60 r.jen 14% po
važuje za možné, že tyto bytosti už zemi na-j: a udělali devět jistých opatření, aby nebyla tak
zhoubná.
v š tívily.
" Vysmívali se nám, ale většina
V německých oblastech se
tomu v ě ř í , " t v r d í redaktor časopříznivcům UFO dříve vysmí
pidu W. L. Forster. Ten byl celá
vali. Dnes je celý svět-snad
léta činný jako katolický laický
výjma komunistického-zavalen
apoštol, pak svou práci u Kemyšlenkami esoterismu a New
ryx filmu vyměnil za zprávy o
Age.
UFO. Svého kroku nelituje a mi
V Německu se semkli astrono
mozemšťany přirovnává k andě
mové, odborníci pro lety do
lům strážným.
vesmíru, psychologové, spe
Okrajový, ale podstatný zjev ko
cielní fotografové aj.ve Spo
lem UFO jsou nesčetná nábožen
lečnost k vědeckému zkoumá
ská a pseudonáboženská hnutí
n í pavěd. Dosud přezkoumali
a sekty. T y se shromažďují ko
přes 500 zpráv o UFO. Zatím
lem silných osobností.
nenašli ani jediný"věrohodný

SENZACE S UFO

á

T y o sobě tvrd í, Že mají přímé spojení s bytostmií
CO NOVÉHO VE S V É T É
na hvězdách.
ti
Začátek UFO hnutí je spojeno se jménem Georg * 1
Adamskii 1891-1965), jehož rozsáhlá kniha o jeho \J k .I99&do-ótalo -ipalničku v USA jen 100 děti, 29 óe -jich nakazilo v USA. Tato nemoc,
zážitcích je předloha pro mnoho zpráv o spojení
¿kolo
vymizela, jako neitov-cce, dětská
s mimozemskými tvory . Adamski popisuje setkáni
s dlouhovlasými lidmi z Venuše v Orthon, v kali obina a záiknt. R.I943 doptalo spalničky
■tkono mctcón amenlckúch děti,2000 na nězefornské poušti, výlety na Venuší a druhou stra
me £o . - V muslinskémjráku žije asi 400.000
nu měsíce, která prý je hustě zalesněná.
chaldejských katolíku.- Podle zpfiávy UNICEF,
UFO sekty slibují spásu.
dětské agentuziy OSN, v háku od války v
Mnoho sekt oznamuje, že na zemi nastanou velké
Peztókém zálivu -óe ánvUno-ót děti do pěti
převraty a katastrofy, ale zároveň slibují záchra let zvýiila. -V USA se v posledních
nu vyvolených meziplanetárními bytostmi. Je to
letech rychle množí počet občanu španělské'
např.u Fiat-Lux sekty, Uriellas nebo u církve
rasy hl.Mexičanu. Je jich 31 mil..ale jen 8
Gloria mezitím zesnulého vzdoropapeže Clementa
mil. je zapsáno ve volebních seznamech ,i k d y 
XV. Z této víry čerpala i společná sebevražda 39
by jich mohlo volit víc. Začíná se o ně za
členu sekty Heavens Gate. Po smrti prý je odne
jímat syn.pres.Bushe a vicepresident AI
se vesmírná lod z ocasu komety Hale-Bopp. "Věří Gore, aby je získali za voliče, slibuji” jim
cí11 odvezl ale pohřební vůz.Mnozí v id í v mimozem r8zné v ý h o d y .- V Jtalll má být 3 .800 £azíských bytostech zachránce před atomovými zbra
no-ótl bez kněze. Někde to zLeil -ópojovánímněmi, poničeným ovzduším, nezaměstnaností a chy no-ótl, někdy -óvěÁujl ¿annoAt knězi neitalbějícím duchovním zaměřenim-orientací. Jak zjišťu -ókéko p&vodu,jinde vedou ¿atnoAt laici,ti
je sociolog G.Eberlein v magazínu Focus, reagují oviem nemohou -dloužit mil ó v . .zpovídat a p.
zvlášť silně ti, kdo nepatří k žádné církvi. "UFO
je pro ně náhrada za náboženství, v něm vidí
ventil pro svou víru, nepřipoutanou k žádné círk
v i ." Esoterikou nakažení lidé si stále víc slibují,
Biskup Dr. Rudolf GRABER: A T A N A S A
že skrze UFO mohou dospět k smyslu a původů
DNEŠNÍ CÍRKREV. Býv.řezenský biskup
lidské existence. Science-fiction literatura zesilu napsal varování o tom, co hrozí a už se
je touhu po spojení s anděly ve vesmíru, hl. podol: vloudilo doCírkve-a jen katolické-aby zni
né filmy, které denně vidíme v televizi. Mnoho
čilo biskupy,kněze a vě řící. Dnes,po 27
mladých lidí si plete výmysly se skutečností. Pub letech vidíme, že jeho varování, před
licista W.Nitsche píše:"Stále hledají pomocníka, za vnitřním rozkladem Církve, bylo pravdi
chránce, který má utišit jejich touhu po jistotě a vé. Všechny plány nepřátel Církve, hl.
spokojenosti. Nabídky UFO kazatelů jsou velmi lá svobodných zednářů, před kterými nás
kavé a rozmanité.
vedení Církve varovalo a vyloučilo je z
MÁNIE UFO A OKULTISMUS.
Církve, se uskutečnily. Kniha je psána
Po 50 ti letech nebrzděné UFO horečky se správ tak, že j í porozumí každý katolický čte
ně ptá Sergius Golowin, jestli se"tyto podivné
nář. Rakovina zesvětačení Církve ohro
zjevy nakonec nezmění v zoufalé pokusy. ""upro
žuje katolíky, protože o tomto jedu ne
střed zmatku poničených hodnot, nejistoty a ohro jsou zřejmě informováni ani odpovědné
žení válkou jakýmsi nebeským poselstvím, které
osobnosti v Církvi ve vlasti nebo zkuše
dodá klid, útěchu a důvěru v budoucnost."
nostem ze Západu nechtějí věřit.52str.
Dál jdou členové svobodné církve, John Weldon a
Dietrich von Hildebrand: T R O JS K Y KuN
Zola Levitt. Považují UFO za skutečné. Věří po
v MESTE B O Z IM .-Z kušený odborník ukádivným historkám, které dokazují z biblického v ý  zal už r.1968 důkladně na nebezpečí,
roku sv.PavlaíEf 6,17), že se u UFO jedná o
která hrozí katolické Círk vi. Ceny ne
"knížata a mocnosti, které mají svou říši tmy na
jsou uvedeny, p r v n í muže stát 50 kč,
tomto světě." Lidé, kteří se spojují s tzv.mimodruhá 200 Kč.Obě jsou církevně schvále
ny. VŘELE DOPORUČUJEME:2.díl Hilde?emšfany,ti jsou ve skutečnosti démoni, jsou příno posedlí dáblem. I UFO badatel John Keel to po brandovy knihy je Zpustošená vinice.
/ažuje za přijatelné. Na širokou oblast UFO měl
0 Seattlu-USA-náó pledeZel k Soku zbožný
/ždy silný vliv okultismus.
a Inteligentní politik Jo-óel LUX.R IP._____
Milióny lidé nemají vůbec důkaz, ale jsou převád
12mln.čliZe ól j-htě ětenáňl opravili, že
ěni o tom, že ve velkém vesmíru jsou inteliqent- *>e v Rlmě nekonal koncil, ale <
synoda evuop
i í příbuzní, kteří svými létajícími talíři nás stále
ókých blókupft.-Také zpráva o odltnaněnlTavštěvují. Jakoby se lidé dnes báli osamělosti.
neo^lcllenlm-zpovědi byla pno če*ké a -óloJFO historky jsou moderní pohádky, které přesa- veaóké čtenáÁe nejapná. KLUB je uxčen hl.
iu jí svět skutečnosti a budí lidskou zvědavost.
ívýc.čtenáim, a tl vlál, že z některých
Zasto jsou jakýmsi náhradním náboženstvím, psy- koótelu zpovědnice zmizely, jinde jdou za
:hyckou nemocí a pokoutně se tvoří sekty Bytosti
tlučené nebo jlou v nich kbelíky, smetáky; vesmíru jsou pro ně novými bohy a anděly. Da- ale ne dobfiý zaovédnlk. 0 naZl vlaótl j*ou
eko od pravého života z víry .
v mnohých koótellch u zpovědnic fcionty kaPodle. 8eAnaAda MulleA.a a Cfui.Renzlkow^keko.
jlcnlkŘ-l mladých.Je ale málo DOBRÝCH zpo~

vědnlku, a dneA je zpovídáni těžil než dílv.

Výdaje 4 cestou byly skoAo stejné. P&jde-li
vše dobtizfpottizbajmz na cestu 300-400 talonů.
DOBRODRUŽNÁ CESTA *í 1.května dojela naše výprava do St.Joszph na
Napřed jeli do Ameriky dva bratři-Alois a Bo- * Missouni. Je to poslední město ptizd velkou
nifác. Po bouřlivé plavbě se dostali do New
* pněnii. Co je pněniz? Můžeme Vám to popsat
Yorku, ale putovali dál. Bonifác, řezník, zůstal * jen povAchně. Ptizdstavtz si pevninu, dlouhou
a místě, Alois napsal rodičům dopis ze Salt La-* 1200 mil a stejně šiAokou. Roste na ni málo
ke City, kde se zotavoval po úraze, a pozval * tAávy a stejně málo ketiu. Jediná dtizvina jsou
do země bratry Leonze a Frantíka. Ti přijeli. * vodní ktioviny v bažinách. Zm je písčitá, vo
Bonifác, Leonz a Frantík zůstali až do jara
* da jen v tizkách a velmi vzácně tu a tam v hlu
185ó v Ottawě.Pohádky o zlatě na Západě ne- * bokých pAomznzch.
byly tak docela nepravdivé. Za pět měsíců se * Vz Sv.Joszphu jsme se zdAželi až do 11.května
tam našlo hodně zlata a postupně
£ Museli jsme si nakoupit potAaviny, ptiistAojz,
zbAaně, náboje,oděvy, nástoještě víc. P rvn í tři bratři se už
jé a pod. To všechno pottienemohli udržet a obrátili své
bujme ptii jizdě pAénii.
kroky na svůdný Západ. Násle
Zde se vytvotiily nové skupin
dující dopis z Kalifornie vyp ra 
ky, jednotlivé vozy se ptiivuje podrobně, jaké obtíže, ná-'
daji k velkým výpAavám-a pak
mahy a nebezpečí museli překo
je z toho vellzá kaAavana-časnávat a kolik peněz je tak
to má sto vozu. a někdy i 400
dlouhá cesta stála.
osob. S výpAavou jedou voli,
SacAamento City,
kAávy, ovce a psi-ti běži
KalinoAnte.
bud poděl výpAavy nebo za ni
14.května 1851.
Každý vuz je pokaiyt plachtou
Mohou v něm spát až ttii oso
Mili Aodiče, mils souAozenci,
by. Po boku každého vozu je
už uplynuly slovo dva noky,
kdy jme. opustili Dás i nati
bečka 4 pitnou vodou-pojme
milou vlast. Toužíme po tom,
až 4o .měA vody. Jakmile ptiidovědět se, jak ¿z \Jám, ktetii
jede výpAava k tiece nebo k
pAameni, bečka se náplni,
jste zůstali doma, datii. To
abychom nměli o vodu nouzi.
nás ptiinutilo, szdnout k pra
Vo vozu se zabalí ješ^ě mou
címu stolu a vyprávět Vám, jak
se nám cestou pties nesmiAnou pAéAii až 4 zrn, do* ka, vločky, kukutiice, tuk na vatieni, sul a
Kali¿oAnie, dolilo.
* jiné pottiebné věci. Maso je naše hlavni poPotkala ná4 jzdna tnayzdiz za dnuhou, každou * tnavina.Denně se odsttieluji na pAénii sluky,
Vám jzdnotlivě popíšeme.
* divocí bažanti, zajíci a později dokonce bu
My-Alois, Lzonz a Bonifác, jsmeopustili
* voli. To všechno se dostane na náš stul.
Ottavu 19.bti.zzna 18-50. Naš nejmladšlbtiatn.
* K naši výpAavě se ptiipojily dalši vozy.Q CelpAantišek 4 z rozhodl zůstat.Když jmz 4 z lou- * km jsme měli 24 vozy a 62 osob, 44 mužu, 8
čiti, netušili jmz, žz 4 z už nikýy nesejdemg.* žen a 10 děti. \Jydat se na cestu s málo lidmi
Ptitpojili jmz 4e k několika Němcům a SvýcaAum* bylo velmi nebezpečné. KAvelačni Indiáni vybi
1 Uznachu jzdzn lěkati- HuteA - 4 manželkou a * li často celé výpAavy. Paoío bylo nutné kaž
z Gommiswaldu pan Riízgg. Vále Gab-iizl Hanczn -* dou noc dAžet hlídku - a ve dne se pachodovalo.
No k . Avšak tzn zzmtizJl v našem vozz dtiiv, nzž * Paoíí indiánským ptiepadftm byl každý muž vyjmz ptizpluli tizku Mississippi. Už ptizd odjez-* zbAojen až po zuby. Každý měl na zádech puš
d m fag£ chunavý, pnoto nám musel zaplatit 150 * ku-dvojAážovki', za pasem dýku a dvě nabité
tolaAu-kAomě ostatních výdajů,
£ pistole. Dokonce i ženy ve vozech byly vyzbio
jené. KteAá neuměla se zbnani za
pak jmz a z Aozhodli, vžit ho
cházet, tu jsme to naučili.
4 4zbou. Hnzd ttizti týdzn po
Kolik jsme ušli denně? Bylo to
našem odjezdu ho vysvobodila smAt
Auzné. Záleželo na tom, kolik
od pozemských bolesti. Pohtibilt
jsme
pod velkou boAo;jsme ho v lese
h
Aostlo tAávy, kolik vody jsme
vid.
měli - ujeli jsme 20 až 30 mil
Pao jizdu pKZfiii jsme pottiebovadenně. Museli jsme jet - a tábotiit - blízko tieky nebo pAamenu a
li skutečně pevný vozy. My měli
jzdzn důkladný vuz s plachtou a
tam, kde bylo dost pastvy pao
čtytit silně tahouny, la námi jely
dobytek.
další čtytit vozy. Tak jsme pnoá.čeAvna jsme se štastně dostali
jzli velkými oblastmi Míssouaí a íovou.
* k obAovské tiece. Tu jsme museli částečně ptieRada vystěhovalou dala ptiznost cestě po motit. * bnodit, částečně ptieplavat. Podél tieky ležely
Jednak ze St.Louis po Mississippi do Orleansu.* vyAvané stAomy, suché kmeny a větve-to jsme
odtud ptizs mexický golf, do Panamy,a pak na koni * použili, aby ptiepluly vozy.Kolem sttiedu kola
ptizs Panamu k Tichému oceánu. Jini,jako my. * jsme ptiivázali kmeny s pnoutim a větvemi-hodně
jsme považovali cestu po pevnině za výhodnější. * pevně,posadili se na koně a hnali vftz do vody

Koně táhli vozy a ty bizo začaly plout po vodě'. Jak to s dětmi a se ženami kolísalo! Chudáci!
Pio koně to bylo velice obtížné. Napřed se museli namáhat, aby udrželi hlavu nad vodou.
Pak museli táhnout vuz a Ještě k tomu měli na hřbetě muže.
I my vzadu Jsme měli plné luče pláce - museli Jme hnát do vody dobytek, klený běžel za vy
plavou. Na tuto plácl Jme potřebovali celé dvě hodiny. Jakmile byla zvířata v řece, plovala
kiásně za vozy, ale tu a tam ¿i všimla někteiá ¿vého postaveni, začala se zmítat- a to byla
zose pio nás pláce. A ty neivyl. Několik kiav utonulo, ale s takovými ztiátami Jme museli
počítal.
wf*
Jinak ale přepiava vodou pioběhla velice dobře-i když tivala celý půlden. Konečně Jme
měli řeku za sebou. Blízko byl přistav Keainey. Tam chiánill ameilčtl vojáci vystěhovalce
a vysídlence před Indiány- Siouxy - kteří slídili kolem. Z tohoto místa putuji na západ všech
ny výplavy. Tam Jsme se mohli zeptat, kde Jsou loupežící Indiáni, abychom se Jim vyhnuli ne
bo se před nimi včas chiánill.

NEJSLAVNĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTO
Ročně-12.12.-slaví Mexičané největší svátek ke
cti P .Marie Guadalupské. Je to památka na jej i
zjevení indiánskému chlapci Juanu Diego Cuanti
lanovi poté, co prosil o uzdravení příbuzného
v lese na Cerro El Tepeyac, kde stával chrám
matky bohů Tonanztin, 10.12.1531 šel na mši sv
"Neboj se této nemoci, ani jiného neštěstí.Což
nejsem já tvá Matka? Nechrání tě můj stín? Ne
jsem já tvým zdravím? Jsem Matka všech lidí,
kteří žijí na zemi, všech kmenů a národů. Mat
ka všech, kteří mě milují a ke mně s důvěrou
spěcháj í ."To mu řekla krásná žena indiánských
rysů. Požádala ho, aby na tem místě vystavěli
chrám, v kterém bude prokazovat svou lásku a
pomoc trpícím.
španělský biskup, františkán Chuan de Zuymárra
ga dlouho chlapce odmítal. Teprve, když muchlč
pec z místa posledního zjevení 12.12.z kopce,
kde rostly jen kaktusy, přinesl plášf plný zde
neznámých kastilských růží s obrazem, který do
něj vtiskla Panna Maria, uznal zázrak a Panna
Maria se stala trvalou ochránkyní celého Mexi
ka .
Obraz, který obsahuje množství symbolů, byl
pro Aztéky, kteří používali obrázkové písmo,
výimluvným poselstvům, které pochopili, a to
vyvolalo obrovské nadšení. Konečně pochopili
slovům o učení Ježíše Krista. V následujících
10 ti letech bylo pokřtěno oam miliónů obyva
tel a Guadalupe se stalo jedním-ba prvnímpoutním místě na světě, zatímco v Evropě jako
následek protestantské reformace'mnoho lidí ví
ru ztratilo...
Už přes 450 let zůstává obraz Panny Marie,
vtisknutý do pláště vesničana nezměně n . Nezni-!
čil jej ani požár, ani zemětře
sení. Přítem je známo, že indi
ánská tilma, vyrobená z vláken
agáve, se pro 40 ti letech sa
movolně rozpadá. Plást je svým
způsobem srovnatelný s Turinským plátnem. Bůh nám, katolí
kům a hlavně skeptikům 20.st.
předložil v tamto nikoliv lids
kou rukou namalovaném obraze
tajemství, které zatím nemůže

I zcela odhalit ani nejmodernější technika.
!Obraz byl po dobu sta let vystaven krajně neIpříznivým povětrnostním podmínkám a byl zcela
volně přístupný. Nesčetné svíce hořely v jeho
těsné blízkosti, lidské ruce narážely mastný
ma, špinavýma a zpocenýma rukama na jeho plo
chu. R.1921 dal terorista přímo pod obraz bom
bu, která způsobila velké škody. Nikdo však
nebyl zraněn a obraz zůstal neporušený. Barvy
nejsou minerálního, rostliného ani živočišné
ho původu. I když se zdá, že obraz obsahuje
všechny maliřské techniky-freska, vodová bar
va, tempera a další fysicky nedosažitelné kom
binace, má spíše charakter fotografie. Infra
červené záření však nedokázalo tahy štětce,
skicu nebo náčrt. R.1951 mnohonásobně zvětši
li fotograficky tvář Madony, aby dál zjišťo
vali. A v jejich očích se objevila scéna s
předáváním květin biskupovi, jako to vidí lid
ské oko. Je naprosto vyloučeno, aby byl někdo
v 16.st.něco takového udělal. R. 1971 potřís
nili obraz při čištění rámu kyselinou dusič
nou, ale ta obraz nepoškodila. Na vědeckém
výzkumu pracovali např.nositel Nobelovy ceny
za chámii Richard Khun a členové vědecké sku
piny laboratoří NASA Dr.Calagan a prof.J.B.
Smith. Dále za pomoci nejmodemější techniky,
používané při studiu fotografií z umělých
družic, Ing.Tonamann použil 2500 krát zvětše
ní každé podrobnosti, detailu. Zkoumal i oční
pozadí a zjistil, že se chová tak, jako oko
žijícího člověka.
V původní řeči se Guadalupe vyslovovalo jako
Quatlaxupeh - to znamená v překladu: Ta, kte
rá šlape na hada. Had znamená zlého ducha,
dábla.
Z knihy Františka R d Z I C K Y :
EXPEDICE
M E X I K O . ________

29.10.přijal v audienci Sv.Otec presidenta
Slovenské republiky Rudolfa Schustera s
manželkou a min. zahraničí Kukana. Pozval
sv.Otce na návštěvu země. - Předání* vánoč
ního stromku sv.Otd 18.12.-ie zúčastni bis

kupové C.R.l president Havel. Bude tam zátio
ven pout lesníku.-R .2006 oslavT Švýcarská
garda své 500.výroči\ - Ha Kubě vyjdou k
vánocům popové zvláštní známky.-Mariánský
kostel ve Frýdku byl povýšen na basiliku minor.

ASTROLOGIE

nebe v oncm okamžiku s horoskopem narození.
Podle toho, zdali je srovnání souzvučné nebo
VĚDA NEBO ŠARLATÁNSTVf?
ne, může se udělat rozhodnutí. Horoskop je
Zkoumání veřejného mínění, provedené před něko tedy popis nebe v určitém okamžiku. Když
lika roky ve Francii a ve Švýcarsku, ukázalo doí astrolog udělá horoskop, pracuje jako hvěz
ti podobné výsledky: ženy se zabývají astrologiJ dář, který by používal přibližných prostřed
raději než muži a mladí lidé víc než staří. A
ků popisů nebe. Stává se však šarlatánem v
konstatuje se též, že nejvíce skeptiků je mezi
okamžiku, kdy prohlašuje, že lidé, kteří se
vědci, takže žádný astronan a žádný fysik na
narodili se vzcházejícím Martem, jsou veliké
astrologii nevěří.
postavy a mají modré oči.
Všeobecná důvěřivost lidu má tři důvody:
ibraz nebe závisí na zeměpisné šířce: horos
1. Nikdo nepopírá skutečnost, že slunce a měsíc kop v Sydney je jiný než horoskop ve štokholovlivňují pozemské jevy,proč tedy také ne hvě:
iu. V tamto ohledu je nutno zmínit se o
2. Nevědanost:všichni vědí, co je atomová energie]zvláštní situaci v polárních krajinách: tam
a magnetisnus, avšak většina lidí neví, co je se během více týdnů, ba v zimě během více
zatmění /eklipse/.
ěsíců, neobjevuje na nebi ani zvířetník,
3.Obraz nebe a vesmíru je tak velký a tajemný,
i slunce, měsíc a planety. Pro lidi, kteří
že převyšuje lidského ducha a vede ke zbožště- se v těchto krajích narodili v této době,ho
ní nebeských těles. S tím souvisí představa o roskop neexistuje. Zato mohou mít víc horo
předurčení a podřízenosti/subordinaci/.
skopů v létě!
|w
H I S T O R I C K É
Ú D A J E
Ř E D P O V Ě D I
Předhistorický člověk se danníval, že tak, jak
¡Předpovědi astrologů v horoskopech mohou být
on může ovlivňovat bytosti svého okolí, tak hvěz -ozděleny do dvou skupin: rady a předpovědi.
dy mají dobrý nebo špatný vliv. Tito bohovélěkteří astrologové milují riziko a odvažují
hvězdy-byli především slunce, měsíc, pět planet
>e dávat přesné odpovědi. Tak např., když
a dvanáct souhvězdí, v nichž se tyto předměty po! >yl v roce 1970 těžce nemocen De Gaulle, je
hybovaly ročně na nebeské klenbě. Každý obra2
len astrolog předpověděl, že zemře 14.srpna.
nebe byl spojen s proroctvím a radami, obsažený-;
Gaulle zemřel proti tomuto očekávání 9.
mi v"Tetrabiblos"Ptolemeje /2 .století/.
listopadu. To však astrologovi nebránilo,
Když však římské císařství přijalo křesťanství
>y tvrdil, že smrt předpovídal, ale že se
za oficiálně platné náboženství, astrologie
lýlil pouze ve dni.
upadla v zapomenutí jako staří bohové. Avšak ne
redním z největších omylů v dějinách je přednadlouho, neboř se vynořila znovu s arabskými
>věd astrologa Gardana o osudu anglického
výboji v 11.století a šířila se v Evropě. Více
ále Eduarda VI. R.1552 vypracoval Gardan
astrologů té doby přidalo ke stavbě svůj kámen:
loroskop krále, který měl tehdy 15 let a
švýcarský lékař Paracelsus, který položil zákla >sal:"Jupiter uprostřed nebe předpovídá výjidy ke vztahům mezi souhvězdími a různými částmi
íčnou kariéru. A vzestupný lev je zárukou
těla, a Nostradamus, který se odvážil napsat bu
.louhého a šťastného života. Král bude žít
doucnost Francie.
umálně půli svého života, bude však postiV 16.stol.se zdálo, že pokrok věd uvede astrolo-i íen různými nemocemi po svých 55 letech."
gii ne-li do zapomenutí, tedy aspoň do vědecké
•al Eduard však zemřel, když mu bylo 16 let
nevěrohodnosti. Avšak podivný fakt, astrologie
VESMÍRU
nalézá svou plnou sílu na začátku 20.st. Tak ja-jj L I V
livnuje
vesmír
náš život? Jistě, avšak ne
ko dnes, mnoho lidí věří, že Saturn může dát
tak, jak to chápou astrologové.
správné číslo loterie, noviny se hem
Slunce nám vysílá své teplo, m ě 
ží horoskopy, znaky zvířetníku se
síc vyvolává mořský příliv a
objevují na klenotech a dokonce i na
odliv...
švýcarských poštovních známkách.
Na konec: Je astrologie věda?
Existuje též horoskop krav pro ze
Astrologie vychází ze skutečných
mědělce a kuchyňská astrologie pro
faktů/obraz nebe/, ale vyvozuje
restaurace.
z nich nej fantastičtější učení.
H O R O S K O P Y
Je
tedy naprosto v protikladu k
Podle astrologie jsou povaha, osud a
vědě. Co tedy je? Odpověd: výnos
celý život člověka určený polohou ne
né řemeslo pro astrology a důvě
beské klenby ve chvíli jeho narození
řivost pro jejich stoupence...
Poloha souhvězdí zvířetníka, slunce,
P.K.
měsíce a planet v určitém okamžiku
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
a na daném místě se nazývá horoskop narození.
Pro všechna důležitá rozhodnutí v životě jednot1
livce astrologie navrhuje, aby se srovnal obraz

"Uchylovat 6c o nadu...k cu>úiologtÁ...je v přímém nozponxx 4e
ctí a úctou, ktoAou dlužíme Rohu'!'

Sen prostého mnicha, jeho blažených společníků a
možná i těch zástupů se stal skutečností.
|«
První příběh Kristova narození je v Novén
Když byla slavná mše sv.u konce, vydali se n a £ 0
zákoně a pochází od sv.Lukáše. Jeho slova j cestu domů, zastavovali se u jeslí a brali z
výmluvně popisují narození Spasitele v oby-j nich kousky slámy. Na zástupu spočinul mír a po
čejnán chlévě.
koj jako veliký plást naděje.
Utekla celá tři staletí než byla v Římě za-j tJžas a kouzlo večera nevybledly s úsvitem další
znamenána první zmínka oslava Ježíšova na- j ho dne. V následujících dnech po té slavné noci
rození. Trvalo dalších sto let-bylo to v
| se vynořilo mnoho neobyčejných příběhů.
pátém století-než Řím určil oficiální pa
Jeden z nich vypravoval, že zvířata byla vybrána
mátku Ježíšova narození 25.prosince.
za svědky Ježíšova narození, dostala v té noci
Původní oslavy byly jednoduché. Kněží cho
schopnost mluvit lidským hlásán. Lidé říkali,
dili po farnostech a zpívali zvláštní latin že když němá tvář poklekla před zpodobněním Je
ské písně o zázračném narození. Později pa žíška, aby se mu klaněla, bylo slyšet dokonalá
pež Řehoř I./zemřel r.504/ dal povolení
slova.
zdobit kostely zelení.
Jiní vzpomínali, že obyčejná sláma, kterou si
Ubíhala staletí, přibývalo různých oslav
přinesli z jeslí dítěte, uzdravila nemocná zví
zázračné události a v mnoha kostelích si
řata a vyléčila následky nemoci během jedné noci.
připravovali vlastní scénu jesliček. Potem
Byl to skutečně čas milosti.
se r. 1223 sv.František z Assisi rozhodl,
Brzy se italská oslava s živou scénou Ježíšova
že oslaví narození Ježíše živou scénou, kde narození rozšířila po celé Evropě.
jednotlivé scény budou představovat skuteč Cd té doby zaujala tradice výpravných scén na
ní lidé.
rození Ježíška srdce a mysl mnoha lidí takovým
Sv.František si uvědonil, že pokud mají li způsobem, že by si to sv.František a šlechtic
dé příchodu Spasitele skutečně rozumět, mu Giovanni stěží dokázali představit.
sí se jim přiblížit takovým způsobem, aby i
Kay MULE je vydavatelem časopisu Medjugorje Stasi,
ten nejobyčejnější člověk mohl si událost
z kterého byl článek přetištěn. Také jej uveJíejpředstavit.
Nejdříve se však vydal do Říma pro duchovní nil měsíčník Me.zinaAod.nX. Report, v l.roč.v
posledních měsících v minulem Aoee 199&.
schválení. Dostalo se mu audience u papeže
Časopis
Vám stále doporučujeme. Zvyšuje svou
Honoria III., jemuž pečlivě vysvětlil svůj
úroveň, je zajímavý, podnětný,Qryze katolický.
záměr. Sv.otec mu dal souhlas a požehnání.
Předplatně pro nás 25 US dolaru
Sv.František potřeboval ale více než jen
požehnání. Potřebaval někoho, kdo by mu dal Toto nakladatelství také tiskne DOPISY PRO TEBE,
peníze, potřeboval místo, kde by se scéna j které vycházely v Římě, ale pro nemoc se s vydá
odehrávala, a lidi, kteří by ji zahráli. Bo| váním muselo přestat. Předplatné je dobrovolné,
hatý, laskavý a zbožný šlechtic Giovanni
normálně stojí jeden 2 Kč, tj.asi 10 rappů.
bez váhání nabídl svou pcmoc. Věnoval vešr
Z názvů: Nitka nebo řetěz? Symboly Církve. Otrok
keré úsilí tomu, aby zajistil, co sv.Fran
černých otroků. Zlomené pérko.Čmelák.Znáš sán
tišek žádal; stáj, slámu, živého osla a vo sebePPříjemný pán.Volání z druhého světa. Pocho
la. Roli Marie, Josefa a pastýřů hráli sku
pitelní a nepochopitelní svati. Moc hodný
teční lidé, které vybrali sv.František a Giovanni pán.Opravdu není naděje?Rozhovor v letadle.
Nakonec byly modlitby vyslyšeny, všechno bylo na
Moderní bohové. Obj. REPORTjRonov n.Doubr.
správném místě a sv.František položil do jeslí
?4.c a ' cHRjsrmsINDIÁN
island
nádhernou figurínu Krista v životní velikosti.
CXCAN
Přicházely veliké davy a na tvářích poutníků,kte
ří dorazili na místo, bylo vidět velkou radost a
úctu. Pak na scénu vystoupil sv.František, aby
zazpíval evangelium. Scénu zalilo ticho. Bylo to,
jako kdyby sám anděl si vyžádal klid. Z této ka
giRJSTA^
ISLAND
4QC
WVW OCCAN
1
zatelny v přírodě pak pokorný mnich prosil své
posluchače, aby odložili nenávist a připravili
ve svých srdcích místo pro slávu vánoční doby.
Davy zpívaly a historici označili tyto melodie
za první vánoční koledy.
Děti směly obklopit malého Ježíška v jeslích a
zpívat mu krásné písně.
Na konci oslavy uchopil sv.František dítě do ru
kou a oznámil jeho zázračné narození.
Slavnost vyvrcholila a velká radost naplnila
srdce všech přítomných.

0

FY JSI SKÁLA!
LEV XIII. "vatikánský vězeň" italské vlády, j

SMOLA
V hospodě byl

j e d i n ý host.

Hostinský

Mnoho vlád tehdy ovládali svobodni zednáři.
se z e p t a l : " M á m v á m n a t o č i t pivo?"
Ti ohteli odstranit vliv papeže různými
O s a m ě l ý host kývnul.
zákeřnostmi. Dnes máji větěi úspSah.________ " N e v y p a d á t e p r á v ě š t a s t n ě , pane
V Mačlarsku dal min.předseda Wekerle r.1894
odhlasovat zákon o povinnán civilním sňatku.
Teprve po nán se mohli snoubenci dát oddat
církevně. Státní úřady přestaly užívat far
ních matrik a zavedly si své vlastní-vedl je
obecní notář. I když měl císař František
Josef titul apoštolského veličenstva, pod
lehl nátlaku zednářů a podepsal stejný zákcn

Katolíci byli na svého papeže hrdi. Byl
zbožný, učený, umírněný, pečoval duchovně o
celý svět-i když byl"vatikánským vězněm".
Katolíci se do Říma hrnuli ze všech stran.
R.1888 oslavil 50.výročí svého kněžství.
Do Říma jela spousta zvláštních vlaků, osla
vit toto výročí. Oslavil je 1.ledna mší sv.
a dostal na ni stipendium 3 miliony lir z dárků věřících.
Na výstavě k tanuto výročí bylo 280.000 dár
ků, v ceně až 60 mil.lir, a výstavu navští
vilo na 380.000 věřících. Rakouský císař
mu věnoval vzácný kříž, císař Vilón II. mit
ru, portugalský král Ludvík zlatý kalich,
královna Viktorie z Anglie baňku z broušené
ho skla, byly tam i dary marockého sultána.
R.1893 oslavil 50 let od jmenování biskupan.
V tom roce oslavili výročí zakládáním kos
telů, spolku, útulků,škol, vědeckých i cha
ritativních institucí.
1.ledna 1900 ohlásil papež Milostivé léto.
Lev XIII. je druhý papež ,který se dožil let
sv.Petra, který také 25 let řídil lodičku
Kristovu. Když byl tento papež zvolen, by
lo mu 70 let - počítalo se s tím, že jeho
vláda bude krátká. Zatím panoval 25 let.
Tehdy mu byly 9 3 roKy, měl oduševnělou tvář
a vypadal jako bytost z jiného světa. Pocty,
které mu věřící vzdávali, vztahoval ne na
sébe, ale na svůj posvátný úřad náměstka
Kristova.
Zsnřel 20.července 1903. Přivedl papežství,
byř i "ve vězení italské vlády" k velkému
rozkvětu, získalo vliv a úctu celého světa.
Byl spíš učitelem než diplcmaten, proto ho
věřící milovali a obdivovali. Pro množství
encyklik, které vydal, se na něho vztahuje
proroctví Pseudanalachiášovo,které ho ozna
čuje za "světlo z nebe". Na jeho šlechtic
kém znaku rodiny Pecci byla hvězda v modrám
poli. Blažej Racek, Czrkevn-í dějiny_____
J o h n Joppe.
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" N e m á m tak é d ů v o d k r a d o s t i . "
"Měl jste s m ů l u ? "
"A jakou!"
"V l á s ce?"
H o s t z a b r u č e l :" S m ů l u v lásce. T o by
přešlo. Ale z t r áta, k t e r o u j sem utrpěl
ta mi z ů s t a n e s t ále.
Rána! Ach jo!"
"Tak jste s k u t e č n ě n ě c o z t r a t i l ? "
" J i s t ě ," z a v r č e l h o s t , " c e l ý c h d v a c e t
tisíc franků!"
Hostinský zděšeně zapísknul.
"To je s k u t e č n ě zlé, pane. A n e m á t e
naději, zase ty p e n í z e n a j í t ? "
"Bohužel - žádnou, pane hostinský.
J e š t ě p i v o - na to m i p e n í z e z a t í m
s t a č í ."
Hostinský natočil hostu světlé pivo a
p o d a l m u je. P a k o ž i v n u l a z a s m á l se.
" T ř e b a s v á m je n ě k d o v r átí. Což k d y 
b y s t e si d a l i n z e r á t ? "
" S o t v a b y se k d o p ř i h l á s i l . " H ost
j e d n í m r á z e m v y p i l p i v o a o b j e d n a l si
s a r d i n k y a víno. H o s t i n s k ý ho o b s l o u - 2
žil a p a k p o k r a č o v a l .
"Kdybyste nabídl nálezci tučnou o d 
měnu?"
Muž se p o s m ě š n ě zasmál.
" T omu s ám n e v ě ř í t e . "
"Vím, že p o c t i v c i už d n e s s k o r o vymře-«
l i ," s o u h l a s i l h o s t i n s k y ."Ale za p o k u s to stojí. B y l j s t e už v k a n c e l á ř i
pro nalezené věci?"
M už se z n o v u z a s mál, n a b o d l s a r d i n k u
a zapil ji v í n e m . P a k z a v r t ě l s m u t n ě
hlavou.
" J d ě t e a s p o ň na p o l i c i i , k dyž už n e 
v ě ř í t e t omu ú ř a d u . Už jste na p o l i c i i
byl ? N e? T a k b y s t e měl. P r o s í m vás,
z t r a t í - l i č l o v ě k d v a c e t t i s í c franků,
t a k se v y p l a t í , v š e c h n o m o ž n é zkusit.
T o v á m p ř e c e n e m ů ž e u š k o d i t . J e n se
p o k u s t e ."
H o s t se z a s m á l p o t ř e t í
a dojedl sardinky.
"To n e m á smysl.
V í m přesně, k de
j sem je z t r a t i l
V hráčském k a 
sin u v M o n t e
C a r l u !"

2

V jejich očích se objevila únava a pocit bezmoci.
A já najednou pochopila všechno. Tato velká
zpěvačka, hvězda, kterou zahrnuli lidé ovacemi
jakmile se objevila, přišla ke mně jako prosící
Mám-li být poctivá,byla jsem udivená,když
žena, ne jako umělkyně. I ona propadla kouzlu
jsem spatřila jet Anezčin vuz úzkou ulicí k
toho černovlasého darebáka - stejně, jako jsem
mému domu. Ohromeně jsem se ptala,odkud
tomu propadla já, když jsme se poprvé u moře
o mně vůbec vi\ Později se to vyjasnilo. Na
setkali a já se před ním potácela jako vážka
šla fotografie, které dělal skoro každý den,
O A
a nechal je z nedbalosti ležet na stole.A ona nad plamenem.
"Ale později vám o mně řekl?"
X iw
je našla. Když se ke mně blížil její mod
" N u . . .k d y ž jste se mu svěřila, že očekáváte je
rý Mercedes, nenapadlo mi to. Myslela jsem
ho dřtě, musel se vytasit s pravdou, že?"
si: ta to z něho vymáčkla. Musel ji vyp rá 
"Máte pravdu,"přikývla jsem zdrženlivě,"bylo
vět o našich dnech a nocích,vše vyžvanil.
S nenávist jsem pozorovala, jak vystupuje z vo to v poslední večer, kdy jsme se setkali. T e h 
dy mi řekl, že dítě není důvod k rozvodu a
zu a štěrkovou cestou se ke mně blíží. Co
tu má co dělat? I když podvedl ji i mne, ne že se k vám vrátí.
Anežka sklonila hlavu a nohou odsunula z cesty
měla v domě naší lásky místo.
"Nechci se s vámi zde b a vit," řekla jsem ¡*1 kamének. Pronikavě jsem na ni pohlédla. Neby
la už docela mladá, snad ke čtyřicítce - ale v
úsečně."půjdeme dolu, k moři."
Mlčky mě následovala. U sítiny a rákosí jsem té chvíli vypadala jako mladé rozpačité děvče.
"Nevrátil se," zašeptala a po chvilce dodala:
se k ní obrátila:"Co ode mne chcete?"zepta"Slíbil mi, že vám všechno o mně řekne a že
la jsem se chvějícím se hlasem. "Chcete mi
s vámi udělá konec. Dítě ho nezajímalo. Nebyl
něco sdělit nebo se pást na mém zoufalství?"
Usmála se a potřásla hlavou :"Ani to, ani ono, to p r v n í p ř íp a d ..." sotva zadržovala slzy.
"Ano, chtěl s vámi skončit.. . ale pak se přece
jen bych s vámi ráda mluvila."řekla klidně.
n e vrátil... A vracel se v ž d y c k y , "dodala tak
Na místě, kde stalá, mě •Cerhart poprvé po
užaslým hlasem, že jsem se až zachvěla.
líbil. Vyjela jsem:"Pro Boha,co ještě chcete?
Zvedla úpěnlivé oči, zalité slzami:"Chtěla jsem
Vypadl z mého života a vrátil se k vám.
To vám nestačí?"
N A Š E k r i m i vás poprosit.. .jestli se u vás p řih lá s í..."
Odmlčela se. Nemohla dál. Pak pokračovala:
"Mýlíte se, slečno Hallerova, "řekla svým
"Myslím si. . . v í t e . .. přece mi musí dát možnost,
chladným, nevášnivým hlasem, který jsem
tak dobře znala z televize. "Gerhard se ke mě se mnou mluvit, vysvětlit mi, proč už ne
nevrátil. Nevím ani, kde je, a myslela jsem.." chce ... Co ho k vám připoutalo. . . Dítě?"
Náhle se ve mně vzdula vlna soucitu. Násilím
"Pak se mýlíte,"vpadla jsem j í do řeči."Když
byl posledně zde, řekl, že ho za žádnou cenu jsem odvrátila zrak. Mlčky, jako stín, kráčela
vedle mne a vracely jsme se k domu stejnou
nepustíte. Tak jsem ho pustila j á . . . "
Na Anežčiných rtech se náhle objevil pohrda cestou, kterou jsem kdysi chodívala s Gerharvý , posměšný úsměv. Bestie-myslela jsem si. dem. Bývaly to jasně slunečné dny a teplé
noci, které se nad námi jako plášť rozestřely
"Vy že jste ho pustila?"posmívala se. "Nedě
a skryly nás před pohledy druhých. Časy,
lejte se směšnou! Nemohla jste Gerharda pu
plné kouzla a něžnosti. Cítím to dodnes a budu
stit, protože vám nikdy nepatřil. Ta histor
to cítit celý život.
ka s vámi - to byla jedna z m nohých..."
"Musíme se s tím obě smířit,"zašeptala jsem,
" V y . , vy jste věděla, že Gerhard a j á . . . ? "
vykoktala jsem. Alžběta na mě významně po "ztratily jsme ho. . . "Těmito slovy jsem prolomi
la tísnivé: ticho. "Zeny byly pro Gerharhlédla a obrátila se k třpytícímu se moři.
da zřejmě jen hračky. Kromě sebe nemi
"Věděla jsem to od p r v n í chvilky,"řekla
loval nikoho. Nebyl schopen..."
po chvíli. "Věděla jsem to u všech
Zvolnila krok - pak zamířila k
žen. Gerhard byl mluvka-řekl,
vozu. Zírala jsem za ní^ až její
že čekáte jeho dítě. Nemusel o
vuz zmizel v prachu. Zůstala
tom m u v it...J á byla právě na
jsem sama, nebyl tu nikdo, kdo
uměleckém t u r n é .. . proto. Pro
by mě zahrnul něžnostmi. Tehdy
něho byly tyto vztahy pouhým
mě sevřel oběma rukama a p ři
ubíjením času, změna..."
i
táhnul k sobě.. Stromy za mnou
Hryzla jsem se do rtu, div mi
vrhaly dlouhé stíny, z vody a
nevytryskla k re v:"K d yž vás
z rákosí vycházel chladný
tak podváděl, proč jste ho neo
dech, ovanul mě a zamrazil.,
pustila, "vykoktala jsem.
stejně jako v onen večer, kdy
Zavřela oči-, její tvář ztrnula,
jsem Gerharda zde-na břehu
pak pokrčila rameny a křečovitě
moře, zastřelila a zakopala...
sevřela ruce:"Nemohla jsem se
Ale měla jsem právo, vzít
chovat tak, jako v y . Věděla
spravedlnost do svých rukou?
jste, že je že natý..."
S duší plnou pochybností, ba
"Nevěděla jsem to,"vykřikla
výčitek, jsem se vracela k do
jsem,"Gerhard se nikdy nezmí
"Odkud máte t a k b á j e č 
nil o tom ...že má manželku..."
mu .
nou lá tk u ? "

OPUSTIL QBE?

M. A . PsieXorUiu

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24.12. ŠTĚDRÝ

DEN -PŮLNOČNÍ

21.00 W I N T E R T H U R - R o s e n b e r g v k apli
23.00 C U R Y C H
- A e m t l e r s t r . 49 v d o l n í m k o s t e l e
B o ž s k é h o S r d c e Pané

SLAVNOST BOŽÍHO NAROZENÍ 25.12.
25.12.
10.00
15 . 0 0
18-00

sobota
SOLOTHURN-

Spitalkirche
Hl.Geist
B ERN - S e g a n t i n i s t r .26.
v k a p l i k o s t e l a Br.Klause
RUTI-TANN- v kapli u katolic
kého kostela
po b o h o s l u ž b ě v á n o č n í p o s e z e n i

26.12.

NEDĚLE-Svátek

10.00 L U C E R N

Sv.Rodiny

- ve s p o d n í m k o s t e l e
sv.Karla

19 . 0 0 C U R Y C H
31.12.

POSLEDNÍ

D E N V R O C E 1999

16.00 - CURYCH

- děkovná

- pátek

- S V.

bohoslužba

18.00 - WINTHE R T U R - zahájíme Nový Rok
Novoroční přípitek v Klubovně

SLAVNOST P MARIE-MATKY BOŽÍ-1 1 2 0 0 0 .
1 . l e d e n 2000 - sob o t a
10.00 - RUTI-TANN - Zahájení milénia
s v á t é h o roku. S p o l e č n á m š e sv.
s místní farností
19 . 0 0 - C U R Y C H - N o v o r o č n í b o h o s l u ž b a

2.leden

2000 - S L A V N O S T SV. T Ř Í K R Á l 8
10 . 0 0 - AA R A U
19 . 0 0 - C U R Y C H
8 . leden - O S L A V Í M E K Ř E S T PÁNĚ
sobota 18.00 W I N T E R T H U R

P.PŘEROVSKY
A POmlt.

9 . leden - neděle____________S V Á T E K K Ř T U PÁNĚ
9,00 - B ERN
.9.00 - C U R Y C H - k o n č í v á n o č n í
doba
Z RTMA SLÍBU, ŽE RÁD PŘIJEDE

S I L V E S T R A

®EH3án*rn*pSIM

s

Hanopis Johna Cornwela Hitlerův papež,tajná »
historie Pia X 11podrobili odborníci kritice. •
Autor se zabývá jen dokumenty z Bavorska v*
r . 1918-1921 a Rakouska r . 1913-1915-ne však J
dokumenty po r.1922,k nimž nemá veřejnost
PERL1CKV ZE SKOLV
mmt
přístup. Autor nepracoval celé měsíce-jak o
'Jakmile dottanu injekcí, hned ¿i zacpu not,
ní tvrdT-ale od 12.5.do 2.6.1997 a to ne den
abych necítil tu bolett
ně. List z 18.4.1919,který zaslal německý nui
"Kandiogna^ jc přitVioj,
cius Pacelli stát.sekretariátu, označuje autor
který ukazuje, co máme v
za"časovou bombu"-list ovšem nebyl tajný,jak
hlavě."__________________
Penicilín je kladná ple
tvrdT autor, ale byl uveřejněn r.1992 v knize
Fattoriho"Německo a Sv.Stolec"-a to v úplném
teň, která neikodi."
znění, ne s vytrhanými větami, jak to dělá autor
"Vetin^ekce je zápach,

ZASMĚJME S E !
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Vatikán vydal v červnu příručku pro vatikán
ské zaměstnance, o povinnosti mlčet. Má 93 st
a platí pro klérus i látky. Bylo to nutné,pro
tože napa.jeden kněz shrnut všechny zpfiávy o
skandálech v Církvi ve Švýcarsku a dokument o
100 str.předloisl jednotlivým kongregacím.Do
kument obsahuje mnoho jmen a proto se má udr
žet v tajnosti. Je v ni objektivně popsán i
dlouholetý boj proti biskupu Haasovi.Dokument
dostal do ruky penzionovaný biskup ve Švýcarsku
Za posledních 5 r.se zvýšila agresivnost v le
tadlech o 400%, píše odborný angl. časopis .Proč?
Hl.důvod je napětí!stress) , opožděné nebo od
řeknuté lety, nával a strach z neštěstí. - Za

klení) pnonátleduje bacilu
"Infekce v nemocnicích te
přenáZejí na notitkách."
"Když má někdo žloutenku
přijde nát zdezinfikovat
chlapík t minimaxem."
"Včera jsem byla s man
želem v opeře.""A co
jste slyšela?""Co? Naše
mu sousedovi utekla
manželka naše lékařka
se rozvádf a mužova
přítele zavřeli, měl
manko."________________
Mlady muž ti kupuje po-

poslední léta se v Delhi-v Indii, 4x zvýšil
počet rakoviny úst,hl.u mužů.Zavinuje to žvý- hlednice. Váhá. Prodavač mu ukazuje jednu t nápitem:"Mé jediné látce.""Vobná. Tak mi jích
kánC tabáku, směsi betelových ořechu a i.
Kláštery v Rakousku vydaly il.brožuru s in
dejte otm."______________________________________
formacemi pro r.2000, v níž zvou na"poutnickou cestu od kláštera ke klášteru"s prohlíd
kou uměleckých pokladu. Také ve vlasti nabí
zejí kláštery noclehy, aby získaly peníze na
opravy objektu, např.v Zelivě aj. - Světová

zdravot.organizace I
á/HO v Zenevě zjistila, že
asi s 40 mil.děti se surově zachází, hl.s div
kami. Dokonce i v USA je tak postiženo 2 mil.
děti.-C ír k e v n í nejv.soud Sv.Rota v Římě za

V americké autosalonu ukazuje prodavač zájem
ci poslední model."A k čemu je to zelené světélko?""To připomíná kupujícímu, že má zaplatit poslední splátku."___________________________

"Proč mát ten uzel na kapetníku?""Abych neza
pomněl koupit chleba.""A koupil jti jej?""Ne,
maminka mi zapomněla dát peníze."______________
Vedle chodníku leží žena. Policista se ptá:"Je
vám nevolno, paní?""Ne, ale držím „ manželovi místo, aby tu mohl parkovat."______________

hájil proces s penzionovaným prelátem L.Marinellim. autorem knihy: "Co vítr od"
1 Pan Novák pité manželce:"Miláčku, venku zuli
vál z Vatikánu". Policie měla vytisky zabavit,
hrozná boule a já muale většinou už byly grodány, proto se zabrá'
tím ttále mytlet na
nilo vydávání překladu. Kniha vytýká členům
tebe."_______________
kurie intrikánství, zpronevěry a karierismusSkot se vrá tí z koačkoliv to autor u všech členu kurie nemůže j
vypravuje synovi:
dokázat. - Od ^ . 7993 se provádí ve vlasti šet
P rv n í poločas skor>
řeni o společenském oceněni jednotlivých povo■
čil nerozhodně 2:2
láni. Na i.místě jsou lékaři. Vážnost kněží
V druhém poločase
pomalu stoupá, vážnost poslanců klesá.-Gesti
jsem špatně viděl,
kulace často pomáhá k vyjádření toho, co ne
protože se stále
můžeme slovy vyjá d řit.- l) Clevelandu-USA-do
někdo motal kolem
stávají chudé rodiny studentií stát.podporu,
té díry od suku."

aby mohly posílat děti do soukromých škol-hl.
katolických-kde se musí platit školné-800 dol
Soudce Salomon Oliver chce prosadit,aby to by
lo zrušeno, je prý to proti ústavě o odluce
státu od církve.Jenže stát.školy jsou přeplně*
né a nemohou chudé žáky přijmout,proto soudce1
rozhodnuti oddálil. Občané Clevelandu lítěji
jeho rozhodnuti zrušit, takže o tom musí roz " . . . a jak se to klepánf
hodnout nejvyšší soud (federální) .V MUraukee ; ducha starého zámku
podpory jsou od r. 1990,na Floridě letos začaly: projevuje?"_______________

"Vy máte ale pře
pychové auto. Kde
jtte vzal tolik pe
něz?""To je z lo
terie."Vy jtte to
lik vyhrál?""Ne,
ale já jtem tu lo
terii tám organi
zoval."

IS.9.<se netkalo 200 Heholnlch o-icb z
diecéze. Linec a C.Budějovic na řeholním
dnu v clitenciáckém kláZteie ve Vyiiim
Bn.odě.(Tam mivá také ex.eA.dcie pno áeholnlky P.Kuchal.)Na leholnlm dnu byli
linecký biskup Aicínenn-také benediktin.
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24.8.byla předpremiéra 3 .seriálu Broui
ku, známé knihy pro děti, kterou na
psal protestantský pastor Jan Karafiát
a už dřivé zfilmoval JiřT Trnka. Je to
nejdelšf seriál, zfilmovaný v jeho studii
I v zahraničí měl film velký úspěch.

Na ptiognamu papežské komice pno fiodinu
21.-29.0.v Vatikáne byly otázky o lodi
né politice v jednotlivých zemicfy, vý
měna zkuZenoz>ti a lelenl problému.M.j.
tam bul pledó .této komice, pKO-ilulý kan.
dinál A.Lopez TaujíH o , Hada biskupu a
odbojníku, z nall vlasti biskup Cikxle
a ředitel Nási-AtledUka mo rodinu PhD>i
J . Zeman.-Za posledních 10 r. zahynulo
A. JMÉNO ČESKÉHO S P IS O V A T E L E . B . Základní vzo
ve válkách 2 mil.dětr, 6 mil.dětT bylo
zraněno, 10 mil.dětí utrpělo duševní
úraz(trauma)a z 35 000 nucených pros
titutek tvo ří třetinu děti do 18 ti let

Podle injtOnmacJL andb.z Titany R.MOidi
■tu. chce 4v.Stoiec zUdit v Kokovu 4a
modatnou diecézi. Pevním biskupem by
měl být ¿vět.bsCókup M.Sooi z Pdznenu
Michael Kpakala Francis(63)arcib. z Mon
rovie, byl 2 2 . 1 1 .vyznamenán cenou R.
F.Kennedyho boje za lidská práva, do
tovanou 30.000 dolary. - Kanmelitiké na

kladatelitvi vydalo v dejnu 500 .publika
cl-encyklopedii 2000 A.kleótanAtvl.Sto
yl 1190 Kč190 pu> I . -4 .1 0 .se setkal v
poutním místě Ellwangen biskup V.Malý
s duchovními správci Cechu v německy
mluvicích zemí.- Léto* dosáhne počet ka
tolíku. na 4větě I milcaidu. Pezicentuelně je to méně. Nejvíc je jich v Amenlee
oak v Evropě, nejméně v A4-C4 . - E T I
podpořil jako Sponzor obnovu
průčelí katedrály sv.Petra v Rímě.Prá
ce trvaly 2 a pul r.a stály asi 10 mil.
frs.Použilo se p ř í nich nejmodernějších
metod. 30.září průčelí sv.Otec požehnal
Také kolonády na náměstí jsou obnovená

ViduZtvjm modem doplavili amenlčii vdjácl do V.1imonu mnoho h.ýze -Počet zpověd
níků u sv. Petra se k r . 2000-sv. Rokzdvojnásobí-bude jich 40, budou to hl.
františkáni a zřejmě se bude zpovídat v
různých řečech.-Sv.útec založil v Bélo-

fiuóku novou diecézi Vitebtk, pnvnlm bii
kupem je Vladislav 8lina(45)a pomocným
biskupem P.C. Klánovicz(41). Apolt .nuncluó
P.Dominik Hluioviký to 4 dělil za mže 4 v
Český sochař Otmar Oliva z Velehradu,
vytvořil za 4 r. výzdobu kaple Redemptoris Mater v Apošt.paláci ve Vatikánu.
Tento sochař udělal také pamětní medaili k 20.v ý r .v lá d y J . P . I I . ______________

rek měřidla, motor. vozidlo, holandský námořník.úpsměšně mluvící člověk. C . Psací potřeba, biskupská
pokrývka hlavy, ukaž . zájm. sinalá, africká antilopa.
D . Představený kláštera, příslov. spojení, pomalu
padat, naplněný, návodlobr.) E . Citosl. ticha, v y h y 
nulý pštros, rakouské město, předložka, povlak na
železe, první žena, citosl. podivu . F . Rovnost, tropické
šílenství,arnika, referent polit.či odborné výchovy.
C.KOMIK SE PŘEDSTAVÍ' LÉKAŘ I . H . Přívěs, ruský
"stů l", radioaktivní prvek, noční pták, slovensky"ji~
nak" . I . Druh květenství, šelestí lékařsky ), nástroj na
vážení, z k r . b ý v . české automobilky, pražský herec.
J . Osob .zájm., vznešená, sladký brambor, lékárnický
praktikant, zástup lidi. K . Liter. ú tvar, věnovala,dět
ské podzim. hračka, legendární tibetský kouzelník.L.
Severofinské město, tyč držící něco pohromadě,
archiekt Matice slovenské, žalud subtropického
d u b u .N .N Á Z E V KNIHY, KTEROU VÝŠE UVEDENÝ
SP ISO VATEL NAPSAL.
1. Rozsáhlá báseň, loňského roku .2.Puls ,přírodní
útvar,fáze měsíce.3.Mongolský pastevec,zajet d o 
vnitř,mužské jméno. 4. Rusky'Todstvo" ,malá n á d o b 
ka, citoslovce upozornění.5. Italské hl. město,otesání,
složivé věžní hodiny.6.Cizí ženské jméno,úřad-hovcrově,tázací částice,zn.síry a vanadu.7.Potom,slov.
"ledová" ,číslovka.8. Ukrajinské město,z m a t e k ,pobře ží Baltického m o ř e .9.Latinský překlad Písma sv.,be
ty ,likér.10. Skřítek,vojenský k n ě z ,slov."jací" .11.
Vydání,naše hl.město,souhlásky slova"důraz" .12. V y
chodoasijský jelen, býv. z n .sanitních potřeb .bezrad
ný! hovor .) 13. Německy"studená" ,domácí p t á k ,kolum
bijská řeka. 14 .Svazek slámy .příslovce související s
"dosti", přísl.místní.15- Potřeba na sezení,hon,fr.
řeka, Evropan, .6.Stát na arabském poloostrově,
dru h chleba, oprávnění.17 .Jihoamerický keř, pracov
ně schůze,převracet p ů d u pluhem. 18 .Duševní n e 
uspokojení .slovenský "tuna",příslsměru. 19. Beloveské kyselka, obyvatel h or,filipínská s o p k a .20. Šípo
v ý jed,čs.sochař a keramik.

POMtiCK Y : Etalon, maat,kudu,ekvita,ASAP,Kurdi,
A in, T urk a , Yari .flot, pataty, Naropa, valon._______

POSTRETOUREN:
KATHOLISCHE TSCHECHENMISSION
BRAUERSTR.99.-CH-8004 ZÜRICH

MÁTE SRDCE N A DLANI'

Někdo má sřdce na dlaní-Je to řlskantnl-Jlnl city skřývajl, takže Je Lidé pokládají
za bezcitné. Nožná, že Jsou, ale možná,že
žili hlubokým vnitřním životem. A co vy?

1. Ctu raději romány, povídky, než cesto
pisy, dějiny, fakta, odborné knihy?
2 . Při katastrofách mám s postiženými sou
cit, i když je neznám?
3. Jsem pro nejpřřsnějšř tresty pro těžké
zločince, vrahy, zneuživatele dětí ap.?
4. Raději u stoup Tm, než abych druhého zra
nil -tělesně nebo duševně.
5 . Často potlačuji slzy-i vnitřní.
6. Nemám rád, když se mi d r u z í svěřují" se
svými bolestmi, obtížemi, problémy.
7. Těm, které mám rád,dávám dárečky.
8 . Miluji filmy s dětmi a se zvířaty.
9. Pokládám za správné^ nekupovat nic od
podomních obchodníku, nedávát almužny.
1 0 .Schovávám si staré fotografie a dopisy
a občas si je čtu a prohlížím.
ANO-na otázky 1,2,4,5,7,8,40
NE -na otázky 3,6,9.
Za shodné odpovědi si započítejte bod.

J s o u - l i m y šle n ky s p oje né s c i t e m , m a jí mnohem
. v ě t š í s í l u - než když j s o u samy. «u r t B r e y s ig
Své m y š le n ky může č lo v ě k u z a v ř í t do svého n i t 
ra . N e z a b í r a j í mnoho m í s t a , s í d l í v h la v ě a
nederou se ven. A le c i t y s í d l í v s r d c i , ja k o
dech se c h t ě j í r o z v i n o u t , c h t ě j í se r o z p r s k 
nout na vše chn y s t r a n y . N e d a j í se u v ě z n i t , ne
d a j í se s k r ý t . P o t ř e b u j í s l o v a , p o t ř e b u j í p í 
seň, aby se t ím s r d c i u l e v i l o . w i l h e l m v . S t o l z
Můžeme s l e d o v a t způsob m y š le n í druhého č l o v ě k a - j e t o le h k é . Avšak j a k é j s o u c e s t y je h o c i 
tu j e p o z n a t v e lm i t ě ž k é .
G e r h a r t Hauptmann

8-10 bcdu:Jste zřejmě velmi citlivý, až
přecitlivělý člověk. Je-ll tato vlastnost
spojená s velkou láskou k sobě a vztahovačnostl, nebudete asi přilil oblíbeni.
Přecitlivělost nemá nic společného s lás
kou k bližnímu. Umíte-ll být nesobecký, J
vaši přátelé vás moji řádí.
S
4-1 bodů:Váš řozum kontřoluje cit. Jen obě 1
vlastnosti použit na spřávném místě a ve
vhodné době. Jinak by to mohlo špatně
dopadnout.
1-3 body: Skřýváte své city pod dnsnou
slupkou. Co vám můžeme pořadlt?Ukázat
někdy cit, Je také důležité, ba přo váš
život l zdřavé. Rozum a cit Jsou Jako
oděv a tělo. Tělo bez šatu mřzne, Je na
hé, a šaty bez těla visi ve skříní, Je
to holý nesmysl. K oběma patři Ještě
vůle. Vyšší zvířata mívají-snad zdánll- (
vě-uřčltý zvířecí cit,ne řozum a vůli.
;
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