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kdysi dávali v televizi starší film, v němž hrál hlavní roli plukovníka LS armády Gary Cooper. Vhroval představené před tím, že by Japonci mohli přepadnout Havajské ostrovy, které
patří k ISA a leží v Tichém oceáně asi uprostřed mezi Japonskem a Amerikou. Vysmáli se mu,
když na sván varování trval, vyloučili ho z armády. Objevil se v civilu.
Jestlipak si na jeho varování vzpomněli, když Japonci přepadli Pearl Harbor a U3A přístav na
Havaji zničili? Lěichni proti jednomu, a přece měl ten jediný pravdu. Pravdivá jsou slova
spisovatele Pavla Claudela: "Pravda nemá nic společného s tím, kolik lidí je o ní přesvědčeno."
Podobná situace je skoro už padesát let v Církvi. Jedinci varovali, ale vysmáli se jim, někdy
je odstranili, pomluvili, a když nemohli, tak je přeložili na bezvýznamné místo. Někdy sami
zatrpkle odešli-a přece měli pravdu. Na př. v Neue Zuricher Zeitung z 7.července t.r. doporu
čuje františkán Richard Rohr:"Ježíš ano, Církev ne!" Po II.Lfotikánu, vzdor chytrým, věřícím
jedincům se rozlezly lži víry a heretici je mohou veřejně hlásat i v "katoličkám" tisku či z
kazatelen ba i v některých seminářích. Je to pravda? Bohužel ano, jenže jedinců, kteří hle
dají pravdu na správnán místě, totiž v Novén zákoně z úst Kristových, v katechismu, přibývá
a odvažují se o tem i mluvit a psát. Lidé se k nim přidávají. Semináře, kde se učí této ryzí
pravdě Kristově jsou plné, musejí se rozšiřovat a jsou trnem v oku často i"hodnostářům" Círk
ve. Jenže pravda se prosazuje dál, možná i v podzemí, možná nenápadně, ale nedá se udusit,
nedá se vykořenit. Marně se její nepřátelé namáhají. Získají snad nemyslící a lehce ovlivni
telné davy, ale ne myslící hlavy.
Jeden z největší učenců dvacátého století, konvertita Dietrich von Hildebrand.Musel z Němec
ka uprchnout do Vídně před Hitlerem, tam zakláial kroužky, v nichž se hlásala pravda. Když
Hitler ohrozil i Rakousko, utekl s rodinou do LEA. Tam mluvil s jezuitou Teilhardem de Chardinem, poznal, že jeho učení je protikatolické. / V knize Trojský kůň v městě Božím, w d a l a
českyM atice cyrilometodějská v Olomouci/Nebyl sám. Filosof
Maritain, historik Hubert Jedin a j . Je podivuhodné, že k uče
ní Kristovu se přidávají právě mladí. "Nebojte se. Já jsem zví
tězil nad světem. "/J 1 6.33/
Po Pearl Harbour se LEA pustily do války. Bez jejich pomoci by
sotva Evropa zvítězila. Měl pravdu plukovník, kterého ze služby
propustili.M ě l pravdu ten, kterého pro pravdu ukřižovali, "Já
jsem vzkříšení a život. "/J 11,25/. Nyní vstává Kristus ve své
Církvi zase a oživuje srdce mladých. Získává ty, kdo si nevědí
rady. "Dal jsem vám příklad. "/Jan 13,15/.Dal nám příklad, že
nám ponáhá, že i ubitá pravda vstává z mrtvých. Marně se sna
ží nepřátelé pravdy-bohužel i posvěcení-rafinovanými prostředky
vykořenit Krista-Pravdu, ze srdcí lidí. Jistě, jsou oblasti, kte
ré jsou pro Pravdu mrtvé, nebo tak vypadají. Možná, že se najed
nou objeví-v utrpení, v pronásledování, v neštěstí-a povede k
radosti a ke štěstí. Je to Oživovatel! Z pronásledovatelů, z ne
vědomých Šavlů se stanou apoštolově Pravdy! V srdci těch,kdo poc
tivě pravdu hledají, se ukáže Pravda v celé své nádheře a oživí
jejich vyprahlá srdce.
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CO NOVÉHO VE SVĚTE!
Brazilský arcibiskup Vincente Jaquim Zico
suspendoval pět kněží své diecéze, kandi
dovali do místních voleb, (kolem kněze je
hlásat evangelium-řekl novinářům, stejně
je v Církvi málo kněží, takže se nesmějí'
zabývat světskými úkoly. Napřed je dvakrát
napomenul. -Budhisté v Belgii kritizuji
Církev, vedoucí osobnosti s nimi nechtějí
mluvit. Budhismus je náboženství bez Boha.
92% dospívajících v (BA lže, hl.když chtějí dostat zaměstnání. Studenti vyšších
škol často lžou, podvádějí, přijdou do ško£
ly opilí. Studii o tem vypracoval institut
pro etiku"Josef a Edna Josephsonovi." V
miste vyvražděni posledni aarské rodiny
komunisty položil patriarcha Alexij II. základni kámen pro katedrálu.-Britský deník
The Guardien píše o nátlaku na anglickou
královnu Alžbětu II., aby se se sv.Otcem
nemodlila otčenáš. Navštívila ho jako hla
va státu a ne jako hlava anglikánů.-Stále
častěji slyšime varováni před islamizovánim křesťanské Evropy. V Brně máji mešitu,\
plánuji mešity v dálšich českých městech.
Muslimové se o křesťanství vyjadřuji velmt$,
ošklivě. Začali se bránit hl.biskupové v
Itálii, arcib.v Bologni, Giaccmo Biffi, nc
psal i pastýřský varovný list. -Vfedení Círl<
ve v Hong-Kongu protestovalo proti pronás
ledování katolíků v Číně, stále se zhoršu-í
je. V provinciích Jiangxi a Riljam byli
zatčení četní laici, kněží a biskupové a
od srpna do prosince se plánuje další boj
proti Církvi. Diecéze žádá, aby komunisté
propustili z vězení všechny věřícÍ.-Kard.
Ratzinger varuje pisemně bavorského min.
předsedu před státem podporovaného spolku
Donům vitae, který podporuje potraty a vy
stavuje potvrzeni ženám. -Nábož.svobodu v
naší vlasti chápou mnozí politikové stále
komunisticky. Před tím varoval arcib.kard.
Vlk. Sebral pravověrnému prof.Dr.Wolfovi
kanonickou missi, tj.nesmí vyučovat nábo
ženstvím. -Kanadští biskupové zádaji vic
práv pro Indiány. Chtěji kulturu vic napo
jit do katolické peče.-Muslimové pronásle
dují křesťany v hl.městě moluckých ostro
vů, asi 300.000 křesťanů chce město opus
tit. -Irský biskup W.Walsh z Filiálce pro
dal část cirk.územi na stavbu 49 domů se
sociálnimi byty. Výtěžek dostane biskupst
ví pro sociální práci.-Pii dni katolické
mládeže v Římě šlo ke zpovědi první dva
dny na 220.000 mladých, v cirku Maximu zj
vídalo na 2000 kněží.-Farnici biskupství
Churu máji přispět na záchranu teol.fakul
tě každý frankem. Biskup Haas vůbec financ
ni obtíže neměl. Fakulta je 200 r.stará.
Sv.Otec zastává svůj úřad už 22 r.Při zav~řeni sv.brány plánuje řadu andienci a pod.

Týdeník SVĚTLO z Olomouce pohotově uveřejnil pře
klad nového prohlášení o staré pravdě víry-dogmatu Dcminus Iesus v č. 39-a dalších. Prohlášení k o r ^
gregace pro nauku víry znovu zdůrazňuje dogma o 2
samospasitelnosti katolické Církve a osvětluje je.
7. 9 .vysvětil pařížský arcib.Lustiger nový kostel
ve vých.Paříži. Za posledni tři roky bylo postave
no 5 kostelů na předměstích hl.města Francie,před
tím nebyl postaven 5 r.žádný.Stálevic francouzských
rodičů dává děti do katolických škol, dnes asi
1,9 mil.chlapců a děvčat.- Arcib.v Bologni Giaoomo Biffi ostře kritizoval levičáckou stranu a islanské organizace. V pastýřském listě žádá, aby se
při udělování asylu přihlíželo nejen k sociálním a
hospodářským otázkám, . ale i k muslimské kultuře a
náboženství, které nejsou slučitelné s italskou
identitou. Iž v minulosti upozorňoval-a nejen onna hrozící vítězství islámu v Evropě.-Cd ukřižo
váni Krista položilo za viru život na 43 mil.křes
ťanů, jak dokumentuje německá evangelická zpravo
dajská agentura. Žádné náboženství není tak pronásledované, jako křesťané/hlavně katolíci/.-____
8. října přišlo do Říma ke sv.roku 1.500 biskupů.
Třikrát se setkali se sv.Otcem. V audienční hale,
pak na nám. sv. Petr a k růženci a večer na mši sv.,
při níž byly i desetitisíce věřících. Sv.Otec upo
zornil biskupy na jejich odpovědnost, na hierar
chické pojetí Církve a že biskupové musejí být
sjednoceni s papežem. Mají obhajovat jednotu církevního učení a požadovat to i od věřících._______
9 polských karmelitek se usadilo v záři v Betlémě,
kde už karmelitky jsou.-Sv.Otec na mariánském kong
resu v Římě 24.9.varoval před pověrou a lehkováž
nou vírou při uctívání Panny Marie. Kongres trval
od 15.do 24.září a to na téma: \£tahMatky Boží k
Nejsv.Trojici v teologii a lidové zbožnosti.______
Přesně na svátek ochránce Neapole zkapalnila krev
sv.Januaria před tisíci věřících. Zkapalňováni na
jeho svátek trvá od 4.st.a nezkapalni-li se, povai
zuje se to za nepříznivé znamení katastrQf._______
Novým prefektem kongregace pro biskupy byl jmeno
ván arcibSiovani Battista RE/66/. Nastoupil po
kard.z Brazílie L.Moreiry Nevese/75/.-P.Ovečka
;oslavil 60 let řeholního života/jezuita/,P.Kuče
ra 35 r.knězem.-V rodišti Jana XXIII,ukradli zlo
ději 20.000 marek, sebraných na postaveni jeho so
chy v rodišti Sotto il Monte. Peníze uložil jeho
býv.sekretář arcib.Loris Capovilla ve svém bytě,
vedle musea Jana XXIII. v jeho rodišti.-Italská m e 
dia hlásí, že každá desátá rodina si vyžádala po
moc exorcisty. V 228 biskupstvích v Itálii pracuke 330 kněží-exorcistů. Nejvíc v Neapoli/22/pak v
Miláně/ll/,v Palermu/9/ a v Římě/7/.- Nový Zákon
vyl přeložen do řeči"ndau", kterou mluví 391.000
občanů v Zimbabwe a v sousedních oblastech Afriky.
Vatikán zřejmě"propustil"afrického arcibiskupa Bmr
Milingo. Kard.sekretář mu vytknul, že několikrát
přestoupil církevní předpisy, např.často pemmáhal
lidem ve své kanceláři, kteří se domnívali, že
jsou posedlí zlým duchem.-Italská televize chce
znovu zfilmovat život JP II.-Karla Wojtyly._______

DITĚ M Á K OTCI D Ů VĚRU A f bil Peppone sebe silněji na kovadlinu,ne
mohl z hlavy vytlouct m yšlenku, která se
mu v hlavě usadila.
"Ten h lu p á k ," v rč e l," c o mi to zase nadělil!"
Náhle zvedl h lavu . Hlupák stál před nim.
"Pomátl jsi mi ho cha,"řekl pochmurně S tra ziami,"celou noc zuřil a ted ležT v postelí s
horečkou."
"Sám jsi to z a v in il," ře k l Peppone, aniž
zvedl hlavu od kovadliny.
"Zavinil to hlad ,"p ro hlásil Straziam i.
"Rozkaz partaje se m usí bez námitek poslech
nout."
"Hlad mého syn k a má přednost před partajP.1
"Ne! Ve všem má přednost partaj!"
Straziami vytáhl z kapsy ka rtičku a položil
ji na kovadlinu. Peppone přestal kovat.
"Zde je průkaz. Vystupuji ze s tra n y ."
"Co říkáš?"
"Pro svobodu jsem dal v sázku svou hlavu.
Svobody se nevzdám ."
Peppone odložil kladivo a otřel si čelo. Stra
ziami byl jeden ze skutečně věrn ých komu
nistů. Bojovali bok po boku, trpěli hlad,
dělili se o zoufalství" i naději.
"Zrazuješ naši v ě c ," ře k l Peppone.
"Naši věc zradím, kd yž se vzdám svobody."
"U važuj! Musíme tě v y lo u čit. Vystoupit se
přece nedá. Odejde-li někdo, je vylo u čen ."
"To vím. A kdo udělá něco tak hnusného,je
tři měsíce předtím zastře le n . To tv rd íš ty ,
i ostatní po krytci.. Zij blaze, Peppone. Je
mi tě ITto, protože ted musíš ve mně vidět
svého nepřítele. Ale já tě stále považuji za
svého p řítele."
Peppone se díval za odcházejícího, pak s
kletbou odhodil kladivo do kouta a vyšel se
posadit na zeleninovou zahradu. Nemohl po
chopit, Že m usí vyloučit Straziamiho ze stra
n y . Náhle v ysk o čil.
"Všechno zavinil ten proklatý kněžour! "na
padlo mu,"ale tentokrát se nedám!"
Když se objevil Peppone na fa ře , listoval
právě"proklatý kněžour"v roztrhané b ro žu r
ce.
"Tak ted jste spokojen,co?" vyjel na něho
zuřivě Peppone,"konečně se vám podařilo
zmocnit se jednoho z n á s."
Don Camillo na něho zvědavě pohlédl a ře k l:
"Vstoupily ti volby do hlavy?"
"Pěkné h rd in stv í! Chytnout jednoho nešťast
nika, který od v a š í společnosti nezažil nic
jiného, než b íd u ."
"Ještě stále nechápu, soudruhu staro sto ."
"Však to pochopíte, když vám řek n u ,
že k vůli vám bude Straziam i vyloučen
ze stra n y . Kvůli vám! Zneužili jste
jeho bídy, nastavili mu p ast, získá
li ho vašimi svinským i americkými
b alíčky. Náš komisař se o tom
včera večer dověděl, celý krám
klukovi vyhodil a otci nafackoval."

Peppone byl vztekem bez sebe.
3
"Uklidni se, Peppone,"napomenul ho Don Camillo.
"Kašlu na vaše uklidnění. K d yb yste viděl ty
chlapcovy oči, když mu vzali jídlo před nosem
a jeho otci před ním komisař n afackoval,vzn ítila
by se ve vás aspoň jisk ra so u citu."
Don Camillo zblednul, v sta l, dal si opakovat,co
komisař udělal a píchnul prstem Peppona do
h ru d i: "Spro sťáci!"
Peppone zavrčel vztekem :"Sprosťák jste v y . Zne
užíváte hladu nejubožejších k volebním úspěchtiT)."

Don Camillo chytnul železnou ty č u kamen . "Je st
li ještě jednou otevřeš ú sta, tak tě zmlátím!"
zvolal. "Nikdy jsem hladu nezneužíval. Mám tu
pár balíčku s jídlem pro chu d é, každému, kdo
chce, jeden dám. Zajímám se o ^lad ch u d ých ,n e
o politiku. Ale t y , mizero, nemůžeš nikomu po
moci, protože tvé sklad iště je plné letáků a po
tištěného papíru a lží. A teď nechceš, aby jin í
pomáhali hladovým. A když se jim pomůžeme,
tv rd íš , že chceme získat jeho hlas a zakazuješ
straníkům , aby něco pro své děti vzali. A když
někdo něco vezme, jednáš s ním, jako se zrá d 
cem lidu. T y zrazuješ lid , protože bereš ch u 
dákům to, co jim d r u z í d ali. Politika? Propagan
da? Chlapec Straziamiho, děti ostatních soudru
hu, k t e ř í ze strachu před p a rta jí si nepřijdou
pro balíček s jídlem, nevědí, že to posílá Ame
rik a. Mají hlad, a ty jim jídlo bereš jen proto,
že je n a b ízí Amerika. N ičí to pověst R u ska, co?
Ti nic hladovým nepošlou. Co v í chlapec S tra 
ziamiho o Americe a o R u sku ?' C h ce , aby se
mohl jednou pořádně najíst a ty mu odtrhneš
jídlo od ú st. T y jsi sp rosťák, ja" ne!"
Peppone potřásl hlavou :"Já nic neřekl ani
neudělal."
"Ale d o pustils, aby ten ničema otci před dítě
tem nafackoval. Dítě má k otci nekonečnou dů
v ě ru , v á ž í si ho jako nejsilnějšího ze v še ch ,p o 
važuje ho za nedotknutelného, a ty jsi p řip u s
til, aby ten tlu stý blbec jeho ideály z n ič il,je d i
né dobro, které tomu ubožákovi zůstalo. Co bys
ře k l, kd ybych k vám večer přišel a tvému dítě
ti před tebou nafackoval?"
Peppone pokrčil ram eny:"To by se vám sotva
podařilo."
"Ze ne?" rozzuřil se Don Camillo. Chopil se
silné železné tyče u kamen za oba konce, stiskl
zuby, zavrčel jako tyg r a ohnul ji do tvaru U.
"Z toho udělám Stalinovi vázanku a ještě uzel
k tom u,"sliboval Pepponovi. Ten ho starostlivě
pozoroval, ale už nic n eřekl.
"Jestli nejsi poslední hlupák, řekni mu, že to
jídlo neposílá Am erika, Anglie či Portugal
sko , posílá fo P ro zřeteln o st, posílá to BŮh
a ten tvé volební hlasy nepotřebuje,aby
získal vládu nad světem. Můžeš si
zbylé balíčky v zít a sám je rozdat."
"Dobrá, pošlu senrSm ilza s autem,"
zabručel Peppone a schoval balík
pod plášť. U d v e ř í se otočil, polo
žil balík na židli a pokusil se tyč
znovu narovnat.

"Když se ti to podaří, dám svůj hlas lidové
frontě, "zašklebil se Don Camillo.
Peppone zru d n u l, jak se snažil tyč narovnat|
Ani o milimetr se tyč nepohnula.
"Nepotřebujeme váš hlas, abychom zvítězili!'
zabručel Peppone, mrštil holí do kouta, se
bral balík a odešel.
Straziami četl u okna noviny. Chlapec seděl
na bobku vedle něho. Tu vstoupil Peppone,
položil balík na stul, uvolnil provázek a
rozbalil jej.
"Z d e,"řek l chlapci,"to ti posílá osobně Buh1.'
A otci ře k l:"T o h le jsi zapomněl na kovadli
ně", a podal mu p arta jn í průkaz.
Straziami v strč il průkaz do peněženky: "To
mi posílá Buh osobně?" zeptal se.
"Všechno je od dobrého Boha,"zavrčel Peppt
ne"Zlé i dobré. Kam to padne, tam to pad
ne. Každého z nás to potrefí."
Chlapec vyskočil a šťastně si prohlížel jíd 
lo, rozložené na stole.
"Neměj stra c h , tentokrát ti to nikdo nevez- |
me," ujistil ho Peppone.
Odpoledne přijel na faru Smilzo s dodávkou.
"Séf mě posílá, abych odvezl zboží," řekl
knězi. Ten ukázal na zemi srovnané balíčky
od dobrodinců.
Když naložil Smilzo poslední, stál Don C a 
millo na prahu a dal mu takový kopanec,
jako kdyby na Smilza spadly dv£ tu n y . Ba
líčky rozlétly po podlaze dodávky.
"To si přip iš na účet, "vysvětlil mu Don C a
millo.
"S vámi si vyrovnám účet 1 9 .dubna,"odpo
věděl Smilzo, když usedl na sedadlo dodáv
ky a vyklonil se dolu. "Vaše jméno je v se 
znamu na prvním m ístě."
"Dobrá. Ještě něco?"
"Ne. Jsem obsloužen. Dostal jsem do nosu
od Peppona, od Straziamiho a od vás. Proč?
protože jen vyplňuji ro zk azy ."
"Spatné rozkazy se n evyplňují,"od sekl mu
Don Camillo.
"S p rávn ě. Obtíž je v tom, že člověk předem
neví, k terý z nich je šp a tn ý ," povzdechl
si Smilzo.
G-čooanrU GuaA.e.ódni. (¿ k lá c e n o ).
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Církevní pcmocné dílo a organizace pro lid
ská práva vyzvaly U5A, aby zastavily násilí
v Kolumbii, pokyny k boji proti obchodům s
drogami a zajištění bezpečnosti,protože tato.
nejistota vyhání tisíce osob z jihu země
a ohrožuje okolí.Plán "Columbia" má jasně
vojenský cíl.-Odvolací soud v Rennes/Francie\
potvrdil v první instanci na čtyři roky od
souzeného kněze J.Y.Cottarda/53/a to pro za
bití z nedbalosti. Při skautském výletě na
moři zahynuli totiž 4 skauti od 12-16 let a
piavcík/31/, který chtěl ohrozené skauty za
chránit. -Francouzské kláštery a společenství
založily obchod s elektronickými přístroji.

V rozhovoru povzbudil sv.Otec členy sekulárních
institutů v Římě, aby se stali"nositeli světla
a naděje v dnešní společnosti."Instituty mají
na světě asi 40.000 členů, jsou v 200 institu
tech, kde žijí podle vzoru řeholníků, se sli
by čistoty, chudoby a poslušnosti, ale bez řehodního oděvu, Všichni nežijí v klášteřích,ale
ve světě a vykonávají různá občanská povolání.
Sv.Otec záda věřící a jejich skupiny, aby pecoli o mladé, kteří žijí na ulicích a náměstích a
kteří jsou vystaveni velkému nebezpečí. K tomuto úkolu se mají vhodní katolíci dobře vyškolit
V arcibiskupství Éger vriadarsku si založili
vysilačku s 30 pracovníky-žurnalisty, techniky
a j. 'Vysílá pro 600.000 katolíků v iemi, ale i
pro menšinu Slováků a cikánů. Vfedoucím vysilačky je gen.vikář biskupství Ferenc Juhasz.______
Rada pro vzdělání v kantonu Curych chce pro
vyšší stupně lidových školzavéstmísto nábožen
ství předmět "náboženství a kultura. -2 3,9.1600
byl vysvěcen sv.Vincenc z Pauly na kněze. Založil dnes nejrozšířenější řeholi na světě.______
Na churské vys.teol.škole bude vyučovat profe
sorka dogmatiky a teologie německá teoložka E.
M .Fdberová/ 36/. Napsala doktorskou práci o teo
logických názorech Kalvínových a zabývá se hl.
ekumen.teologií-Církev v Anglii a Walesu založi
la nezávislou komisi o 9 členech-má 4 katol.čle
ny,bude se zabývat zneužíváním dětí kněžími a
cirkevi zaměstnanci. Předsedou je soudce lord No
lan.-Novým arcib.v New Delhi je V.M. Connessac
/64/.
komunisté v Číně zatkli 130 členů nedovo
lené protestantské církve Fangceng a to v pro
vincii Henan, v sev.části země vznikl neklid,
asi 5000 sedláků napadlo-pro nedostatek vodyty, kdo se měli o nádrže vody starat. Jeden po
licista byl zabit, 140 osob zraněno. Sucho letos zničilo výnos z 15 mil,hektarů země,_______
Váršavský arcib.kard.JozefGlanp varoval před
následky plánovaného vstupu Polska do Evropské
ho společenství a to před 100.000 poutníky v
Censtochové. ES může působit neblaze v oblasti
mravů i společnosti-např.prosazování hcmosexua
lity, zabíjení nenarozených dětí či nevyléčitel
ně nemocných, pornografii a protirodinné politi
ce. Bude-li Evropa sjednocená, bude mít moc v
rukou několik osob, nepřátelských Církvi._____
Kard.Th .Winning ze Skotska přirovnat klonování
pro zdravotní účely k lidozroutství.Prosazuje
se názor, še lidské nesnáze múze vyléčit jen
vraždění lidských zárodků, ohrozených nemocemi
jako je nemoc alzheimer, parkinsonova, cukrovka
Mexický katol.biskup ze San Christobal de las
Casas přirovnal zákonné povolení potratů k vraž
dán, které nařídil Hitler.

ROZHOVOR S KONVERTITOU

►nebeského chránu a vrcholí svatební hostinou Be
ránka. Tyto poloviny odpovídají jasně struktuře|složeni mše sv., která byla vždy rozdělena na
{liturgii slova a liturgii eucharistie.
5
{Ale shoda mezi Zjevením a mší není jenem struk[turální/ve složení, skladbě/. Můžeme ji najít
[také v tuctu podrobností: Nedělní bohoslužba ve
►Zjevení 1,10; nejvyšší kněz 1,13; oltář v kapito
►lách 8,11 a 14; liturgické oděvy, popsané na mno
►ha místech; celibát ve 14,4; svícny 1,12 a 2,5;
{kadidlo v 5,8 a 8,3-5; eucharistická hostie v
{2,17; kalichy v kapitolách 15 a 16. Pokud se bu{dete snažit, najdete dokonce známé mešní modlit{by, bučí částečné nebo celé: "Svatý, svátý, sva{tý" ve 4,8:dále Gloria, Aleluja, znamení kříže.
[Apokalyptické perly Janova Zjevení drží pohrema[dě právě zlatá nit liturgie.

Několikrát jsme se zmínili o konverzi manže
lů Ráhnových. Scott Rahn byl evangelický pa
stor, jeho paní pocházela z rodu evangelíků
a šla cestou do katolické Církve mnohem ob
tížnější nez její manžel. Vzdělaný Scott
Hahn hovořil o knize sv.Jana-evangelisty Apokalypse a osvětlil některé stránky, které
nám nejsou docela jasné. Měsíčník REPORT s
ním uveřejnil rozhovor o této problematice,
který si dovolujeme přetisknout, abyste poznali-dokud ještě REPORT neodebíráte, jak katolickou má úroveň.__________________________
Zatímco evangelíci, jak se zdá, jsou okouzleni knihou Zjevení, katolíci-jak se zdá-se jí
skoro bojí. Proč tomu ták je?________________
Myslím, že katolíci se bojí Knihy zjevení/apc Vjak jste to objevil?
kalypsy/proto, že mnoho nekatolíků tuto kni {První záblesk přišel při mé první účasti na mši.
hu překroutilo. Když jsem byl protestantem,
{Bylo to v r.1985 a já byl tehdy protestantský
četl jsem komentáre k Apokalypse a u většiny {duchovní. Šel jsem do univerzitní kaple na litur
z nich jsem zjistil, že jsou přeplněné straš [gii všedního dne a byl jsem překvapen, jak byly
livými předpovědmi o geopolitice/nauka o ze [modlitby proniknuty Písmem. Ale část mše,která
měpisných podmínkách politického vývoje,p.r./ [mě šokovala, byl obřad přijímání, kde byl Kriskonce dvacátého století. Jedná se o předpově ►tus čtyřikrát vzýván jako"Beránek Boží". Ze svédi, které tvrdí, že 666 je číslo Michaila
►ho studia Písma jsem okamžitě věděl, kde jsam.
Gorbačova, Saddáma Hussejna, Jásira Arafata
►Byl jsem v Knize zjevení, kde je Ježíš nazýván
nebo dokonce Ronalda Reagana. Po tolika ne »"Beránkan"osmadvacetkrát. Byl jsem při slavení
úspěšných šelmách začnete být trochu cynický. [svatby, které Jan popisuje na konci své Apoka
Když jsem však začal studovat Písmo hlouběji, lypsy. Bylo to před nebeským trůnem, kde je Jezjistil jsem, že podobné výklady se ve skuteč [žíš provždy oslavován jako"Beránek". Potem ponosti daleko odchylují od chápání Knihy zje ¡každé, když jsem se vrátil na mši, jsan zjišťovení středověkou Církví.
!val, že se před mýma očima uskutečňovalo z Apo
Co skrývá Zjevení?
Je mnoho úrovní významu Zjevení, ale jádro je
jího významu není tak tajúplné, ke kterénuž
přesvědčení by nás někteří lidé chtěli při
vést. Jeho vlastní význam nemá nic společnéhc
s hysterií kolem milénia, s vyzdvižením vyvo
lených, s příchodem Antikrista. Jádrem jeho
významu je nebeská liturgie-liturgie,na které
se podílíme při mši.
Když to říkám, uznávám, že Kniha zjevení je
také tůn, co o ní říkají její protestantští
vykladatelé. Pojednává o budoucím soudu světa
navršení Kristovy spásné činnosti. Kniha je
také kcmentářem součastných událostí starově
kého světa: pronásledování křesťanů v řůnskán císařství a v království Herodovy vlády.
Ale to není všechno.
Kde ve Zjevení sv.Jana vidíte mši?
Nejedná se o to, kde to vidí Scott Hahn. Tuto
knihu vydáván jako svůj výklad Apokalypsy .Li
turgické chápání Zjevení prostupuje díla sta
rých Učitelů Církve a dosud je běžným čtením
v mnoha východních církvích, kde Apokalypsu
nazývají"ikona liturgie". Důkazy jsou všude.
První je ve struktuře. Kniha je rozdělena na
dvě .poloviny:první začíná kajícností a vrcho
lí otevřením svítků, a druhá začíná otevřením

kalypsy stále více. Postupně jsan byl vtahován
[do bohoslužby. Sedl jsem si se svou biblí do
►zadní lavice a stěží jsem věděl, kam se mám obra
►cet, jestli k dění v Apokalypse, nebo k dění u
[oltáře. Zdálo se mi, že to je jedno a totéž.
[Když jsan začal studovat starověké křesťanství,
[zjistil jsem, že první křesťané věřili, že oprav
[du dělají totéž. Pro ně byla Kniha zjevení klíIčan k liturgii a liturgie byla klíčan ke Zjeveni
Ale proč by si Jan zvolil takový zvláštní způ\sob, jak hovořit o mši? Potom se zdá, ze Zjeve
ní bere to, co je skryté a činí to ještě nejas
nější.____________________ ______________________
Ve skutečnosti ne. Zjevení není tolik teologická práce jako vizionářské zamyšlení. Se zkázou
Jeruzaléma zanechávali židovští křesťané za sebou krásný chrám, svaté město a starobylé kněž
ství. Navíc přišel s Novým zákonem nový způsob
jednání. Znakem smlouvy Izraele byla obřízka
malých chlapců; Církev pečetila Nový zákon křtem
Izrael slavil sobotu jako den klidu a bohosluž
by; Církev slavila neděli jako den vzkříšení.
Izrael si připomínal jednou za rok útěk z Egyp
ta, Paschu; Církev znovu uzákonila Paschu Ježí
še Krista ve svém slavení eucharistie.
Ale Ježíš neuzavřel zcela Starý zákon; naplnil
ho.

Vybavil nádheru Starého zákona větším ób- | Jaký rozdíl by z toho měl vyplývat pro katolíky?
sáhem. Například ústřední svatyně už neby-8 Mnozí katolíci chodí na mši, abyž by jakkoli po
la na zemi, už žádný jeruzalémský chrám,
suzovali svou návaznost na nebeskou liturgii nebo
protože nyní, jak ukazuje Zjevení, Kristus* na konec světa. Mše, a mán na mysli každou jednot
Král usedl na trůn v nebeském Jeruzalémě, • livou mši,
je doslova nebe na zemi. V Apokalyp
kde jedná jako nejvyšší kněz ve Svatyni
i se je nebe odhaleno tak, že když jdeme na mši,
svátých. Avšak znanená to, že Církev nemů-J můžeme očima víry vidět, kde skutečně jsme, s ©
že mít budovy, hodnostáře, svícny, nádoby * kým doopravdy jsme, co skutečně děláme.
nebo oblečení? Ne. Zjevení jasně odpovídá, 3 Řekl bych, že je to velký rozdíl.
že rnůžane mít toto všechno a nebe také.
3o Jestliže mše je poselstvím Apokalypsy, proč to toNebeská liturgie je ve Zjevení jasná, zvláš-* lik stovek komentářů zcela pominulo?_____________
tě v kapitole 4 a 5. Ale kde vidíme pozem-• Nemůžeme přijmout poselství, jestliže neznáme mši
skou liturgii?____________________________ • nebo spisy raných křestanů či odmítáme-li přímo
Církevní otcové učili, že nejsou dvě litur-* ranou tradici. Zůstává ván série bizarních a vzá
gie, nebeská a pozemská, ale jenem nebeská} jemně nesouvisejících obrazů: války a morové rá
liturgie, která v sobě obsahuje celou naši* ny, potoky krve, démonické žáby, sedmihlaví dra
ci a beránek se sedmi rohy a
pozemskou liturgii. Takže když
sedmi očima. Kvůli tomu chtěl
jdene na mši,..jdeme docela sku
Martin Luther vyloučit Zjevení
tečně do nebe. To je jeden z
ze své bible. Odmítal to a ří
důvodů, proč kněz říká:Vzhůru srdce! Při každé mši
kal, že"zjevení by mělo něco
zjevovat".
se nebesa dotýkají země.
Ano, ono něco zjevuje, avšak je
A znovu-není to nic no
to něco, co většina komentáto
vého, i když pro běžné
rů neočekává a tak to nevidí.
ho křestana to může
Když skutečně učiní odhalení,
být novinka, tak jako to
jako jsem to učinil já, jsou
ve skutečnosti byla novinka pro mne. Může
me nalézt takto pojednávanou mši ve spi- • překvapeni, že dostávají plnou dávku evangelia,
šech Otců a ve starověkých liturgiích. Pa-* která nemá nic společného se strachem z milénia.
pež Jan Pavel II. nazval mši "nebem na zemi'* Konec konců je to Radostná zpráva.
REPORT
a vysvětlil, že"liturgie, kterou slavíme }
na zeni, je tajemné podílení se na litur- } Autor rozhovoru, napsal knihu Beránkova večeře, z
gii nebeské." Katechismus katolické Církve * které je převzat tento postoj. Poslední číslo
nám říká, že když slavíme mši, jsme již v 3 REPORTU-květen-je zvlášt zajímavé. Vydává nakla
"nebeské liturgii"/čl. 1136/. Katechismus
datelství REPORT, Zámecká 175.,Ronov nad Doubra
také vytváří spojení s Janovou Apokalypsou vou, Tschechische Republik a předplatné za rok
Pro ukázku se podívejme na čl.1137, 1139 a* je 25 USD-nebo stejná částka ve francích a j.měně
2642.
§ Je to měsíčník naprosto pravověrny, bohatě ilust
Dokonce i někteří protestantští učenci
• rovaný barev.fotografiemi. Předplatíte-li si
jej nyní, můžete dostat i minulá čísla zdarma, je
uznávají liturgický charakter Zjevení.
Leonard Thompson napsal, že liturgické
} v nich řada zajímavých článků a zpráv.
zobrazování nejsou pouze"přestávky" k dra-8 Nakladatelství vydává i Dopisy pro Tebe, které
matu Apokalypsy, ale vlastní podstata kni-j se hodí většinou i pro čtenáře na okraji víryo výchově a p.
^
— « Překlad knihy Scotta Hahna vyšel v Reportu._____
\fe Francii vznikl silný spor o velkém obra*
ze Krista z r .1866/3,5x1,50 m/VLdí se v
}
Zajímají' se o něj i islámské země-Saudi Arábie.
tem poklesek proti r.1905 zavedenému záko-}
Kuriální kard.Ratzinger kritizoval více méně pronu o odloučení církve od státu. Příznivci
tikatolickou činnost německé Ústřední komise ně
namítajíce jde o umělecké dílo,ne propa- %
meckých katolíků, která se chová, jako kdyby byla
gaci náboženství.-Státní advokacie ve Fráni
jakýsi"protiúřad" .Za posledních 20 let vydala pro
cii přejala od USA vyšetřovací systém tzv.i
ti rozhodnutí Říma rychle protiprohlášení.-Počet
Echelon. Má také sloužit k hospodářské vy-•
katolíků v USA se zvýšil. Začátkem r.2000 tam zizvědné službě a podnikatelům. Denně odpo- J
lo 63 mil.katolíků, o 73.000 víc, nez min.roku.
slouchává mnoho miliónů telefonních rozho-%
Italští katolíci jsou proti tomu, aby se na italcorů, faxů a E-mails. Kromě USA se systém }
ských školách škrtly svátky Všech svátých a Zele
používá v Kanadě, Austrálii, N.Zélandě a f
ný čtvrtek a místo nich bylo v jiné dny volno.Pro
V.Britanii. Vyšetřování ve Francii vede hl\
testovalo Azzione Cattolica/laická katol.akce/,ne
právník Pierre Dintilhac. USA popírají, ze 3
biskupové.-Význačné osobnosti italských židů kri
jej užívají k hospodářské špionáži,ale*
tizovaly dokument Vatikánu Dominis Iesus.Hl.ra
byv.vedoucí CIA prohlásil, ze je podezřívá,]
bín zrušil setkání katol.a zid. hodnostářů 1.10:__
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JEZUITÉ V CÍNE

předtím pro panny.
“j
¡Jako tato panna v pokušení, tak dokázali v
V minulém čísle jsme se zmínili o nové knize
rozmanitých protivenstvích svou velkodušnou
P. Koláčka: ČÍNSKÉ KAPITOLY, v níz uveřejňuje vel- !¡pevnost dva křesřanští manželé, které Bůh
mi zajímavé dopisy jezuitských misionářů v Číně
znovu a znovu sužoval trápením od té doby je
V 16. st. Dovolujeme si uveřejnit další kapitolu
jich obrácení. Předčasná smrt jim vyrvala je
z knihy, abyste poznali, jak je zajímavá a povz-\ jich prvorozeného syna, kterého brzo na věčbudivá pro naši víru, když pozorujeme obětavost ¡nost následoval i druhý syn. Tuto bolestnou
těchto misionářů, jejich hlubokou a činnou víru, ztrátu nahradil Bůh třetím dědicem, který
která pramenila z lásky ke Kristu.____________
¡však byl od narození slepý, a tak byl zdro
"První místo patří křesťanské dívce, která k ob-| jem mnohem citelnějších bolestí, zvláště když
raně své víry a čistoty vykonala čin, který je
se jim pohanští sousedé při tak nahromaděných
hoden toho, aby se o něm četlo v evropských kos- ¡neštěstích vysmívali a všechny tyto osudové
telích. Narodila se z chudých, ale opravdu křes rány považovali za tresty uražených bohů.
ťanských rodičů, kteří ji do desátého roku její ¡Avšak ani to nijak nepohnulo ohroženou ctnos
ho věku s veškerou péčí vychovávali v otcovském
tí obou křesťanských manželů. Jako stále oddaně v nevinnosti a počestnosti. Bohužel však,
nítali používat nabízené pověrečné léky, ktejak k tomu dochází zde v zemi, prodali ji za de ¡ré jim pohané nabízeli k záchraně svých sy
set uncí stříbra jedncrnu pánovi, a to pohanovi.
nů, tak zavrhli i nyní zlovolnou radu, aby
Ten ji živil až do jejich čtrnácti let, aniž by ¡vyprosili svánu dvouročnímu slepému dítěti
se nějak zmínil o pohanství anebo jí způsobil ně zrak od modly Fo. Odevzdaně přijímali všech
jakou nepříjemnost kvůli jejímu křesťanství; bud n y tyto rány jako Boží zkoušky, a přestože to
nevěděl, že dívka je křesťanka, anebo nepochybo ¡pro ně bylo velmi bolestivé, nechali to na
val, že ve společnosti ostatních pohanských dru ¡vůli Nejvyššího, že musí přihlížet, jak je
žek nenásilně přejde podle jejich příkladu k med ¡jejich jediný synek zbaven světla očí. Avšak
loslužbě. Získal k ní spíše zcela zvláštní náklon sám misionář jim vedle pevné důvěry v Boží
nost přede všemi ostatními pro její věrné službyJ milosrdenství doporučoval, aby vzývali svatcu
Dal to najevo tím, že jí nabídl druhé místo mezi mučednici Lucii a od ní vyprošovali pro své
svými manželkami.
¡nešťastné dítě navrácení zraku.
Křesťanská dívka nejprve ustrnula nad tak neoče Zdá se, že Bůh chtěl odměnit vytrvalou trpě
kávaným návrhem. Sotva se však vzpamatovala, od livost těchto rodičů. Sotva totiž začali ko
pověděla mu s veškerou zdvořilostí a skromností: nat knězem doporučované pobožnosti a skutky
"Nemohu." Když jí ten záletník s rostcmilou las ¡pokání ke cti zmíněné svaté mučednice, zača
kavostí stavěl před oči štěstí, jaké udělá tímto lo dítě vidět a dodnes má velmi dobrý zrak.
sňatkem, odpověděla právě tohle:"Jsem křesťanka. ¡Takové mimořádné odměny, kterými ráčí poctíNemohu. ""Tak tě tedy nebudu vydržovat jako man ¡vat ctnosti našich křesťanů, nejsou v této
želku, nýbrž jako otrokyni," vyhrožoval jí pohan zemi ničím zvláštním. Téměř ze všech krajů
změněným hlášen i výrazem. "Nemohu, jsem křestan-i této říše se doviídáme, jak nám nejdobrotivěj
ka." opakovala dívka. "Koupil jsem tě snad nadar ší Bůh při trvajícím suchu udržuje nebo rozmo?" pokračoval rozhorleně pán. "Copak jsan ti
ožuje plody na křesťanských polích, jak
celá ta léta nadarmo opatřoval potravu a šaty v ¡dlouholetá neplodná manželství požehnává ký
takovém nadbytku? Jaká nevděčnice! Cožpak se mů ženým plodem těla, jak z křesťanských domů
žeš vzpírat mé tak oprávněné žádosti?" Děvenka
zcela odstraňuje nebezpečnou nákazu nemocí,
nato se vší úctou: "Ať je daleko ode mne hanebná ¡které střídavě napadaly všechny obyvatele,
neřest nevděčnosti. Jako jsem ti po celá léta
jak v nich neočekávaně obohatí domácnosti,
prokazovala věrně patřičnou službu, kterou ode
¡které tam dlouho sužovala chudoba, a jak pomne nyní žádáš, tu mi zakazuje můj zákon. Já jsem áhá v mnoha jiných časných i duchovních tí
křesťanka. To nemohu udělat!"
živých situacích, jak odvrací mnohé zlo jen
Tato mravní pevnost křesťanky by měla pohana při ¡po odříkání obyčejných kostelních modliteb
vést na lepší myšlenky, avšak on se rozlítil,
¡nebo zasvěcení.
uchopil tu nevinnou dívku, zbil ji býkovcem svá ¡Pozoruhodné je především dobrodiní, které
zal ji provazem a uvrhl do vlhké temnice, kde by ¡prokázal Bůh jedné křesťanské matce, jež se
la zavřená tři dny bez jídla a osvěžujícího nápo iěla postarat o svou dceru, která už byla na
je. Celá věc se nedala utajit, aby se o tem nedo ¡vdávání. Otec, pohan, silně naléhal, aby děv
věděli křesťanští sousedé a od nich pak i rodiče če bylo dáno nějakému pohanskému ženichovi,
dívky. Ti ve snaze zachránit dceru z otroctví
¡neboť se o ní ucházelo více. Matka stále mar
tak nemilosrdného pána nasbírali tolik almužen,
ně čekala a doufala, že se objeví nějaké
že mohli splatit kupní cenu, kterou před lety
¡křesťanské zaopatření. Protože se obávala,že
obdrželi, a tak osvobodit svou dceru. Nyní žije ¡by dcera z lásky nebo ze strachu před svým
spokojeně, v křesťanském manželství je pro mnohé [pohanským mužem mohla být svedena k modlo
manžele zrcadlem stavovské čistoty jako byla
službě, a protože už nemohla déle zadržet

O NOVÉHO VE SVĚTE]
svého manřela od pojatého úmyslu, vrhla se s \
velkou důvěrou Bohu k nohám a co nej vroucně ji ! Basilejský biskup Kurt Koch se postavil
prosila: ať uvede tuto její milovanou dceru
< za obsah vatikánského dokumentu Daninus Iesus.
do křesťanského manželství nebo ať ji jako
< Dokument vyjadřuje jasné stanovisko katolické
pannu povolá předčasnou smrtí k nebeské svatbě* Církve k závazným pravdám víry. I v Církvi
Chtěla totiž raději viděti svou dceru mrtvou j vznikají totiž proudy, které jasně nebo zákeřnež šťastnou v pohanském manželství, jež by
j ně se snaží víru Církve a Církev samu poničit.
ohrožovalo její křesťanskou víru. Bůh vyskyšelj Římské koloseum je po 13 té osvětleno. Stane
její prosbu! Zdálo se jí, jako by v modlitbě j se to totiž když některý stát odstraní nebo
slyšela zřetelný hlas: bud dobré mysli! Brzo .< změní trest smrti. Za tuto iniciativu se pose objeví křesťanský ženich, a to právě z je- < staVily různé skupiny, např. St.Edigio.______
jího vzdáleného příbuzenstva, za kterého pak < Od 28.-31.9.se setkalo v New Yorku’přes
bude moci provdat svou dceru. Pokud jí bylo
< 1000 zástupců různých náboženství-židé, musli
známo, nežil v té krajině žádný křesťan s je- < mové, budhisté i křesťané a j.Linie byla na
jím jménem nebo z jejich rodu, a přece se za- ' prosto laická, mezináboženská a volnomyšlenkrátko přihlásil jeden katechumen, který pak \ kářská. Hovořilo se na téma" Uchování stvoření
byl krátce nato pokřtěn, a ten si vzal za man~í "odstranění bídy" ap. Ve skutečnosti šlo o řa
želku tuto křesťanskou nevěstu..._____________ < du jiných problémů.hl.vytvořit mezináboženský
Jeden křesťanský mladík, asi tak dvacetiletý, ! výbor, který by úzce spolupracoval s OSN.Na
jinak pevný ve víře a vzorného chování, se měl< konci vydali prohlášení pro .světový mí r ,který
zavrhuje každé násilí ve jménu náboženství a
oženit s vědomím rodičů s jednou pohanskou
dívkou. Už se blížil stanovený den svatby,když* šlo o toleranci, ne o křesťanskou ctnost.Kon
ženich náhle onemocněl, a proto musela být
< ferenci organizovala"nezávislá skupina zástup
svatba odložena. Pohané, kteří jsou tvrdošíjně' ců náboženství, teologů a učenců'.'Za Církev je
oddaní svým marným a pověrčivým připomínkám, 5 v ní Hans Kúng, prakticky vyloučený z Církve.
velmi silně naléhali, aby se svatba konala ve < Další dokument je o"nasazení za světový mír",
stanovený den, protože měli za to, že všechno < který podepsali skoro všichni účastníci. Mluví
štěstí budoucího manželství závisí na tom. Ne-Í lo se příznivě o hromadné sterilizaci - zabíje
únavně domlouvali nemocněnu, aby vedle jiných < ní nenarozených dětí. Je to prostě dílo New
léků připustil i kouzelné zaříkávání-neví se, * Age, který propaguje"jednotné náboženství."
zda z touhy po zdraví nebo z ohledů na svou
< Papež jim poslal jen pozdrav, byl tam kuriální
pohanskou nevěstu a přátele-souhlasil s touto < kardinál Etrancis Arinze z Nigerie, předs.pap.
zlovolnou žádostí, i když jej stále hryzalo
j rady pro mezináboženský dialog. Bylo tam hod-'
svědomí, a dovolil kouzelnickým lékařům, aby \ ně židů, muslimů, budhistů, zástupců taoismu a
k němu přišli se svým dábelským uměním. Uzdra-j j.nám sotva známých nekřesťanských náboženství
vil se, svatba se konala s obvyklou radostí, J také zástupce Ekumenické rady církví-v níž ne
ale hle, jak smutný • konec nabral tento den
! jsou katolíci. Na závěr konference reaguje
zřejmě poslední výnos Vatikánu Dominus Iesus.
veselí! Ještě téže noci přepadla nešťastníka
Víc o tam píše Schweizerisches Kathol.Sonntagjeho předešlá nemoc tak silně, že k nezměrné
bolesti své pohanské nevěsty náhle zemřel. Jakj blatt.v č.35.-Švýcarská garda-jak potvrdil ve
pohany, tak křesťany, kteří se dověděli o skli' doucí Pius Segmúller-ani nyní nepřijímá zeny a
čujících okolnostech smutného případu, zachvá-] Nešvycary. Gardisté mají typicky mužské úkoly.
til neobvyklý děs.____________________________ | Vatikán vyměnil vedoucí Bratrstva sv.Petra-doV kraji Xan-hi a Ho-nan museli misionáři, áčko! savadní spoluzakladatel Josef Bisig/47/byl na
liv jsou to rodilí Číňané, užívat nejrůzněj- ! hrazen Arn.Devillerem/41/vedoucín severoameric
ších přestrojení, aby mohli bezpečněji chodit ! ké oblasti/.Regensem kněžského semináře ve
ke svým křesťanům a prokazovat jim duchovní
! Wigratzbadu v Německu není už Patrick du Fhy
služby. Mezi své plody počítají, že svým horli* /40/, ten se asistentem, ale Bernard Deneke
vým napomenutím konečně dokázali přesvědčit
; /42/Také vyměnili vedoucí semináře v LSA/v
mnohé nové věřící, aby své mladé dcery provdá-; Pennsylvanii/ regentem je po Charlesi Ryanovi
váli pouze za křesťanské ženichy, Neprozíravě ; James Jackson.-V Římě 3 muži a zena ukradli
uzavíraná smíšená manželství přinášela dosud ! 31. 6 M a Světové konferenci sekulárních institu
jen smutné následky, protože leckterá nevěsta,! tů asi 400 účastníkům denní příspěvek asi 2mil
marek. V cirk.domě byly peníze uloženy v místkterá pohanským sňatkem získala bohaté věno,
uboze ztratila svou duši..."__________________ nostech sekretariátu na nezabezpečeném místě
Kniha má 302 str., je nevázaná a stoji 189 10
Na světě žije 600 mil.osob starších 60
Sedy ani ne 10 frs.______
let,tj.lO% všech žijících.-Světová menonitská konference/zal.v 1 6.st.ipá‘ve Švý
Bohužel roku 1743 nadějné jezuitské misie
skončily. Benedikt XIV. zakázal ústupky ve pros carsku 2000 členů. Poprvé zvolila za před
pěch čínských obřadů. Měly na to vliv i intriky sedkyni ženu Hance Heisseovou z Harriaonnepřátel jezuitů, bohužel i některých řeholi.
burgu.Celkem mají asi půl mil.členů.______ __

KONEČNĚ U CÍLE

:
i

Naši vystěhovalci se sice osvěžili u jednég
ř íč k y , ale zabloudili, museli se v rá tit a g
na tu cestu měli málo jídla,
Onemocněli- 5
aspoň n ěk te ří, stejně i špatnou vodou. Ž
Naše po*tave.rU bylo den ze dne zoufalejší^
Někteří v á ž n í onemocněli, dva jsme museli^
přivázat na koně. Ale 4. -tč b(/£Í vyhlado- g
v í£ ž a slabí. Skota denně jsme museli jed%
noho odstřelit, nechtěli jsme ho bezmoc- g
ně ležet v ptáku.Jeden z kamarádu své neí

Obtíže byly stále větší než menší. Kolikrát jsme\t)
áe vyděsili tak, že jámě chtěli ukončit naší bídu
střelou z pistole nebo ákokem do propaáti. Jedno
náá ale od toho zdržovalo. Ne naděje na zlato v Ka
lifornii, ale naZe katolická víra nám dávala áilu
vydržet.
Vzdor vrcholnému létu jámě áe denně brodili v hlu
bokém áněhu. Počaái áe změnilo, byla ledová zima.
V zimě r.1846 Zla tudy ákupina 90 ti oáob. Překva
pila je áněhová bouře a vZechny zaáypala áněhem.
Týdny áe ánažíli, oávobodit áe, vyhladovělo jích
k ámti 36. Později potkala zbytek lidí výprava,
ktciá tudy náhodou Zla a zachránila je. Vyprávěli
ávým zachráncům, že by byli také hladem a zimou
zahynuli kdyby áe nenasytili - jak hrůzně to znimaáem z těl ávých zesnulých kamarádu.
Ještě dnes áe zachvějeme při myZlence,
že by nás zasypal ánih, byli nemocni,
a museli áe z hladu áytit tělem zesnu
lých kamarádu. Ale á pomocí našeho an
děla átrážného jámě Zlostně přešlí, i
když á nesmírnou námahou.

moct podlehl a hned jámě ho pohřbjli. VruZ
hého vlekl k&ň na hřbetě- Ze Salt Lakeva-5
City'vytáhlo oám mužu a dvanáct
5
kont. Nynt náá zbylo jen
áedm a pět kont.
Tu jámě narazili na začátek
jtné pouště. Vydali jámě áe
na ni á těžkým srdcem. 1/ dáli, na západě, bylo vidět
hřeben hor, to znamenalo, že
neni tak široká, jako prvnít
Je pravda, že jen třetina lidi a třeti
kde jámě málem zahynuli žíz
na zvířat, kteří táhnou na západ,áe
ni. Snad jámě měli před áebou
tam také dostanou - zdraví a živí.
ještě 25 až 50 mil. Pokryti
Oátatni leží někde v prérii, oběti cho
potem, ochabni, á bolavými
lery, Indiáníl, žizně, hladu, vraždy a
údy jámě druhý den došli k
utopeni. Podél celé cesty leží jejich
úpatí hor. Naše nálada áe
koáti
a
skelety.
Jáou to tiáice a tiáice
zlepšila, za jednu milí jámě spatřili ma-g
lidi, ale i zvířat, to jest, od
lě sídliště, kde byl-kromě jiného-i átá- g Snejen
t.Joáefa v Mísáouri do Sacramenta city.
nek á potravinami. Zde jámě ái konečně $ To
nám vyprávěli vyátěhovalci, kteří tudy
mohli nakoupit slušné jídlo, ale za jaké g
ceny!Pro jednoho koně, mouku a pfund &pe-\ prošli.
ku jámě zaplatili dva dolary!
2 Nu, vratme áe k naší cestě. Konečně áe ávět horstZde náá také poučili, jak přejit horstvo,Z va rozjasnil. Západní obzor áe rozZířil. Otevřela
kde jáou průsmyky, kterými muáime brzo g áe nám daleko táhnoucí rovina - poprvé jámě vstouprojit.
2 pili na pudu Kalifornie. Několik mil byla cesta
Po dvou dnech jámě toto poálední sídlíš- příkrá, plná zátočin, vedla dolu, až jámě áe octli
tě opustili a vydali áe k horám. Ty děli-g v zeleném údolí. Zde áe křížila naše cesta á těmi,
ly áídliště od Kalifornie. Mezitím byl ái+ které jámě znali ze Salt Lake City a tito átaři
ce jeZte rozdíl asi 20 mil. ale jen
g kamarádi udělali lépe než my. Sotva uplynula hodi
vzdušnou linii. Jenže hory byly plné zá- g na, dohonila nás další výprava. Jak jámě áe podivi
krutu a úžlabin, takže ceáta musela být g li a zaradovali, když jámě mezi několika známými
asi 200 mil. Nejméně!
g tvářemi potkali také Dr.Hutera a jeho pani.
Brzo nastalo átoupání. Cesta dopředu byla% S velkým”Hurá Kalifornii!" nám ápěchali vátřic.
átále obtížnějZi. Denně jámě mohli átěží g Upřímně jámě ái potřááli rukama a pak jámě vstouujít 10 mil. Když jámě Zlí po nebezpečné 2 píli do jejich átanu. Museli jámě VrHuterovi bla
átezce podél ákály, ápadli dva koně do g hopřát k radoátné událoáti. Jeho pani áe totiž
propaáti. Tři zbývající už byli jako
g narodilo první dítě. Přinesla nám, jej ukázat. Obě
koátlivci, a tak álabí, že jámě jim maóe-g byly zdravé, vzdor tomu, že porodila dítě v divoči
břemena odebrat. Co jámě mohli nést, áami, g ně, za hrozného vedra, žízně a hladu, a ápousty
hlavně Zatstvo a potraviny, jámě ávdzali g nebezpečí, které porod ztěžovaly.
do uzlu a nesli na zádech, oátatni jámě g Toto přateláké áetkáni a vědomi, že jámě všichni
zahodili, i když jámě za to později v Sac-g naživu a také jámě v Kalifornii, náá naplnilo raramentu muádi draze platit.
g doáti. Tím povzbuzeni jámě táhli ápolečně po dob
Vva ze tři koni jámě zastřelili, nemohli g ré áílnici údolím. Za dva dny jámě ápatřili v dáli
projít nebezpečnými místy. Poálední pro- g město, kde už byli někteří zlatokopové.
dal Alois, který jej koupil vSalt Lake g 12.proáince, po áedmiměsíčni cestě jámě došli do
City za drahé peníze, kamarádovi za 20 dog do Sacramenta. Byli jámě v árdci Kalifornie!
lanu, ale kuň vydržel jen čtyři dny'"Hurá! Hurá!" Jsme u cíle. Zapomněli jámě na všechna utrpení, vydáni a ztráty. Každého z nás átála
pak áe únavou a hladem zhroutil.
Cesta do Kalifornie nás átála dvanáct ko-g cesia 400 dolaru. Ale zapomenuto a odváto bylo vše
ni a jednoho statyiého muže.
g v áíunné, krásné Kalifornii. Naše srdce jásalo*
• "Hurá! Hurá!"
Pokračován>

NOVÝ CHRÁM

Nad asi 300 sloupy jsou postavy skoro
Když přišli poutníci v sv.roce 1625 do Říma, mohli ko 150 svátých. Vypadá to, jako kdyby O
chtěli pozvat poutníky do chrámu. Když
nečně vstoupit do nového chrámu sv.Petra.Poj dme v du
chu s nimi. - Stavba trvala přes 100 let.Bramante za uděluje papež z balkonu nad hl.vchodem
čal r.1507, Michelangelo/1546-64/pokračoval a M o n t e m c slavnostní požehnání Urbi et orbi,měs
tu a světu, zdá se jako kdyby světci
/I600-1612/dokončil. Na průčelí je hrdý latinský ná
pis: Ke cti apoštolského knížete Pavla V.Borghese, Ří na sloupech a poutníci na náměstí byli
sjednoceni s bojující a vítěznou Círk
mana a papeže, v roce 1612, v 7.roce jeho vlády.
Vypadá to, jako kdyby tento papež chrám dokončil. Mí ví. Nesmíme zapomenout, že za stavby
ní se tím jen předsíň. Teprve jeho nástupce, URBAN VIII1 baziliky začal reformace, neboť Lev X.
Barberini mohl 18.listopadu 1626 chrám vysvětit, přes /1517/ vypsal na příspěvky pro stavbu
baziliky odpustky, a ty hlásali kněží
ně v den,kdy se r.326 měla posvětit první bazilika.
Tedy před 1300 roky. V Římě se vždy myslí ve staletícl tak neobratně, že to vyvolalo protest
a tisíciletích. Urban VIII.byl papežem sv.roku 1615 - Luthera. Pak přibil na dveře chrámu
a ten byl celkem bezvýznamný. Jen znak-tři včely-pilnť ;svých 95 vět. Rozdělení křesťanstva se
včelky ve znaku Barberinů, připomínají četná umělecká ;ještě nepřekonalo-bohužel. Ale sjedno
t i t se mohou křesťané jen v pravdě, i
díla, která se zhotovila za vlády tohoto papeže.
Ještě nebylo náměstí sv.Petra hotovo, ale už tam stál čkdyž k pravdě se musejí blížit s lás
kou.
obelisk z cirku Neronova-němý svědek umučení prvních
křesťanů.i výstražné znamení oné strašlivé doby a
V předsíni chrámu je mozajka Giottova,
připomínka hrdinství prvních křesťanů. Dcmenico Fonta- dal ji zhotovit k prvnímu sv.roku 1300
na/1585-1590/přenesl r.1586 tento 25 m vysoký obelisk kard.Stefaneschi-je na ní i on vpravo
dole se sepnutýma rukama. Jmenuje se
z Egypta z r.1935 př.Kr.z cirku Neronova na toto ná
městí. Byl to odvážný podnik a zároveň symbol proti
;navicella, malá lodka-ukazuje lodku s
reformace < kterým chtěl Sixtus imponovat světu. Nápis ;apoštoly na Genezaretskám jezeře, jak
na obelisku hlásí vítězství kříže nad"nepřátelskými
čse zmítá-ale Kristus jde apoštolům
mocnostmi”. Každý si o tem může myslet, co chce.
ivstříc. Sv.Petr chce jít za ním, tu
Severně od obelisku stojí už první ze dvou studní, k b ^dostane strach a začne klesat do vody.
ré vytvořil Mademo. Druhá, se znaky Klementa X., by Pán ho však zachytí pevně za ruku. Je
la zhotovena o 60 let později Beminim. Pohled na ty to síla Kristova, která drží Církev,
to studně byl podnět k básni spisovatele Conrada F.
;aby nezahynula. Kristus je hlava kato
Meyera-r.1882. Stříkají jako jemný závoj vodu třemi
dické Církve, papež-Petr-je slabý člošálky.
;věk a bez Krista utone.
Po pravé straně náměstí stojí apoštolský palác, vybu :Carlo Maderno postavil a prodloužil
dovaný Doménicon Fontánou-je prostý, ve tvaru kostky. :předsíň, takže půdorys vypadá jako la
V nejvyšším poschodí je nyní soukromý byt sv.Otce. Za tinský kříž, místo řeckého kříže. Je
druhým oknem vpravo je jeho pracovna, kde se objevuje •to nejdelší chrám na světě-186 m dlou
hý, nepočítaje předsíň a silné zdi.
v neděli ve 12 hod.,aby udělil lidem své požehnání.
R.1625 tam ještě nebylo sloupořadí-to vybudoval Bemi- ;Není nejvyšším chrámem na světě-je jen
;136 m vysoký. R.1440 vyrobil Filaret
ní na konci svého života. Má vyjadřovat ramena Matky
Církve, která objímá všechny lidi a chce je sjednotit ;nádherný portál z bronzu, je to první
;dílo renezančního umění Říma. Asi vi:děl umělec podobné dveře do křtitelnit e ve Florencii. Prosté dřevěné dveře
■nahradili moderní, bronzové. Docela
■vpravo je sv.brána, jejím mramorová
;křídla dal vyrobit r.1617 papež
Pavel V. - jak hlásá •
;nápis nahoře. Vedle sv.brány je mramo;rová deska, na ní je vytesána první
isvolávací bula z r.1300. Mnozí poutní
čci dojatě pokleknou a políbí práh nebo
-veřeje brány. Bránu hlídali přísně čle
nové bratrstva v kutně a s holí. Pro
cesí šlo se zpěvem sv.branou a pak se
;před nimi otevřely tří obrovské kostel;ní lodě velechrámu sv.Petra - středu
[katolické Církve,
\Podle legendy ie zjevila PMalta papeži Ll č
EM.Jung-íngleaii,

beAiovi a šlechtici Giovannimu ve inu a ilekla,
že chce clviám na mUtě kde napadne dAuhý den
i\iik-bylo to 5.iKpna aii K.352.A itaJLo ie.

Vosi heilige Jabx <n Rom
Geichicívte u.Gegenwatá

NIČIVÝ V ÍTR

na neutěšenou situaci kněžských
seminářů v německé části Švýcar
14.5.SVĚTLA 2000 uveřejňuje Slá
ska, na nedovolené svátostné ge
nek Marca Carloniho, sekretá
nerální absiluce, nahrazující
ře hnutá PRO ECCLESIA, kte
osobní zpověd, na klerikalizaci
rý se týká nás, co žijeme
laiků a laicizaci kněží atd. Mís
uz léta ve Švýcarsku a po
to aby Církev ve Švýcarsku upo
zorujeme pomalý rozpad
slechla, stal se úplný opak. Pro
Cárkve, útoky zevně, ale
tože biskup v Churu měl určitou
hlavně uvnitř rozešárajánezávislost na biskupském dvoře,
cá katolickou viru. Zdá
začal usilovat o to, aby uskuteč
se, ze jedna ze základ
nil ve své diecézi to, co je běž
nách ctnostá-STATEČNOSTné v celé Církvi, a vybudoval za
jakoby zmizela, uvadla.
•
se řádný kněžský seminář. Bouře
Jistě jsou tu i dobrá hnutá, ale ta musejá J proti tomuto opatření nebrala konce. Do mohutné
pracovat div ne tajně, aby se na ně nevrli { ho boje proti biskupu Haasovi se záhy zapojila i
nepřátelé a neponicili je. Jednám z nejsta-% církevně-státní a státní grémia,což byl jasný zá
tečnějšách-ne-li jediným, byl biskup HAAS. * sah do ústavou zaručené náboženské svobody. Cír
Podtitulek článku:Dva roky poté aneb Kam až# kevně státní grémia mají v německém Švýcarsku
může dojít polarizace.
$ tak velkou moc proto, že vyplácejí kněžím a laic
2.12.1997 založil Sv.sLolec arcibiskupství • kým spolupracovníkům mzdy. Mají také moc volit
ve Vaduzu-Liechtensteinu. Současně jmenoval* faráře pro jednotlivé farnosti. Biskupovi zůstá
prvním arcibiskupem biskupa v Churu Wolf- • vá pouze právo potvrdit výsledek volby. Synoda
ganga HAASE. Tento Církvi a papeži věrný
J v Curychu rozhodla v létě 1990, že biskupovi v
biskup byl 10 let terčem pronásledování.
{ Churu nepošle ani frank. V curyšské radnici hla
At dělal cokoliv, media a mnoho kněží si
2 sovalo tehdy ze 100 radních 99 proti biskupovi
všechno vysvětlovali po zlém. Nepřímo plati-J Na jediného radního, který se postavil za biskuly tyto útoky samotnému papeži a Kristu.
# ba, byl vyvinut takový psychologický nátlak, že
O H L É D N U T Í
'
| po několika měsících odstoupil ze svého úřadu.
Je důležité vědět, že bez silného tlaku cír-* Jednalo se tehdy o částku asi 10 mil.Kč, která
kevních a státních grémií/kantonálních cír-J byla biskupovi odepřena. Při nesmírném boji pro
kevních parlamentů, synod, a dokonce i kan- ti biskupovi, kterž hájil katolickou víru bez
"když" a"aley stála především media. Jejich úto
tonální a švýcarské vlály/by k přeložení
ky začaly již v době, kdy byl Haas pomocným bis
Haase nikdy nedošlo. Bohužel v čele odporu
proti biskupovi stáli především kněží. Prog kupem, ale naplno se rozjela po jeho nastoupení
resivní modemismus v 70,80 a 90 letech tak do úřadu biskupa v Churu.
zmohutněl, že návrat k pravým paněrům a pře NEOCHVĚJNĚ VĚRNÝ CÍRKVI.
devším k římskokatolické Církve a pravdám
Mnoho zahraničních spolubratři v biskupské služ
víry se stal víc než obtížný. Od 70.let se
bě žaslo nad tím, jaká síla a jaký klid při tem
ve Švýcarsku formuje Církev nezávislá na Ří všem z biskupa Haase vyzařovala. Velká část f a r 
mu. Ojedinělé zásahy biskupů, a€ už v ti
ností mu odmítla vstup do kostela. Ale všude tam
chosti nebo na veřejnosti, nemohou pustoše kam ještě mohl přijít, proudily zástupy věřících
ní Pánovy vinice zastavit. V čele násilnic- kteří prohlédli špinavou hru modernistů, aby se
kých útoků proti katolické Církvi stojí oso mohli zúčastnit skutečně katolické bohoslužby.
by jako prof.Herbert Haag, prof.Hans Kúng,
Řím viděl zcela jasně, že biskup Haas přímo
Dr.Dietrich Wiederkehr, kapucín, Dr.Walter
hrdinsky plní své pastýřské povinnosti. Ale ná
Buhlmann, kapucín, prof.Leo Karrer, Benno
tlak ulice a bohužel i nátlak švýcarské h i e r a r
Búhlmann a další. Kdo vystoupil proti bis- J chie a nakonec nátlak diplomacie byl tak velký,
kupu Haasovi a měl již určité jméno, mohl J že Sv.stolec se rozhodl ukončit trápení biskupa
si být jist, že dříve či později obdrží ce-J Haase a zřídil arcibiskupství v lichtenštejnském
nu Herberta Haaga. Před děkolika týdny ji * knížectví, kam biskupa Haase poslal.
dostal prof.Wiederkehr.
BOJ PROTI BISKUPOVI POKRAČUJE.
BISKUPOVA BOLESTNÁ CESTA.
Kdo se domníval, že přeložením biskupa boj skon
Za velmi obtížných podmínek se ujal biskup
čí, byl zklamán. Pokoj a slušné chování se nevrá'
Haas v r.1991 úkolu uvést kněžský seminář v* tilo. Teolog, novinář a redaktor Benno Buhlann
St.Luzi do takového stavu, jak to Církev
• zaútočil v kantonálním tisku a vystřílel v kanukládá. Papež Jan Pavel II.při osobní-zatím* tonálních novinách celý arsenál pomluv proti býv
jediné¡-návštěvě Švýcarska vyzval katolic- J biskupovi. Situaci v kněžském semináři nazval
kou Církev ve Švýcarsku, aby respektovala J "těžkou hypotézou",protože podle jeho názoru bis
pokyny a směrnice Církve. Upozornil přitcm 2 kup Haas seminář"zruinoval".
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Dr.Peter Rutz, dosavadní rektor, byl označen za"neúnosného", je členem Opus Dei a vynikající vedoucí v
duchu katolické víry, jemu se nedá nic vytknout. Ale
právě proto neyyhovuje.
B i s k u p s t v í
d n e s
Situace je zde víc než smutná. Nástupce biskupa Haase
působil dříve v dosud modernisman nedotčené francouz
ské části Švýcarska, ve Freiburgu. Po nástupu v Churu
se pokusil"uklidnit rozbouřené vody"ve své diecézi.
Uplynulo sotva několik týdnů a progresivisté a moder
nisté se opět přihlásili ke slovu a vystoupili se svý
mi požadavky i vůči nové
mu biskupovi. Ten bohužel
rychle ustoupil nátlaku a
jmenoval všechny Haasovy
odpůrce do významných cír
kevních funkcí. Bývalý rek
tor teologické školy Albert
Gasset, který byl předním
bojovníkem proti papeži a
biskupovi, se opět stal dě
kanem a dříve sesazený moder
nista Franz Anen byl zvolen
rektorem. Všechno, co biskup
Haas se souhlasen Vatikánu
vybudoval, za největšího od
poru svých protivníků bylo během dvou let zbořeno .Byl
opět vytvořen "integrovaný seminář", ve kterém mohou
bydlet a studovat příslušníci obou pohlaví. Situace
je ovšem taková, že pro nedostatek prostředků a studentů/za biskupa Haase jich bývalo asi 35 a věřící ho
finančně velmi podporovali/stojí seminář před zavřením
S I T U A C E
VE
F A R N O S T E C H
V mnoha farnostech se postupuje s takovou libovůlí,ja
koby vůběc neexistovala římskokatolická Církev. Vypo
čítat všechny skandály, které se dějí neděli oo nedě
li ve farnostech německy mluvícího Švýcarska je takř
ka nemožné. Spíše by šlo vyjmenovat těch několik far
ních kostelů, kde se ještě slaví řádná katolické boho
služba bez ustavičného porušování božských i církev
ních přikázání. Bohužel je jejich velmi mále a je lépe
na ně neupozorňovat, aby se nestaly terčem nevybíra
vých útoků. Několik let je možno hovořit o rozkolu ka
tolické Církve ve Švýcarsku. Třetí"reformace"je v mno
ha oblastech v plném proudu. Postupuje se plíživě,ale
soustavně, a to je nebezpečnější. Biskupové to vědí.
Ale kvůli možným"křížovým cestám"nechtějí zasahovat.
V této tíživé situaci se zbytky věrných katolíků schá
zejí ve výše zmíněných oásách víry. Kostely, kde ješ
tě žije víra, kde obřady souhlasí, se stále víc vyhle
dávají věřícími. To je zdrojem naděje i za současného
"ostrého větru".
FELS 3/2000-Zkrdaeno-iš-
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0 POVINNOSTI NÁHRADY/restituce/.
Katolická mravouka o tem praví: "Kdo své
mu bližnímu uškodil na majetku, je přís
ně povinen škodu napravit. Co bylo ukra
děno, rnusi se vrátit./Ikradeno-zcizeno
nebo získáno podvodem/.
Může se stát, že okradený odmítne přij
mout věc zpět. K ternu říká sv.Klement
Hofbauer:"Není dobře věnovat kaj ícníku
ukradenou věc, mohl se domnívat, že krá
dež není hřích."
ZASADY KATOLICKÉ M R A V X K Y
1.
Jestliže majitel cizí věci už nežije
patří náhrada jeho děličům, jestliže
ani oni neexistuji, je třeba předat
věc chudým, např.Charitě.
2.
Kdo nemůže vrátit všechno, musí vrá
tit, co postrádat může.
3.
Kdo pro chudobu nemůže hned svou krá
dež, svůj podvod vyrovnat, musí mít
aspoň vůli tak učinit, jakmile mu to
bude možno.
4.
V každém případě je pachatel povino
ván své oběti modlitbou.
Kdo nevědomky převezme cizí majetek, je
povinen jej právoplatnému majiteli vrá
tit, jakmile se dozví, že pochází z
krádeže. Kdo nespravedlivě nabytou věc
nechce vrátit, propadá Božímu trestu.
Sledujme Krista: zeprve, když Zacheus
slíbí, že navrátí, co neprávem získal,
jako vyděrač, pak o něm řekne Pán, že
i on je synem Abrahámovým
Krádež představuje cestu do chudoby: o
tan znamenitě svědčí historie naší
vlasti ve 20 st.stamiliardy, odcizené
Němcům, stamiliardy, o něž byli při
praveni obyvatelé bývalého Československa-zemi nikterak-proti všemu očekávání-neučinily bohatou, právě naopak,
víz církevní majetek, který bezbožníci
rozkradli: pokud jeho nepatrnou část
vrátili, ta je v přeubohéri stavu.
Odposlouchd.no od kazatele v Čechách.

O N O V É H O V E S VĚT
Fodle rozhodnutí 'švýcarské rady bude o
životě nenarozeného dítěte rozhodovat
jen zena-a to po 12 ti týdnech od poče
tí. -Na 200 osob se zúčastnilo v Římě
protináboženské demonstrace "na památku
vítězství italských jednotek nad cír
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
kevním státem r. 1870."Demonstrace byla
My, kteří tu žijeme, v podstatě o těchto věcech víme.
na nám.Porta Pia, kde italské národní
Ale hrozí to Církvi v naší vlasti, vnikání nepřátel-h]
jednotky prolomily poslední část hra
svobodných zednářů-na vlivná místa v Církvi, a o tem,
deb, chránící církevní stát a obsadily
jak nepotvrdil arcibiskup pravověrného a vzdělaného
jej. Italský politik Pannella varoval
Dr .Wolfa na místo děkana teol.fakulty v Praze všichni
před tím, že v poslední době se kato
víme. Zatím povede fakultu dál Dr.Polc, ale co bude
lická Církev snaží mít vlivná politipotem? Uzraje situace tak, že tam dají praktického ne
Jku
Itálie, zejména kritizoval negativní
přítele katolické víry? Modleme se a bděme,aby ne!
postoj Církve k plemennému výběru.
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1 ^ ^ ° ^ pozdějšího zklamání a
nenaboural si nos."První tělesné oddání zane
Ani u dívek není všechno zlato, oo se třpyt
chává stopy ve smyslech a citu dívek,ty jsou v í Í 5
Některé si udržují"přítele na ukázku", jiné
ce méně' poničené,takže nemohou na jít k dalš ísi ho z legrace ovinou kolem prstu, chtějí,
mu partnerovi správný postoj."/Prof.Seiss/.
aby u nich zmizel pocit méněcennosti. Nebo
Typický je rozhovor s 18 ti letou dívkou Kristi
ho napřed sexuálně povzbudí, a když reaguje,
nou. Podlehla naléhání svého přítele, ale cíti
tak se ho zbaví. Když dívka nechce hned spát
la, že ji jen využívá a nemiluje ji:"Zalézt ti
se svým "přítelem", nemá mu jeho sebeovládání
ještě na tomto příteli?"ptá se psychiatr. Kris
ještě ztěžovat.
tina odpovídá:"Neee, naopak, skoro ho nenávidím.
Mnohé si myslí, že ho"postelí"k sobě připou Dnes je to můj muž."
tají. Chlapec chce děvče mít často"tělesně". A P A K
-CO
N E J R Y C H L E J I...
Dívka se ho tím snaží udržet, i když má špat Do naší redakce dochází mnoho dopisů čtenářů,
né svědomí. Oba postoje jsou špatné a často
kteří mne informují o svých osobních problémech.
bez úspěchu. Pro chlapce je zatím manželství \ýše uvedený příklad s Kristinkou není přehnaný.
"zlatá klec"a při nejbližší příležitosti se ¡Mezi dopisy je jeden od M anuely B.:"Netušíš} ja
od dívky odpoutá. Zklamání děvčat! Domníva
kou máš pravdu. Spoleěné vyspání ničí přátelst
jí se, že kdyby mu nepodlehla, tak ji opustí ví. Nebo skoro poničí. Mezi mnou a mým přítelem
To si myslí 94 proč.děvčat. Když mladík vy
je to stále stejné. Na dvě hodiny jdeme do dishrožuje, že jinak bude mezi nimi konec, je
ka-pak pokud mošno rychler o rozhovoru není a m
to důkaz, jak málo si jí cení-je mu vlastně
stopy. Je i nakyslý, protože nechci brát pilul
dobrá jen pro"postel". Dívky by si měly uvě ku. A sama? Sama se sebe štítím."
domit, že nejsou ani hračky, ani"spotřební
jManuela se rozešla se svým přítelem, ale za půl
zboží".
druhého roku píše znovu, že se cítí duševně po
ničená a jaksi k prvnímu přítely vnitřně sváza
Chlapci mají v zásobě i jiný "trik". Tvrdí,
ná. Dokonce nové přátelství-bez postele-se kvůli
že sexuální styk je důkazem její lásky. Tanu
tomu rozešlo.
dívka často věří. Podlehne. Není to "oddání",«
ale "poddání". "Opravdová láska nikdy nežádá \ětšina dívek "se zkušenostmi "by mohla o tam
aby druhý byl ochoten něco dávat."
zpívat celé písničky. První zkušenost není vů
"Pro muže je láska část jeho života, u ženy
bec radostná, a později, když "přítel",kterému
je s ní spojen celý svět,"říká anglické při- dala své srdce, ji opustí. Navíc je první sex
sloví.
obvykle bolestný. Že je první zážitek před
P 0 P R V Ě!
manželstvím neradostný, je vědecky odokázáno.
V určitých časopisech pro mládež, např."Bra Anglická studie zjistila, že 71 proč.dívek a
vo", se zdůrazňuje první sexuální zážitek.
52 proč.chlapců lituje svého prvního intimního
Je to však povrchní a jalové. Kolik dušev
zážitku. Dívky jsou zklamány, chlapci většinou
ních škod se napachá, když se čtenář dá ovliv spokojeni. Jen pro 3,5 proč.je to radostné.
ňovat tvrzením, že "sex je prima legrace";,
Nedivme se! Víme, jak se obvykle takový zážitek
proč vlastně?Mnozí poznají, když to zkusí a odehrá:rychlost, strach, tlak na výkon, pocit
vidí, že to není vůbec pravda. Pozdě!
viny... Jak se může dívka vnitřně odevzdat,
Největší proplám je, že mnozí si neuvědomí,
když se bojí, že ji její"přítel"vymění brzo za
že první zážitek je velmi důležitá věc a že
jinou?
tato zkušenost má dlouholetý vliv.
Jak málo hlasatelé"volné lásky" skutečně sexua
Jak pro chlapce, tak pro dívky "poprvé" je klí litě rozumějí! Hlavně u dívek žádají předmanžel
čový zážitek, který ovlivní pozdější sexuál ské zkušenosti, protože prý jinak je čistota
skličující, ba dokonce zaviní frigiditu. Není
ní chování a nejméně deset let zatě
to pravda. Právě předmanželský sexuál
žuje jejích poměr-hlavně u dívek.
ní styk je málokdy bez strachu a zkla
Nesmazatelně se zapojily na chlapce,
mání, nebo dokonce dívky mají pak
který je"sexuálně probudil". Záži
odpor ke"světu mužů"-všeobecně a v
tek vniká hluboce do citového živo
ta dívky.
sexualitě zvláště. Sexuální chlad hl
I povrchní časopis jako je Popcorn
u žen je málokdy vrozený, každý psy
Melani píše, že první zážitek roz
cholog vám potvrdí, že bývá většinou
hoduje o pozdějším postoji k lásce
získaný. IB psychoterapeut Dr.C.
a sexualitě. Ovšem dává i 13 ti leBinger dokazuje, že sexuální zdržen
livost nezaviní sexuální problémy,
támu chlapci podrobný a přesný po
pudovost, i Sigmund Rreud obhajuje
pis prvního zážitku.
Každý mladý člověk,hl.dívky, si
panenství až k manželství.To často
zdůrazňuje, i když jinak určitě
musí uvědomit, jak význam a účinky
nesmýšlí konservativně.
má první sexuální zážitek, aby se

CO JE ZÁKLADEM NAŠÍ VÍRY?
Jaký je nejjistější zátlad naší víry v

Boha?
Docela prostý: Všechno, co je ohraničené,se
musí vykonat. A to od něčeho jiného. Tento
list papíru má určitý rozměr, proč ne větší
nebo menší? Protože někdo rozměr tohoto pa
píru mu dal. "Sán od sebe"se nemůže zmenšit
ani zvětšit.
Všechno ostatní se dá lehce pochopit. Má-li
hmota hranice, musel ji někdo stvořit tak a
ne jinak. Hnota se totiž skládá z protonů,
neutronů, elektronu atd., které maj í určitou
ohraničenou hmotu. Např.hmota neutronu váží
1,675,10-28 gramů. Proč právě tolik hmoty a
ne větší nebo menší? Hnota elektronu je o
1739x menší než protonu. Proč ne víc nebo
méně? Zde někdo musel klást hranice.

Proto je bez hranic, nekonečná v každém ohledu.
Dále - tato nekonečná bytost nad organickým,
hmotným světem nesmí mít ani začátek, ani ko
nec, jinak by musela mít zase někoho, kdo by
tyto hranice určil. Namaže být hmotná, protože
každá hmota je vytvořená z určitých dílů proto ji musel stvořit někdo jiný. Je duchovní.
Dala všem ohraničeným věcem v tanto vesmíru
hranice, formu, bytí.
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ProtoM U3f být stvořitel světa. Tato bytost
¡musí být nekonečně moudrá a duchovná, protože
tento svět byl stvořen moudře a každá věc má
svůj smysl.
Nekonečný, všemocný, duchovní - to je bytost,
která je nad námi. Stvořila svět, dala mu pří
rodní zákony, hmotu a stvořila člověka.
Této bytosti říkáme Bůh!

Guido Horst: Gott ¿a, Kirche nein.
I kdyby byl svět časově nekonečný, bez začát
ku a bez konce, musel ho někdo stvořit, prá
CO N O V É H O VE SVĚTĚ
as
vě proto, že je hmotný. Co je z hmoty, musí
Sv.Otec má dostat zlatou medajli IS kongresu,
někdo stvořit, protože hmota má hranice a
jak se usnesl IE senát. Rozhodnutí musí nyní
ty musel někdo hmotě dát.
schválit pres.Clinton, Medajli dostane sv.Otec
I přírodní zákony mají"hranice" a proto je
za své zásluhy o mír ve světfe. Je prý to" jediná
musel určit někdo jiný. Přírodní zákony mají síla", která se snaží o mír a lidská práva ve
totiž docela přesně forrnule-zákony, v kterýc
světě. "Také překročil náboženskou, národní a
se nachází několik činitělů, např.v prvním,
politickou úzkoprsost." Při rozhodování kongre
druhém nebo třetin...schopností nebo možnos su špiclovala výzvědná služba IE-FBI, jak sdělu
tí. Proč právě tyto schopnosti a ne jiné?
je magazín Insigh, a shranaždovala různé infor
Proč právě tolik činitelů? Proč ne víc nebo
mace. 0 biskupech si nyní založili zvláštění
méně? I zde musel někdo ustanovit hranice.
;akta s nesčetnými informacemi o biskupech,napřAvšak i pevní velikáni naší přírody-přírodní 0 nedávno zesnulém arcib. v New Yorku kard.
trvání, stálost přírody, ve které se vyskytu Johnu 0 'Connerovi. Deník The Washimgton Post
jí přírodní zákony, má přesné číselné hodnoty .předložil nyní důkazy o tam min.spravedlnosti.
"hranice". Také to je důkaz, že přírodní zá Na katolickém mnišském ostrově ve Skotsku koná
kony musel někdo jiný určit. Světlo se např. \výzkum skupina archeologů s povoleném opata.
Skupiny směji používat stejných aparátů ja
šíří ve vteřině 300.000 km. Proč ne 400.000
km? Proč ne méně? Někdo musel dát světlu prá ko oni, zeny museji mit slušný,vhodný oblek, .
\ne džinsy. Uslyši-li mniši někoho klit, okamži
vě takovou rychlost. Nebo proč je nejmenší
tě ho vypovi z ostrova/Papa Stronsay.-Letos má
možné působení vodíku, které objevil prof.
Plaňek v atomovém dění, právě tak velké a ne ¡vydat Vatikán nový mešní misál. Podstatné části
jsou už předloženy nunciaturám a biskupským kon
větší nebo menší? Stejnou otázku si můžeme
ferencím na vědomí a k překladu. Na podzim má
klást vzhledem k nejmenší možné elektrické
»vyjít novýiMissale Romanům. Protože leckde se
náloži? Proč je tak velká a ne jiná? Fysici
»překlad nesprávně mění, bude podle VR uveřejněn
vypočítali, jak by svět vypadal,kdyby tyto
základní přírodní veličiny, celá chenie a fy 1 Všeobecný, závazný úvod. Ten bude přizpůsoben
¡různým kulturám. Týká se to i mešních písní.
sika a všechny věci na tomto světě vypadaly
docela jinak. A zase se musíme ptát? Proč je ÍBýv.arcib.Vídně,kard.Konig/95/dostal od pre
sidenta Slovenska R.Schustera nejvyšší řád za
tento svět takový a ne jiný? Kdo dal tyto
své zásluhy na Slovensku,Bílý svojitý kříž-rBozákony? Vznikly samy od sebe?
)’jemezi kře stany a muslimy na ostrově v Indonésii
Za tímto světem se všemi jeho ohraničenými
věcmi, s celou jeho hmotou a jeho přírodními \Moluko si vyžádaly za rok na 3931 mrtvých.1400
těžce zraněných. Zničeno bylo na 206 katol.kos
zákony musí stát něco, které všem těmto věc
telů, 115 škol a 14.214 domů.V (Moskvě byla znodal hranice. Tato poslední příčina musí mít
jvu vysvěcena katedrála Božského vykupitele. Bo
tyto vlastnosti: nemůže mít hranice, jinak
by musela mít zase někoho nebo něco dalšího, hoslužby trvaly 5 hodin a kromě patriarchy Ale
kdo tyto zákony dal, kdo by určil všemi hmot xeje II.a biskupů tam bylo i mnoho zástupců ob
čanského života s min.před.Kasjanoveim. vysí
nému hranice.
lalo to i mnoho televizních kanálů.
_

ZŮSTALA JEN VÍRA. . .
Itu Vídni, kde. vedl tovcdim. na výnobu.

obvazů a j.lékařských potřeb, se
otec biskupa Launa setkal s ňadou
lidů. Nacisté všechny, kteným se
nepodcJuZo včas mizet, poslali
"do plynu". Byla mezí nimi hada
velmi ušlechtilých osob, nekteAÍ
vstoupily do Cifikve. I Va .Hájek.

I jeho milovaná žena. Podle tehdy uží
vaného "velkého obřadu"byl přijat do
Církve. Byl to poslední šřastnv den
jeho života.
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Nejvyšší soud v Itálii prohlásil, že
homosexualita některého z manželů m ů 
že být příčinou neplatnosti manželst
ví. Katolický manželský soud totéž
prohlásil před 25 roky. Ovšem jen v případě, že
■ manžel své homosexuální založení před vstupem

V té době se naplnil osud mého přítele Dr.
Hájka. Měl bych to tu uvést jako příklad
mnoha jiných židovských tragedií, které jsen ’ do manželství zatajil. Hcrrtosexuál-vrozený-není
ve Vídni zažil. Charakteristické pro nacisty ; schopen vést normální manželství. Sdružené hernobylo, že nezasáhli hned naplno, ale postupné ■ sexuálů Arcigay proti tomu protestovalo, tvrdí,
/Je to dnes i taktika ničitelů a nepřátel
• že se tak snížil homosexuál na duševně chorého
Církve, lidové"salámová"politika./ Hned ne ' člověka. -86 právníků z Evropy, ISA a latinské
došlo k ukrutnostan, ale po návkách se stup ; Ameriky varovalo před zavedením manželství hamoňovalo pronásledování, až došlo k tzv."křiš ■ sexuálů v Holandsku. Povolení takového manželstťálové noci". Proto všichni Židé hned ne
• ví by vyvolalo zmatek v právní,
společenské i
utekli, jen ti, kdo jasně poznali nebezpečí ’ mravní oblasti. Nový zákon povoluje tento nenebo měli osobního nepřítele.
; normálním manželstvím adoptovat dítě.-F poloviDr.Hájek měl mnoho pacientů, většinou chu ; ně srpna byl v Keni zavražděn V .John Kaiser .Podých lidí, osobní nepřátele neměl, byl dobr} ■ pulární kněz byl známy jako bojovník za lidská
Rakušan,vážil si ho "národ básníků a mysli- . práva a kritik skoro samostatně vládnouc-ího pretelů"-jak často říkával. Oči se mu otevíra \ sidenta Daniela Arap Moie. Pracoval v zemi 26
ly příliš pcmalu. Bylo otřásající, jak ten ; let. "Rána do hlavy byla poprava. Kněz si musel
to vzdělaný humanista pcmalu ztrácí důvěru
■ na okraji propasti Riftu kleknout. " Nedávno se
v lidstvo a přece neuzná jasnou skutečnost. ■ zastal dvou děvčatJ tvrdících, ze je ministr znáKonečně ztratil všechno, čemu se svou pílí
\ silnil.-Islámské kruté právo šaria bylo zavededopracoval. Když mu vzali ordinaci i dům,
; no v dalších spolkových státech Nigerie-Kano a
usadil se se svou paní v malé světničce v
- Katsina. Tam byli odsouzeni dva muži pro krádež
ulici Marka Aurelia, do zahraničí však ode ■ ventilátorů k 20 ti ranám holí. Z 36 států Nigejet nechtěl, i když mu to všichni radili.
' rie chce zavést dalších 6 států šariu-hl.v roPokoušel se naučit nějakánu řemeslu, vyrá ; dinné právu. To předpisuje také amputaci údů a
běl opasky a kožené tašky, i když pro ruční ■ zbičováni proti některým předpisům šarii.-_____
práci neměl nadání. Chtěl si prostě vydělat • Turecký soud odsoudil 22 islámských extremistů
na živobytí, jak se jen dalo.
k smrti. R.1992 založili v hotelu města Siavas
Co bylo pro něho zvlášč těžké, byla ta ži ; požár, pri kterém zahynulo 28 leviěáků. Po pro
dovská žlutá hvězda na prsou. Nesměl se už
■ hlídce v jezuitském středisku Inigo v Novosibir
usadit na lavičce v parku, nesměl jezdit
■ sku se zase za dva měsíce uvolnilo napětí mezi
elektrikou. Někdy to riskoval a navštívil
! ruskými úřady a Církví-oznámil biskup Iosif
nás v Hietzingu. Držel aktovku tak, aby tu
; Werth. Finanční úřad, který za prohlídku odpoví
hvězdu nebylo vidět. Nebezpečné návštěvy!
■dá, se písemně omluvil a podezření stáhnul, to
V této hrozné, proklaté době jsen zažil s
tiž že televizní středisko v domě může zavinit
Dr.Hájkem něco velmi radostného. Říkával,že ‘ protizákonné pletichy. 11.5.částečně ozbrojené
má úctu ke katolické Církvi, ale nemohl uvě- ! ruské finanční úřady bez povolení čtyři hodi
řit-až konečně pochopil, že potřebuje vykou ny věznily obyvatele donu-i v kapli .-Sudan zost
pení. Jako humanista se domníval, že stav
■ ril zákaz přístupu katolického kněze do země.
světa se dá změnit lidskými zákony. Nyní vi . Počet muslimů, hl.v Německu, stále roste a extděl skutečnou tvář člověka a pochopil, že
' rénnt mladé síly se snaží dostat k moci.- Při
zloba člověka vězí hlouběji, právě po pádu
olympijských hrách byli 3 Pakistánci v unifor
do hříchu, a lidské úsilí to odstranit ne
mách dobrovolníků. Rovněž se tam sloužila mše
může. Ternu učilo náboženství jeho lidu,kte ' sv.za právě zesnulou manželku předsedy mezinár.
ré uprostřed modloslužebníků kdysi byli věr ; olympijského výboru J.A.Samarache, která zenřeni Bohu a připravovali se skrze proroky na ; la v Barceloně.!/ I.pol.t.r.navštívilo Izrael na
jeho příchod. Tyto úvahy a modlitby, který ■ 1,260. 612 poutníků, tj.o 20 proč.víc nez loni.
mi ve sván zoufalství prosil Boha svých
Kuriální kard.Roger Etchegaray sloužil v čín
otců, mu vyprosilo dar víry. Otřáslo tó
ském poutním místě šešatu u Sanghaje mši sv.
mnou, když jednou ke mně přišel a se slzami ' Kdysi býval arcibiskupem v Marseilli, kde pro
v očích mi svěřil, že se chce dát pokřtít.
testovali i nevěrci s katolíky proti tomu,
aby předal katolický kostel muslimům.___________

SMRTELNÝ POCHOD

Inez se úlevou rozplakala. Jak dlouho
toužila po tomto okamžiku-aby se konec
ně dověděla strašlivo u pravd u. Horší,
než tato pravda byla doba úzkosti a
strachu a naděje.
To jf zmítalo, když se otevřela vrata vězen í a
s ú ře d n icí procházela kolem cel.
N yní seděla v místnosti pro hosty a držela ru
ku své m atky, kterou deset let neviděla. Tak
dlouho seděla je jí matka, Hilda Sternová, v
ženské vězn ici-p ro vraždu m anžela-dívčina
otce.
"Nikdy jsem nevěřila tomu, co mi v y p rá v ěli.
Ze jste b y li. moji rodiče, nešťastni? Noví ro
diče byli ke mně moc milí, ale na vás jsem ne
mohla zapomenout."
Hned po zločinu dali osmiletou Inez do d ětské
ho domova, později ji la sk a v í lidé atoptovali.
"Neveřím, že jsi tatínka zabila!"
"Ani já tomu nemohu u v ě řit," ře k la Hilda tiše.
Hluboké v rá s k y na tváři ji dělaly sta rš í, než
byla-totiž č ty řic e t let."Sotva si vzpomínám na
tu strašlivou noc. Tvůj otec a já jsme se v rá 
tili z p ro cházky, byl nádherný ja rn í veče r.
T y už jsi sp ala. Ještě si vzpomínám,jak jsme
vstupovali do obývacího pokoje, pak už je jen
temnota. Našli mě v bezvědomí, v ruce jsem
měla revo lver-tvu j otec ležel zastřelený vedle'.1
"Jak se to mohlo stát?"
"Nevím, dítě. Svedli to na mne. Prý to byla
žárlivo st, lačnost peněz. Ale nic jsem neukradla-ani nevím, č í to byl revo lver. Muj ne1
.'
Před vězn icíče kal na Inez student práv Nor
b ert. Ten dívce při pátráni po matce pomáhal.
"Teď nemohu domu,"potřásla Inez hlavou,když
se j í ptal, kam j í má zavést. "Do kavárny?"
"Dotkla se tě ta návštěva?"pohladil ji ru k u .
"Ani ne. Ale když mě matka na rozloučenou
objala, vzpomněla jsem si náhle na ten den
a noc v ra ž d y ." Vypila kávu , objednala si d ru 
hou a pila a přem ýšlela snad dvě hodiny.
"Ted to vidím jasn ě! "zvolala. "Probudil mě teh
dy hluk. Volala jsem maminku. Pootevřely se
d veře, dovnitř se vsunula mužská ruka a na
té bylo něco zvláštního. Ale co? Když ruka
zm izela,dveře p řib ou chly, slyšela jsem v ý s t
ře l. Moje matka určitě n evystřelila. Pokusím
se v yp átrat, jak to bylo."
Pak viděla Inez maminku ještě d vakrát. S n a
žila se, kusek po kusku událost osvětlit, od
cházela z v ě z e n í v neutěšené náladě.
Poslední" p říb uzn ý byl strý c
Rainer-nejm ladší otcův b ra tr.
"Toho navštřvřm "řekla si Inez.
Ohlásila se telefonem, strý c ji
vlídně pozval. Tak vystoupila
Inez jednou z taxíku před
nádhernou vilou svého strý c e .
Blízko byla jejich společná
tiskárn a, kterou oba bratři
tdědili po rod ičích.

S trý ců v sekretář Marius ji uvedl do domu
a do salonu, kde seděl v křesle s trý c .
"Milé dítě,"zvedl se , od našeho posledního
se tk á n í ses pořádně změnila. Budeme si ty 
kat, že?" lneš souhlasila.
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S trý c mel na sobe bezvadné sako a ani je
den šed ivý v la s. Marius přinesl studenou
mísu s dobrotami a vychlazené šampaňské.
B rz y začali mluvit o minulosti.
"Strašn á událost, ani ujmout jsem se tě nesměl.
Vzdor tragedii je dobré se podívat pravdě do
t v á ř e ."
Inez pohlédla na strý co v y ruce-docela obyčej
né. S trý c p o k r a č o v a lK d y ž jsem po tvém otci
převzal tisk á rn u , byl jsem zoufalý, nebyl jsem
tak schop ný, jako tvůj otec."
V yprávěli si dvě hodiny. Marně čekala Inez na
něco nového. Když se rozloučili, pokynul strý c
Mariovi, aby Inez odvezl autem domu.
Když Marius seděl s Inez v autě, z ašklebil se:
"S trý če k S te rn . Stále okouzlující. Jen já v ě 
děl, co v něm vězí. I kd yž tomu n e v ě říte ,stá 
le se spoléhal jen na m ne."
Inez ho sotva poslouchala. Horečně očekávala
konec jíz d y . Marius j í byl p ro tivn ý. Konečně
auto zastavilo před domem, kde měla malý b yt.
"Mám vás doprovodit nahoru?"usmál se n ep ří
jemně Marius.
"To n en í tře b a ," odmítla Inez.
"Nu, aspoň mi nabídněte něco k p ití." Pohla
dil ji po čele a jeho ruka se octla na jejich
zádech. Inez v y k řik la , v ytrh la se mu, v y sk o 
čila z auta a zděšeně prchala do domu. V po
koji okamžitě zavolala N orbertovi: "P říjd , pro
sím tě , hned - ano?!"
Komisař K retschn er se náhle zvedl od stolu.
Právě vyslechl v y p rá v ě n í Inez a Norberta a
nedovedl si jejich zprávu v y sv ě tlit.
"Počkejte, prosím. Oklepu si Maria osobně."
Toho právě vyslýchali ve v ed lejší,o stře o svět
lené m ístnosti. Brzo ráno si ho vyzved li dva
policisté v bytě.
"Nevím nic o vraždě bratra svého šé fa ,"ře k l
tiše . Neměl právě silné n e rv y .
"Máme nové důkazy. Víme n yn í, že jste při
činu pomáhal. Když se přiznáte, čeká vás
m írn ější tre s t."
Za hodinu Marius podlehl: "T iskárn a patřila
oběma, ale o všem rozhodoval bratr mého šéfa.
A še'f si tu a tam něco vzal z finančního kapi
tálu. Jednou to muselo prasknout, muj šef by
musel platit nebo ho čekalo vězení. Tak jsme
Lam jednou do jeho vily zašli, paní jsme ranou
omámili a . . . a šéf b ratra zastřelil a zbraň
dal do ru k y jeho p a n í..."
Komisař vyšel na chodbu a
usmál se na Inez. V autě to
tiž sp atřila na Mariově ruce
rudý trojúhelník - a okamžitě
si na něj vzp om n ěla...
"Viselo to na v lá sk u ," ře k l ko
misař, "teď vás zavezu domu a
hned se přičiním , aby vaši
matku z vězen í p r o p u s tili..."

NAŠE KRIMI
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CO NOVÉHO VE SVETE

NASE BOHOSLUŽBY
ZliRICH-každou n ed ě li v 19 hodin v
kryptě k o s te la Božského Srdce Páně
A e m t l e r s t r .49.
WINTERTHUR-každou sobotu v 18,
u
s v .U lric h a , Seuzacherstr.1 .
RÜTI-TANN-kazdou I .n e d ě l i v m ěsíci
v 9,15 hod.v k a p li vedle k a t o l i c k é 
ho k o ste la
BERN-každou 2 neděli v m ěs íc i v 9 hod
v kryptě u k o s te la b r . K l a u s e ,
S e g a n t i n i s t r .26
AARAU-každou 3 . neděl i v m ě s íc i v
10 hod.v sá le pod kostelem s v . P e t 
ra a Pavla
LUCERN - každou 4 . neděli v m ě s íc i v
10 hod. v k a p li k o s te la s v . K a r la
Boromejského
KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
v 19,45 mše s v . , růženec - v kost e l e s v .Ja n a Boská, F e l d s t r .109
I .PATEK V M ĚSÍCI, mše s v . v k a p li
k o s te la Božského srdce P á n ě ,19,30
A e m tle s tr . 4 9 . - Obojí Curych.
ADRESA CESKEHO MISIONÁŘE:
P .J o s e f S I M C I K -8004 Z ü ric h
B r a u e r s t r . 9 9 . , t . 01-241 50 25
Na svého m isionáře se o b ra ťte v z á 
l e ž i t o s t i k ř t u , sňa tk u, pohřbu, sv.
zpovědi - p ř í l e ž i t o s t j e obvykle
přede mší s v . , n á v r a t u do C í r k v e , v y 
učování n á b o že n stv í, n á v ště v y ne
mocných, p o s ila nemocných s v á t o s t í ,
data duchovních c v i č e n í , táboruj pro
mládež a d ě t i , poutních zá je z d u ap.
Obvykle podniky uveřejníme v KLUBu
DSbo_y_HLASy.MISIE.______________________
Važme 6Í dobtých kněži-zde i ve v£az>-

ti. Podporujme je óvou Zá&kou, modtétbou, pomáhejte jtm-aby poznáte, že ma
je oporu jak v Knle>tu,tak ve Vóa ,kterým
jeho iáeku, pravdu a život předávaje.

Yfotikán vyzval Čínu, aby nesvětila další biskupy
bez svolení Vatikánu. "Byl by to velmi závažný čin,"
řekl kard.Etchegeray.-Maronitský patriarcha kard.
Nasrallah Sfeier vyzval syrskou armádu, aby zemi
opustila a žádal propuštěni protizákonně uvězněných
Libanonců v Sýrii a Izraeli.-Několik indických teo
logů napadlo prohlášení kongr.pro učení víry Daninus
Iesus. Jsou stoupenci tzv.teol.osvobození. Jezuita
Iruday Ray jmenoval prohlášení"fundamentalistické,
drzé a imperialistické."Biskup z jiné diecéze-fiarrhew Vhrrackuzhy -řekl, že dokument nebude bránit eku
menismu, ten je projev"pravdy a posvěcení." Odpůrci
prohlášení odhalili svou protikatolickou tvář.-Podle
statistiky se každý sedmý Švýcar nehlásí k žádnému
náboženství.-Afe Švýcarsku je v duchovní správě armá
dy 176 katolíků a 226 reformovaných. V poslední době
byly jmenovány dvě reformované-Ch.Epper ze Zumikonu
a E.Weiss z Winterthuru.-Jeeet let existuje ve Švý
carsku sdruženi krestanů a muslimů. Ti naléhají,aby
byli přijati za Švýcary.-Soukromá zákl.a sekundární
škola na Sonnenbergu ve VLltes byla dočasně zrušena.
Rada pro výchovu v St.Gallenu nanítla, že tam učite
lé užívají tělesných trestů. M á místo pro 50 v inter
nátě bydlících a 20 docházejících-mezi 10-17 r._____
Stížnosti proti povoleni práce scientologů-hl.v ob
lasti obchodni-spolkový soud v Curychu odmítl. Ti roz
dávají po ulicích ci dávají do schránek náborové do
pisy .-Náborový list pastorální rady arcib.Vídeň du
chovním pro homosexuály vzbudil ukatol.vzrušeni.
U/áůí se 10 organizací, které se snaží rozřešit tuto
otázku a stavějí se k ní kladně. Je tam o této
neřesti referát i od vídeňské katol.teol.fakulty.H1.
se o to snaží starokatolíci a evangelíci, uvádí se
tam i jména katolíků, jejichž činnost vzbudila v mi
nulosti pohoršenÍ.-20.9.t.r.byla slavnostně otevřena
nová katolická universita v Ružomberku
1.10.svatořečil sv.Otec 120
čínských mučedníků, žijí
cích od 17.-20.st. Řada
jich padla jako oběti tzv
boxerského povstání.______
P.Dr. Karel Vrána ostavil
zlaté kněžské jubileum. Sv
Otec mu blahopřál.

do se nezná, at se pozná
Letošfíí večírek pro mladé Čechy a Slováky
se koná v sobotu dne 25.11. 00 v 19.30 hod.
Gemeinschaftszentrum Zürich - Affoltern
Bodenacker 25
P ň jď ta k y II!
Teší se skupina mladých /
Folklor 75
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V IE státu Texasu zřídil Vatikán novou
diecézi mezi diecézí Corpus Christi a San
Antonio-Laredo-je to 15.v Texasu. Biskupemi je J.A.Tamayo a patří k ní 27 farnos
tí s asi 18 3.000 katolíky.-Irská armáda
s
se už nesmi zúčastnit veřejných nábožen- «
ských pročeši. Mluvěi vojska prohlásil,že
tento zákaz je dalšim krokem k"zesvětaceni společnosti". Cirkev vyslovila své po
litováni. -Nejmladší dítě anglického min.
předsedy Tony Blaira bylo pokřtěno kato- É
licky jménem Leo-jako jeho 3 sourozenci
dříve. Tony Blair-anglikán-chodíval ze
svou paní Cherie na mše sv.,ale angliká- &
nům se to nelíbilo, musel toho nechat. Tu §
a tam prosáknou zprávy, že by se chtěl
stát katolíkem, pak by se podle ústavy mu
sel vzdát svého úřadu.-Sotva se US rozhod
lo, že dostanou nuceni pracovnici v Němec
ku za války odškodněni, hned žádali odskoč
něni i černoši v USA za 200 let otrocké
práce. Po skončeni občanské války r.1867
předložil kongres dokument o tom, ale ten
zapadl. Nyni o penize žádá řada černošs
Projděte ze středu všemi kolečky a pak se vraz
kých organizaci. Od r.1792 do r.1800 do
te do středu,ale tak, abyste žádnou čarou nestávali zaměstnavatelé pro každého cernonrošli dvakrát.
cha-hl.v již.státech na farmách 5 dol.měUmíte se soustředit?
sicně-což bylo tehdy hodně. LB stát Colora íSchopnost správné
do rozhodnul, že o žádají-li o potrat ne* ¡¡orientace a so u stře
zletilé dívky,nemusejí se inf.rodiče.
d ě n i si ověříme na
Proti stavbě diskotéky v blizkosti býv.KF ¡tomto obrazci. Je to
v Osvětimy protestovalo židovské středis ¡jakýsi tělocvik pro
ko Simon-Wiesenthal. Prý nesměji mládi Po jjoči; poznáte,ja obtíž
láci blizko největšiho židovského hřbito ené je přinutit oči, aby
ťsledovali to, co chce
va taněit-ovšem zahynulo tam také mnoho
nežidů. Vedeni města chce stavbu povolit, me. Nesmíte si pomá
h a t barvenými tužkamá být za hranicemi chráněného územi KT.
¡ni-ve hře jsou jen
IE výrobce džínů musel zastavit jejich
prodej pro ženy s citáty na džínech z Ko [oči. Až dosáhnete
ránu. V tBA žije asi 6 mil .muslimů. -Zbož ¡v ýsledku , ověřte si
ní rabíni tvrdí, že se má zakázat rabínům [jeho správnost ba
rev n ým i tužkami.. Naz Izraele, aby navštěvovali jiné země pro
[před ale odpovězte na
zábavu-mají tam jezdit jen za obchodem ne
[dvě otázky.
bo aby si tam vybrali židovskou manželku; l . Kolik PLNÝCH CAR
prohlásil rabín Salman Nehemia Goldberg. i spojuje obrazce
To tvrdil ve středověku velký rabín fiaimo- [ S T E JN E B A R V Y ?
nides.-Nové hlídací kamery-asi 380-ve
[2. Kolik PŘERU ŠOVAN ÝCH CAR spojustředu Jeruzaléna porušují podle zbožných [ je obrazce STEJN ÉH O T V A R U ?
židů sobotní klid. Ty tam zřídila policie,
aby hlídala kapesní zloděje, je jich stá
le -víc.-Nizozemská policie poprosila"caro"Věčně tyhle dcmácí filmy!"
dějnici-vizionářku", aby jim pomohla. Ob-,
hájce obviněného 41 muže, že zavraždil
svou 38 letou milenku, protestuje, je to \
nezákonné. - Jeannot Andre/47/Belgičan,si;
nechal vytetovat na celém těle obrazy
i
Krista, andělů, P.Marie-i Pražské Jezulát-i
ko. I jeho žena má nějaké tetování. Chtě-;
lo by to i 6 dětí-ale jsou nezletilé.____ ;
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Býv.učitelka chemie, E.Kidney/86/odkáC---------------------------------------3 °
zala přes 5 m i l ./marek/ katedrále sv.
"Ten zákazník, co jste ho obsluhovala, zářil při od
Pavla v skotskén městě Dundee. Žila
skrcmně a měla štěstí ve spekulacích s chodu jako vánoční stromek. Co chtěl vidět?" ptá se
akciemi. Peníze budou základem nadace, majitel obchodu prodavačky. "Mne!" odpovídá dívka,
"Smluvili jsme si schůzku na sedm večer. "
z jejíhož výnosu se bude opravovat ka
"Hrůza! Náš chlapec spolknul píšťalku,
b v
tedrála a konat skutky milosrdenství.
kterou jsme mu dali pod straneček,"
Paní chodila pravidelně do kostela a
bolel ji pohled na spory biskupa s dan- běduje Skotka. "To je dobře. Chtěl
jsem mu koupit klavír!"_________
skou kapitulou i velký dluh církve.
Mladý
muž prosí profesora dějin
V islámském státě Oman jsou nyná povolej
o ruku jeho dcery. "Dobrá, ale
ny taxikářky, ale jen když si je zeny
vyzádajá-na stanovišti byt nesmějá.Tak ]víte, ze staří Řekové, než se
se zabráni tomu, aby taxikářů obtězova-\ oženili, zeptali se orakula. "
li zeny.-Sociologická Barbara Chiring- ! "To jsem udělal také. Už jsem
helii v Itálii zjistila, že rozvody me-| mluvil s vaší paní a souhlasí!'1
zi pokřtěnými a islámskými manželi jsouj "Slyšel jsem, že Kabátovi chtě
jí prodat dům?""Chtěli. Ale
čím dál vyšší, málo rozvodů je mezi
stejně věřícími katolíky. Proto nařídi-J když četli ten inzerát, kte
li italští biskupové, že příslušný kněz rý sestavil prostředník, po "Prosím vás, nejste ná
musí dávat při pečlivém prozkoumání přij znali, že je to právě takový hodou moje žena? "
pádu svolení pro takový sňatek. Vhrují |dům, který hledají."_________________________________
před neopatrností.-Pravoslavná cárkev !Budoucí poslanec řeční před plným sálem a slibuje vo
v Rusku poprvé sdělila závazné učená o < ličům, kteří mu dají svůj hlass všechno možné i ne
homosexualitě a umělým potratům. Jsou «možné. Jeden volič se nakloní, k druhému: "To, co sli
zakázány.-Ženán nepřátelské texty v
<buje, nemůže nikdy splnit, ze?""To jeho žvanění ne
Písmu sv.-hl.St.zákoně ee nebudou už
] slyším, "napsal na tabulku soused, "jsem úplně hluchý a
mešních textech používat-je jich 7.
j chodím .sem jen proto, že je tu teploučko."__________
Jsou vynechány v novém lekcionáři, děláj "Pane hostinský, náš spolek se právě rozpustil.""A co
jej právě Řím-např.že žena má být podříj bude nájemným a pitím, které mi spolek dluží?""Rozdězená muži. Ostatní citáty Písma při ji-J lili jsme na každého dluh, a každý vám dluží 500 Kč."
ných příležitostech mají se správně vě-J Jedna herecká z Holywoodu se po šesté vdává. Jeden
řícín vysyětlit-rozhodli biskupové.
j z pozvaných hostů se omlouvá., že měl neodkladnou zá
Praná týden výstavy Turinského plátna■ | ležitost. "To nevadí, "prohlásí divá, "ale doufám, že
začala 12.srpna, navštávilo výstavu na j až se budu zase vdávat, tak přijdeš,"_______________
200.000 osob. koná se v Turinském domě Americké manželství. "Řečník mluví před shranážděnými
očekává se na milión poutnáků.-Prefekt jAmeričankami o manželství. "Za 30 let manželství
kongr.pro duchovenstvo kard.Dario Cast-J jsem jen jednou pozvedl hlas,"vypravuje. Posluchačky
rillo Hoyos, i předseda církevní komise* se zlomyslně usmívají. "A kdy to bylo? Jednou hořel
jsou pro to, aby se všem povolilo slou-« náš dům a právě letělo docela nízko letadlo, tak jsem
žení mše sv.podle tridentského obřadu, J musel křičet hodně hlasitě na manželku, aby vyšla z
Tato mše se vyvíjela už od Krista, ča- j donu!"

J

sem se vytvořily různé obřady a Trident*
"Víš, co se mi
ský sněm nařídil, že se bude sloužit římj
Idnes v noci zdá
ský obřad. Kuriální kardinál řekl:"Co- *
lo?"ptá se žena
pak je problém, zavést dnes latinskou j
při snídaní.
mši sv., která byla tak dlouho závazná?!
"Nevím a ani to
"\£řím,že dnešní člověk má smysl pro
j
vědět nechci, "
svatost tajemství mše sv.a úctu k mrav-j
odpovídá manžel
nosti. Proč se nenechá lidem volnost, |
"protože ty
zúčastnit se této mše sv?"Postavil se «
tvoje sny mi
pevně proti kněžkám./Je-li kněz"druhý J
vždycky přij
Kristus," čím byla kněžka.7/.-Vatikánský ]
dou hodně draze
rozhlas hlásil, ze velký dřevěný křáz, j
"V těch hroz
nesený při procesá mladých katoláků v !
ných šatech ni
Řámě-přes dva milióny věřácách-bude pu-j
tovat po biskupstvách Karibských ostro-* 'Chci si přečíst něco dohrcdružného. kam nejdu!""Dob
, tak zů
Dejte mi tuhle kuchařskou knihu 111
vů. Má-li se dostat na Kubu, musejá si ]
staneme
dcma."
katoláci vyžádat povolená úřadů._______ 3
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V Í T E
- CO T O J E ?
1 . ENCYKLIKA
a. úřední zákaz Vatikánu
b . papežův o kružní l i s t
c . k u la tý sloup v k o s t e le .
2 . K A N O N.
a . para g ra f církevntío zákona
b . vojsko c írk e v n íh o stá tu
c . Gregoriánský zpěv
3. D 0 G MA
a . rozkaz církevního představeného
b . závazný Článek. v i r y
c . krá tká modlitba v b r e v i á ř i
4. B R E V I A R
a . p rvn í modlitba p ř i mši s v .
b . kniha povinných denních modl ite b h l. p r o kněze
c . krátké č t e n í před evangeliem
5. L I B E R A L I S M U S
a . Názor, že svědomí se nemůže m ý l i t
b . n á zo r,ž e člověk j e od p ř ir o z e n o s t i dobrý
c . názor, že každé učení v í r y j e správné
6 .K D 0
B Y L $ V. V I N Z E N Z
Z P AUL Y
a . z a k la d a te l l a z a r i s t ů
b . k n ě z ,k t e r ý pomáhal malomocným na ostrově Molokai
c . z a k la d a te l řehole milosrdných s e s t e r
7 . S Y N K R E T I S M U S
a . odpad od pravg v řy
b . u c t ív á n í bůžku
c . spojo vání razných, i p r o tik lad n ýc h nábožen
ských názoru.

TÆi uLičnícU nozïXzii 4v.M-tfeu£ál i pytel -ó dánky. Dva z nich ¿ e
¿ c k o v a lJ .. N a jd e te J e ?

V Y L U Š T Ě N I ________________________
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q-rq'£'vz'q-1

8.
a.

ME T A F Y S I K A
učení o posledních a n e jh lu b š íc h p ř íč in á c h
věcí
b . věda o a s i j s k ý c h j a z y c í c h
c . č á s t f y s i k y - o p rav o sti zázraků
9. M A N I C H E J C I
a . španělské víno
b . muslimská sekta
c . p ř iv r ž e n c i t ě l u nepřátelského náboženství
Ináte-li odpovědi na vdechu otázky, máte.

jedničku. Ale capoň polovinu znáte, že?
Najděte 10 r o z d ílů mezi obrázky!
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