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V románě Mor popisuje A.Canus vznik, průběh a doznívání snrtelné choroby v uzavřeném městě.
Pak dovede nebezpečí zvýraznit skutečnou hodnotu člověka. Naiprvní pohled statečný padá, ne
nápadný se projeví jako hrdina, němý přemluví a mluvka umlkne.
Dějinami lidstva probíhají různé choroby, ale i uzdravování. Jsou doby, kdy je zdravých dost,
ale i doby, kdy skoro všichni onemocní. Mluvíme o duchovním zdraví a nemoci člověka. Jak to
vlastně patří k tématu vánoce - dokonce veselé vánoce?
Bůh dám dal k použití dvě injekce. Jedna je přirozený zákon, dal jej člověku při stvoření,
aby rozeznal dobro od zla, pravdu od lži, lásku od nenávisti. Židům to vyložil v Desateru.
Křesťanům předal ještě účinnější injekci, která tu první podporuje a to tím, že poslal na
svět svého jednorozeného syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul,ale měl věčný život.
Stojí o tem něco v Písmě sv? Jistě."Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla
skrze Ježíše Krista." /Jan 1,17./
Zdá se, že lidé v posledních desetiletích se odvrátili
nejen od druhé, ale i od první in
jekce. První se ovšem zničit nedá, je vložena při narození do srdce každého duševně zdravého
člověka, ale dá se otrávit. Zmocní se ho"mor", skoro nevyléčitelná nemoc, která zachvátí a
otráví nejen jeho, ale do jisté míry každého, na koho má vliv, kdo s nim přijde do styku a
není chráněný silnou druhou injekcí-pevnou vírou. Čím víc lidí ovlivňuje, tím je nebezpečí
větší. Nemusí to být osobní styk-ten je ovšem nejúčinnější-ale jsou tu media, škola, přednáš
ky, a vliv těch, kdo mají hlásat víru, ale za tím se skrývá mor nevěry,lhostejnosti, lží.
Tato nákaza vniká i do zemí, které byly dosud chráněny-jaký paradox¡-komunistickou diktatu
rou. Tlak budí protitlak. Tlak komunismu poničil všechno slabé, ale posílil to, co v sobě mě 
lo ještě trochu síly. Přirozené síly. Zdravého rozumu. Potřebu napít se zdravé vody.
Dnes je pro zdraví duše nebezpečí větší. Proč? Málokdo se nachytá hloupých, směšných frází
kemunismu-aspoň ne lidé myslící. Dnes vzal na sebe zlý duch podobu ne násilí, ale vlídného
anděla světla. Anděla lákavého. Tohle všechno ti dán, když padneš a budeš se mi klanět. Tak
sváiěl zlý duch Krista před začátkem působení bohatstvím a slávou.
To dělá dodnes. Nesvede všechny. Na řadě lidí si"vylámal zuby". Proč? Je skutečně dábel,
zlý duchsilnější než člověk?Zlý duch není zdaleka tak silný, jako Bůh, ale je mnohem silněj
ší, než člověk. Bůh je tak silný, že se narodil jako dětátko v studené jeskyni, kde ho za
hřívala jen láska Matky a pěstouna. Jaký
paradox! Dítě přilákalo pastýře a ti se mu
klaněli. Ne zlánu duchu, jenž sliboval vše!
"Věe"-jen ne to nejdůležitější pro "věčný
život", totiž Krista, Spasitele, ochránce.
Jedinou skutečností, v níž není slabost.
Nabili nám svůj život, svou sílu, svou prav
du a lásku. To, co dnešnímu člověku chybí.
Jistě, někteří mu uzavřou vrata své duše,
a tato vrata Bůh nikdy nevyrazí, jen obchá
zí kolem a hledá skulinku. W a t a jeho nebez
pečného, ale nejkrásnějšího daru, svobodné
vůle. Otevřeme vrata duše-která kdysi zavřel
lákaný hostinský? Skrze ně vejde Kristus,
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Podle něm.bisk.konference ubylo v zemi katolíků o
130.000, kněží o 400. VLiv učitelů na žáky ve ško
Papežskou vizitaci katol.teol.fakulty v Pra le silně poklesl, stejně kázeň. Asi 31.400 dětí a
mladistvých přibylo v dětských domovech-necelá 2
ze vedl biskup Angelo, rektor Lateránské
university-pověřila ho Kongr.pro katolickou polovina se vrátila domů. V II.čtvrtletí bylo v
výchovu, ^povídalo 40 profesorů, studentů, Německu 33.564 potratů.-Poprvé převyšuje v zemi
biskupů, představených řeholí, jejichž čle počet katolíků počet protestantů.-V Baku-Azejberd
nové na fakultě studuj í . Výsledky vyšetřová zan, vede novou katol.misii slov.Salezián Daniel
Pravda.-IB sekta Rael chce začít s klonováním dění jsou zatím tajné-ale P.Polc zůstane dě
kanem do r.2002, také prof.Dr.Wolf bude dál tí-tj.z jedné buňky víc dětí. Klony ¿uschování
přednášet/areib.Vlk mu vzal svého času kano genů stojí stát 200.000 dol.Odborníci tvrdí, že k
jednomu lidskému klonu se musí najít 20 dárců-donickou missi/Bude jmenován nový proděkan,
nejlepší studenti budou pokračovat v Římě ve dají 400 cel-a 50 náhradních matek, které by embrio donosily. Sekta tvrdí, že klonování lidí bude
studiu-doplní profesorský sbor. Námitky
prvním krokem k věčnému životu a Že r.1973 se
P.Halíka, odpadlíka Ivana Štampacha, M.C.
Putny a J.Zajíce se ukázaly jako lživé.Namí osobně setkali s mimozemšíanan. -Přes 150 letiěb
tá se, že na katol.fakultě nesnějí studovat má místnosti pro modlitbu-těch, kdo se chtějí
jinověrci-mají svá učiliště-a nevěrci, omezo před letem pomodlit, přibývá.-Před televizí tráví
nejvíc času Angličané-denně 232 min.dále Italové
valo prý se studium laiků,kteří si také
prof.Wolfa velice váží. V březnu protestoval 229 min., Řekové 227 min-v Luxemburku jen 124 min
Německo je na 7.místě-198 min.-Vatikán odsoudil
litoměřický biskup Koukl proti kardinálovu
vetu vůči prof.Wolfovi-kterého za děkana zvo uzákonění "sňatků"homosexuálů v Německu.Dvě tře
lila většina. Situace je stále napjatá, ne tiny Němců se stavějí kladně k modlitbě.-Francouz
přátelé Církve budou pokračovat ve své roz ská tel. vyčítá ’’Otci bezdomovců'Abbé Pierrovi, ze
nedostatečně kontroloval finance jím r.1949 zalo
kladné a lživé práci, aby dostali pražskou
fakultu na ubohou úroveň mnoha zahraničních ženého hnutí Emmauzy. To je ve 4 světadílech.
Kněžské bratrstvo sv.Pia X.-/lefebvrovci/je pod
fakult pro výchovu budoucích kněží.-Čínská
vláda protestovala proti svatořečená 120 Či- le gener.představeného biskupa Bernarda Pelleye
ňanů-mučedníků, jimž je zasvěcena řada koste připravené smířit se s Římem-oznamuje časopis
lů v Číně. Varovala kněze, aby o světcích ne 33 dní. Ifellay je přesvědčen, že jednou ke smíře
ní dojde.-Ke Vatikáně je dokumentace o nevysvětli
mluvili.-Ve Winterthuru se sešlo 1000 mla
dých, stoupenců hnutí"Pravá láska čeká",zal, telném uzdravení osmiletého hocha na přímluvu P.
baptisty v LEA. Mladí mají se sexem čekat až Pta.-VŘímě udělalo 3000 policistů razii proti
do manželství .Ve Švýcarsku je asi 3000 sympa podvodníkům a zlodějům. Zatkla 68 osob, které se
tizantů. -V Evropě roste počet pozivaců kokai snažily okrást či podvést poutníky.-Basilejský
ze dočasným povolením
nu, často s alkoholem. V EU je jich 1,5 mil. biskup K. Koch se domnívá
Věk nešťastníků stoupá stejně počet mladých. ženatých knězi by se odpomohlo jejich nedostatku.
Prelát katolického společenství Opus Dei bií Ale ubývá i ženatých pastorů a pravost.knězí-skutečný lék proti tomu je katolická výchova na teol
kup Javier Echevarria jmenoval P -Martina
fakultách.-VB
biskupové se postavili ostře proti
Schlaga/36/novým vikářem pro Rakousko, Čechy
uzákonění potratů v pozdějším termínu, tj.před
Slovensko a Maďarsko. Je nástupcem P.P.E.
porodem, a to u Nejvyššího soudu.-24.10.udělil
Burkharda, ten bude v římské kongregaci.
Po odchodu biskupa Haase z Churu se v teol. český president Mons.Pavlu Kučerovi z Německa medajli pro zásluhy o stát a skotské sestře A.A.
fakultě katastrofálně snížily finance. Le
tos je schodek skoro > milión, r.2001 má byt Loskové medajli za zásluhy o Českou republiku.
Katol.biskup z Rochesteru/lS-N.York/Mať.'Harvey
620.000 frs. Seminaristů podstatně ubylo.
Po 60 ti letech se budou r.200l skolit rabi - Clag veřejně litoval, že Hilary Clintonově chodí
ni. V Potsdarnu je I.rabinský seminář po vál do kostela jeho diecéze a že politikové se při
ce.-Vedoucí židů ve Frankfurtu prohlásil,že mlouvají za zabíjení nenarozených dětí.Chce uvést
jejich jména n a " č e m é listině",aby nesměli užívat
15% tj.12 mil.Němců je proti židům a j.ci
zincům. Proti antisemitům je policie shoví pro volební propagandu církevních místností._____
vavá. -Na chrámu sv.Petra v Růně byla odhale Text nového-třetího-římského misálu vyjde před
na socha sv. Kateřiny ze Sieny-1347-1380-ved- vánocemi.-Rádio \hticana se má odpovídat před sou
dem za tzv."elektrosmog"/nečistotu/-ZemřeZ mons.
le sochy sv.Brigity Švédské. Obě se Edith
Steinovou jsou patronky Evropy.-Kostel sac- L.Marinelli, spoluautor knihy o vatikánských
re Coer v Praříži, vystavěny v neo-byzantskár skandálech-v krátku se prodalo loni 100.000 výt.
slohu r.l 872-1 923 nad Montmartrem-čtvrtí uměl Je hl.o svob.zednářích a homosexuálech v kongre
gacích. -24.10 vyhlásil litoměřický biskup Koukl
ců,se bude čistit.-Sv.branou prošlo letos
sv.Zdislavu z Lenberka za patronku své diecéze.
na 10 mil.věřících.-Knihy od Harry Pottera
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nejsou vhodné pro děti-i když populární.

"Tím lip! Nový starosta a jeho banda z tebe budou
[mít strach, ted se bojí každý tebe."
Lidé tanu říkali"Manascasova zahrada", ve :Peppone udeřil pěstí do stolu"Umluveno! Prvního,
skutečnosti to bylo na tisíc pětset čtve [kdo bude protestovat, zabiju. Jde o budoucnost narečných mílí plevele s kopřivani, vysoký •šeho města. Kdo nebude pilně pracovat, dostane
mi jako topoly, olenované hlavní silnicí [hranadu kopanců. Řekni, co chceš, já už si vhodné
a náměstím, pěkná poloha, jediný volný
ilidi seženu!"
kus země u náměstí. Manascasovi nabízeli
"Jasná smlouva, "řekl Manasca. "Musíš být spravedlinesčíslněkrát hranadu peněz, ale stařec [vý a brát lidi nejen z tvé špinavé partaje! Chci
to prodat nechtěl. Řadu let byl tento kus ijen ty, kdo dovedou a chtějí správně pracovat!"
zpustlý jako starý sán, ale když zenřel,
"Hlad mají všichni bez rozdílu,"řekl Peppone.
připadla země mladánu s jinými tisíci mil iJeště týž večer sdělil Peppone svému štábu-s vrozemě na obou stranách řeky. Mladý vytušil ;zenou slavnostností-tuto novinku.
že by se vyplatilo kus využít. Při vhodné !"A řekněte lidem,"ukončil řeč,"že my, zatím oo drupříležitosti zašel k starostovi.
:zí budou žvanit, přistoupíme k činu. Zbudujeme
"Lidé umírají hlady, jsou bez místa,"řekl ¡[mrakodrap!"
mazaný mladík. "Váš proletariát s rudými
[Když se za týden objevili dělníci s rozkazem, odšátky na krku je prokletá rasa a byl by
istranit starou zed, začaly obtíže. Zed, postavená
skutečně hřích, nedat jim práci."
Sz kousků kamenů, smetí a malty, nejméně tři sta
"Ale nezahálejí jako vy, pane,"mírně odpo ílet stará, na spadnutí, se dá lehce odstranit.Ale
věděl Peppone. "Nejlépe by bylo, ty nej
ní bylo něco, oo všichni znali, jenže je to ne
horší uškrtit vlastními střevy."
napadlo. Na straně k ulici, asi metr od rohu
Peppone a Manasca se od tři let jako
náměstí, byla malá Madona.
malí neustále hádali. Peppone se ze
Tuto Madonu chránily ve výklenku zrezavělé
ptal, kam vlastně mladý míří.
mříže. Malba neměla uměleckou cenu. Udělal to
"Když mi ručíš, že nepřijdeš s ce
prostý chlapík asi před třemi sty lety .Všich
lým regimentem odborů, pracovní ko
ni ji znali, tisíckrát ji pozdravili, zdobili
mory, představenými strany, rasis
květinami, dávali do plechovky květy. Ta stá
ticky a politicky pronásledovanými,
la na výstupku před obrazem. Když zed odstra
sociální spravedlností, požadavky pracu ní , spadne obrázek do odpadků. Manasca pozval odjících, zvýšením platů a protestních stá Éhorníka z města, který se zabýval malbami na zdi.
vek, dal bych polovině obce práci.'
[Prozkoumal obrázek a řekl, že stačí se malby jen
Peppone sevřel pěsti:"Myslíš si, že ti po[dotknout, a bude z ní prach.
mohu škrtit pracující lid? Za trochu po [Mezitím přišli dělníci, aby zed odstranili. Asi
lenty a kopance do zadku?"
[metr před obrázkem se zastavili. Peppone zasáhnul,
"To nemám v úmyslu. Budu platit správnou [pohlédl na Madonu na zbytku zdi a potřásl hlavou.
mzdu, zaplatím daň a daruji koš vína. Ru "Hlouposti,"řekl,"to nemá s náboženstvím nic spo
číš ale, že .ti proklatí chlapíci houfně
lečného, je to pověra. Nikoho nechceme urazit. Neneopustí práci a nebudou mě vydírat. Mám [dáme-li obraz odstranit, musíme opustit práci, kte.
před sebou něco velkého, a když se to ne [rá živí spousty lidí a slouží veřejnému blahu."
splní, jsem na mizině."
Dělnici, tvrdí chlapi, kteří byli ochotni demoloPeppone řekl, že je lépe ukázat karty.
[vat vlastního otce, stáli mlčky před zdí. Bago, ve.
"Na pozemku vystavím čtyřposchodový palá< [doučí, vyplivnul špaček cigarety a potřásl hlavou.
prohlásil Manasca,"jako ve městě. Podlou-: ["Neodstraním obrázek, i kdyby mi to nařídil sám
bí třicet metrů k městu, dvacet proti
[papež!"řekl. Ostatní s ním souhlasili.
hlavní třídě. Obchody, kavárna a restaura-i "Nikdo neřekl, že ji máme odstranit,"rozkřikl se
ce s hotelem, garáže, autoservis atd.Když ¡Peppone."Zde nejde o sentimentalitu, tradici atd.
se dohodneme, předám garáž a tankování to[odneseme zed, jak to jen jde, zbytek podepřeme a
bě . Jsi sice lotr, ale správný chlapík,
[kus zdi s Madonou dáme jinam. K čertu! V Rusku od
jen když chceš. Tím se zmnohonásobí důle-: nesou celý patnáctiposchodový dům z jedné strany
žitost tohoto města a z těch hloupých s< [ulice na druhou. Zde jsme zastaralí, ale s tímhle
láků udělám správné měštáky."
:si musíme umět poradit."
Peppone nikdy neviděl New York, Paříž či [Bago pokrčil rameny:"Odnesou mrakodrapy, ale ne
Londýn, ale myslel si, že to bude něco po|Madonu,"zamumlal.
dobného . Viděl svou dílnu, natřenou rudě: ¡Bago studoval problém, pak rozpřáhl ruce:"Za výa žlutě, tankovací místo a dodal:"Bude
[klenkem ve zdi je trhlina. Je div, že ten krám už
nutné si opatřit hydraulický zvedák."
[nespadl dřív. Zed je z jílu a ssutin.I kdybychom
"Dostaneš to i ostatní potřeby,"odpověděl is tím jednali sebe opatrněji, zůstane nám pak v
Manasca,"ale musíš to vzít správně do ru-| [ruce hromada smetí."
"Rád bych slyšel i vás¡"zařval Pegpone a obrátil
ky."
"Ale co když mě pak nezvolí starostou?"
:se na lidi: "Máme se vzdát práce či Madony^

MADONA NA ZD I

je mi z vás k blití,"zařval znovu Peppone, ] Když na farním dvoře osaměli, chvili oba mlčeli.
a procházel se sem a tam,"a£ do vás udeří ? Konečně Don Camillo mlčení přerušil:"Peppone,ať.
blesk!"Lid ho mlčky pozoroval. Nevěděli
j se stane cokoliv, neponížím váen."
co odpovědět.
j "Já vás také ne,"zvolal Peppone,"ale když odbor
"Jediný, kdo má do toho oo mluvit, je kněz','] ník pro svaté nemá odvahu..."
ozvali se lidé konečně.
j "Najde o odvahu a strach,"'přerušil ho Don CanilPeppone si posunul klobouk do týla:"Dobrá. \ lo."Je to stejné jako kdysi s tím andělan na /i
Protože se jedná o zájmy lidu, uvolím se
] věži, který hleděl na ves několik staletí. O č i *
této Madony viděly všechny naše mrtvé. Na tento
jít k panu knězi."
Pan kněz na zahradě sázel květiny na oltář] obraz se upíraly oči celých generací s nadějí a
Peppone se na rohu zastavil. Vysvětlil Donu] v- zoufalství. Peppone, vzpomínáš si, jak ses
Camillovi celý případ:"Co máme dělat?"
] vrátil z fronty? Květiny byly ode mne, vázičku
Don Camillo se vyptal na podrobnosti. Ne- ] jsi daroval ty."
potřeboval je, ale chtěl získat čas.
j Pepponovi zaskočilo v krku. Don Camillo ho pohla
"Už je pozdě,"řekl konečně,"ráno o tem roz-] dil po bradě. Pak vzal plášř, nasadil si klobouk
hodneme."
l a krátce nato stáli oba před malou Madonou a ce
"Ve městě je nejméně dvanáct kostelů, kte- \ lá ves s úžasan na ně zírala.
ré slouží světským účelům. V některých je ] V množství byl jeden mladík, který nepatřil do
sklad uhlí, v jiných dílna nebo se vyrábí \ vsi, přijel na motorce a způsob, jakým pozdravil
nábytek,"prohlásil Peppone"Když se může dě-] Peppona, prozradil, že patří k městské bandě.
lat něco takového s kostely, proč ne s
j Přistoupil ke zdi a pohlédl na obrázek Madony.
obrázkem Madony?"
\ "Když jste takoví zbabělci,"řekl a zvedl Špičák.
"0 tam nejsou všichni rozhodnuti, zdá se, ] Peppone ho ale stáhnul zpět:"Není to nutné!!"
Bylo ticho. Všichni zírali na zed, jako kdyby na
že se vyskytly obtíže,"odpověděl kněz.
V noci nemohl usnout, celá věc mu dělala
\ něco čekali. Skulina se najednou rozšířila, zed
starosti. Když se ráno objevil před davem ] se pomaličku zřítila, nastalo hluboké ticho. Ale
Madona stála pořád za mřížemi, nepoškozená, a
lidu, měl už odpověd připravenou.
"Jestliže jste si jisti, že Madona na zdi ] vypadala, jako kdyby ji právě namalo\ali.
vám překáží, ale chcete ji zachránit, pře- ] "Připevníme ji na novou zed, na stejné místa'}
neste kus zdi. Pak to bude k dobru všech, aá prohlásil Manasce.
chudá, malá Madona na rozpadlé zdi nebude j "Hlasováním přijato,"vykřikl Peppone. Vzpomněl
stát v cestě pokroku a těch, kdo trpí hla- j si na starou plechovku a na květiny od Dona
dem a potřebuji chléb. Pán s váni...Ale za-] Camilla.
cházejte s tím velmi opatrně."
] Ciovccnnino Guareschi: Don Camillo a jeho stádo.
"V pořádku,"prstem c v m knul Peppone do klo-]
bouku a mašíroval k náměstí. Před malou Ma-3
U P O Z O R N Ě N Í Q
Q
Q
O
Q
Q
donou se obrátil k Bagovi:"Do toho! Slyšeli]
Po 30 ti letech dostáváte nyní do ruky posled
jste, nikoho tím neurazíme,"nařídil.
\
ní číslo KLLBU. Začal vycházet z podnětu
Bago otočil štítek čepice dozadu, zvedl špij
P.Viléma VDNDRY ve Švýcarsku, po jeho tragické
čák, zamával v ním ve vzduchu a pak přestal]
smrti ve Sv.Zemi převzal vydávání P.J.ŠT4ČÍK v
"Ne,"řekl a odhodil Špičák stranou."Hrome, 1
Curychu.
proč to musím udělat já? a £ to udělá sta- \
Děkujeme všem čtenářům a předplatítělům,snad
rosta."
]
jim KLIB dával občas něco pro život s Kristem,
Peppone se zvonu rozeřval a pak se vrátil í
omlouváme se za různé věcné chyby i překlepy a
na faru, celý vzteklý.
i
prosíme o modlitbu za všechny spolupracovníky.
"Tak co?" zeptal se kněz ."Hotovo?"
"Hotovo, hotovo! Nejde to!!" řekl Peppone.
Těm, kdo nedostávají věstník katolické misie
"2e by to nešlo? Svatí a Madona, to
v Curychu-HLAS M ISIE- doporučujeme, aby si o
je vaše věc. Nikdy jsem od vás nechtěl,
něj napsali na adresu P.Šimčíka,Zúrich,Brauerabyste zničil sochu Lenina či Stalina."
\
str.99.-Věstník vychází s dobrovolnou finanční
"Když chceš, rád to udělán,"usmál se kněz. \
podporou čtenářů a informuje nejen o bohoslužPeppone sevřel pěsti:"Dělejte, oo chcete, j
nách,ale o různých podnicích,které se tu kona
ale nepustím se do práce, dokud tam bude
■
jí z podnětu našeho misionáře-poutích,zájezdech
Madona. Máte tedy na svědomí praneškané ho-j
exerciích-ty Vám zvlášf doporučujeme, je
diny, nezaměstnanost a tak dále. Jsem sta- ;
tam dobrá společnosti i přednášky. POUÍ V
rosta a ne ničitel Madony. To by se vám takEINSIEDELN SE KONÁ 13.května! 0 tam se už v
hodilo, abyste později říkal, že se rouhán ;
KLUBU nedočtete, ale v HLASUjMISIE.
Bohu a ničím světce Špičákem."
Pro Vás i hl.pro čtenáře ve vlasti jsou velmi
"Dobrá,"řekl Don Camillo,"promluvím se sta-í
vhodné DOPISY PRO TEBE-které vydává za dobrovol
rostou sám, ostatní,"obrátil se k davu,kteH
ný příspěvek REPORT,Triality,Zámecká 1757
rý se kolem shromáždil,"mohou odejít."
5 38 4 2 Ronov nad Doubravou, Česká republika.
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< náboženstvích nebo aspoň ve většině z nich-jsou 5
[ vedle bludných a sporných názorů prvky pravé. ProPolsky časopis Fronda 6/99 uveřejňuje voz
hovor s kard.RATZTNGEREM, vedoucím kongre [ to jsou náboženství v urči tán smyslu ne úplně pro[ ti sobě-ovšan jen některá-a mají v sobě sílu, ktegaoe pro učení víry, tedy s jednou nejdů
ležitějších kongregacz-vatikánským minis [ rá je může vést ke křesťanství. Nejsou ani napros[ to rozdílná, ani naprosto pravdivá; jsou v nich
terstvem v Říme. Přetiskl jej týdeník
SVĚTLO a my si dovolujeme otisknout tento, ■ odlišným způsoben vedle sebe prvky pravdy a bludu.
;Vycházejí totiž z přihozeného zjevení. Člověk není
rozhovor od nich, je velmi důležitý.
OOOOOCOOOOOOOOOCxtoOOOCOOOOOOOOOOOOÓOOOOOO ;vůči Bohu docela slepý. Jako katolíci nechápeme děPane kardinále, často jste upozorňoval na;dičný hřích jako úplnou slepotu a dokonalé poškoto, že nejvážnějším problémem katolické
: zení. V člověku stále ještě hovoří Bůh. V náboženCírkve je relativismus. Podle něj nikdo ;; ství je obsaženo Boží praposelství, i když často
nemůže říci, že to či ono náboženství je ;| značně zatanněné...
pravé, že hlásá plnou pravdu. Proč je to-\
;Můžeme dnes ještě tvrdit, jak to dělali církevní
to nebezpečí tak velké a důležité?______ ;
:Otcové, ze tyto negativné prvky y různých nábo
Jedním z důvodů je technicko-pozitivis- ;
tický světový názor. Technik se zabývá
i ženstvích pocházejí od d á b l a ? _______ __________
V každán případě můžeme říci, že vycházejí z hřípokusy a je zvyklý, že se na něco může
spolehnout. Metoda, která vede k velkým - chu-a hřích má vždy něco společného s dánonickými
výsledkům, se mu zdá jako jediná, která • silami/tj.s dáblan/.
k správným výsledkům vést může. Vše, co ; U některých katolických teologů čteme, ze bychom
se nedá dokázat podobným způsobem, pova- ; se měli zajímat o myšlenku reinkarnace/znovuzroze
žuje za nejisté. To má za následek, že
; né/, protože znamená novou naději. Múze katolík vě
jako na spolehlivé dívá se jen na ty věci řit na převtělování?_______________________________
které máji nějakou hmotnou nebo technic- ; Odpověd zní: NE! Přirozeně v nauce o převtělování
kou souvislost. Vše ostatní je subjektiv vězí pozitivní touhy...ale konec konců odnímá uče
ní, nejisté. Všechna náboženství nebo i • ní o reinkarnaci lidskánu životu jeho vážnost. Po
filosofie se jeví jako vzdálené odrazy
- tem může někdo říci: V mán životě nebylo vše v po
nějaké nedosažitelné pravdy__
řádku, riskuji další nepříjemnější život, ale pak
K tanu přistupuje názor, že víra v urči- ; začnu prostě znovu a tak dále. Vlastní vážnost
tou pravdu je netolerantní. Když někdo
; rozhodnutí, velikost lidské existence je ta tam.
věří, že poznal pravdu a chce ji hájit, ; Já sám přece nevím, čeho mán být pokračováním. Je
pak se o něm řekne, že je netolerantní, : to neslučitelné s osobním vztahem k Bohu a k lidem
nesnášenlivý k jiným pravdám. V tom smys-! a s velikostí lidské duše.
lu je křes£anská/tj .katolická/víra v prav Hans von Balthasat tvrdí, ze můžeme doufat, ze pek
du zjevení je nedemokratická. Zdá se, že • le je prázdné. Mluvil dokonce o povinnosti naděje,
dělá toleranci nemožnou...
ze nikdo nebude završen. Dnes často slyšíme, ze
Nebezpečí relativismu spočívá v tem,že je věcný trest a Bozi dobrota si protiřečí. _______
tak zřejmý a že dnešním lidem je velmi
; K tonu bych chtěl nejdříve říci, ze Balthasar se
blízký. Ale všechny důležité otázky lid- ; někdy vyjadřuje drasticky a jednostranně. Je třeba
stva-život, smrt,Bůh, stejně jako etické; přečíst celé jeho dílo, abychom jeho texty správně
otázky-tak propagují libovůli. Když jsou : zařadili. Existují dva cmyly: Jeden je anyl Origeodpovědi na velké otázky etiky libovolnér nův, který slibuje jen jednu"apokatastasis",tzn.
nenacházíme-li žádnou společnou odpověd, - Všechno bude odsouzeno a nakonec bude vše omilost
pak je člověk v nebezpečí. Tak ohrožuje ■ něno. Taková myšlenka nemá v Písmu vůbec opodstat
relativismus nejen naši víru a stává se ; nění. Nikdy pro to nenajdeme oporu. Taková předpojakousi mezihrou mezi mnoha náboženství-;' věd odporuje důležitosti lidské svobody. Bůh nás
mi, ale ohrožuje ta
nesnásilňuje, nezachrání nás
ké mravní soudrž proti naši vůli.
nost lidstva.
Na druhé straně zašel podle
Často slyšíme, že
všechna velká nábo
ženství jsou pravá,
křesťanství však
je nejkratší ces
tou.________________
Nikdy nemůžeme ří
ci, že všechna ná
boženství jsou pra
vá. Spíše uznáváme,
že v mnoha

Balthasara daleko i sv.Augus
tin, když tvrdil , že jen pro
část lidí zajistil Bůh spásu.
Ani k tanu nás Písmo neoprav
ňuje, protože říká zcela jas
ně: Bůh chce, aby všichni li
dé byli spaseni a došli k po
znání pravdy. Kristus zemřel
za všechny.
Balthasar se snaží, abychom
tak řekli, najít střed mezi

oběma výstřelky. Říká: Nemůžeme ani nesmíme
tvrdit, že všichni lidé budou spaseni. Ale
smíme mít naději, a to velmi
činnou naději, když se mod
líme a v lásce a utrpení
se spojíme s Pánem, který
chtěl zemřít za všechny a
za všechny zemřel__
Jistě tedy nemůžeme říkat,
že peklo je prázdné. Ale mu
síme s Kristem usilovat o
spásu všech lidí. Ostatně
Písmo nám představuje peklo
jako skutečnost. Je důleži
té, abychom se na ně nedí
vali jako pouhou domněnku,
nýbrž skutečnost, která souvisí s našim
životem...
V Lumen Gentium nacházíme jasné učení, ze n
mohou but spaseni ti, kteří nepřijali pra
vou víru, ačkoliv ji poznali. Dnes však mno
zí katoličtí myslitelé a někteří biskupové
říkají, ze tato podmínka víry nebyla důlezi
tg,. Tvrdí, ze každý má zít podle svědomí. ..
Důležité je, co se rozumí pod pojmem svědo
mí. Dnes se jako svědomí chápe to, co si sut
jektivně vymýšlím, moje osobní mínění.Panuj'
názor, že v náboženských a mravních věcech
není nic objektivního. Lidé se dívají na
oblast subjektu a nazývají to"svědaní". Pak
ovšem svědomí znamená, že člověk je posled
ní instancí v mravních a náboženských otáz
kách. Pak je lhostejné, jaký je obsah mé ví
ry, co myslím a dělám.
Písmo svaté rozumí pod pojmem svědomí něco
jiného: aby člověk měl volný průchod pro Bo
ha a pro pravdu, která je všem společná.
Člověk, který ji hledá, který se pro ni ote
vírá, může poznat aspoň kus cesty, která ve
de ke Kristu. Ovšem záležitost se svědomím
má náročnou cestu, jak vidíme v"Lumen Gen *
tium."
To neznamená, že mohu dělat, co sám chci,
nábrž vydat se na cestu, stále znovu se oči
tovat a tak získat vnitřní sluch pro Boha a
pro Krista. Pak můžeme pochopit, v čem spo
čívá krása a velikost víry. Jednotlivá nábo
ženství mohou nabídnout prvky, které vedou
na cestu, ale mohou i nabízet prvky, které
od této cesty odvádějí. Víra nám ukazuje jas
ně, kterým směrem nás chce
Bůh vést a dává svědomí
^ --plnou jasnost...
/
[O
Dietrich von Hilde/
\
brand tvrdil, ze
I
1
dnes je největší kriV \£ H
/
ze v dějinách Cirkve, protože katoličjr yí>
ti teologové pohřbi'
li cenu pravdy.______
y
Historickou otázku,

.zda je dnes nejhlubší krize, bych nechal otevře
nou, protože je obtížné dělat taková srovnání.
Gnostická krize byla jistě velkou krizí. K r ize^
■16.st.byla také velmi hluboká.
■Ale nebezpečí, že strčíme pravdu pod poklop,pro
l ž e se bojíme, abychom nebyli netolerantní a
pyšní, je opravdu veliké. Tím jsme se opět do 
ptali k výchozímu bodu. Když opravdu nevěříme,že
;Kristus je Syn živého Boha, Boží Slovo, že je
:pravdou to, co říká, pak je celé křesťanství pou!hou tradicí. Pak je můžeme pokláiat za něco krás
ného, estetického nebo za něco podobného, ale
•ztrácí svou životní sílu. Protože pro náboženst
ví, které nepokládám za pravé, nejsem ochoten
;trpět. Ale křesťanství, pro které nejsme ochotni
;trpět, nemá žádnou poslední cenu, protože se mi
;nakonec pohodlnost zdá důležitější než víra v
:Boha. Proto nebezpečí, že škrtneme nárok pravdy,
izdánlivě z ohledu na druhé, zdánlivě z pokory,
znamená ve skutečnosti, že propadáme pohodlnosti
že již nepřijímáme velikost křesťanství, že mě
níme svou víru.
Proti tanu stojí obdivuhodné slovo Tertulliánovo
který napsal: Kristus neřekl: Já jsem zvyk,
nýbrž JÁ JSEM PRAVDA!
Rozmlouval Pavel Lisicki. Z polského časopisu
Fonda 6/7999. Zkráceno-

KDO SE Jí VYROVNÁ.?
8.listopadu odešlat do Boží náruče paní :1ARIE
AD^KOVÁ'75/,roz.Kůglová.Pocházela z rodu Jana
Sladkého Kosiny,chodského hrdiny.Po odchodu z
rodinné školy se vdala za Josefa A.z Brna,ale
pro nedostatek bytů ve válce měli svůj maličký
byt později. Už před svatbou si přála mít Manka
hodně dětí.Bůh jí daroval 12 dětí,jedno zemřelo,
poslední byla dvojčátka.Dva vnuci jsou ve fran
couzském klášteře,dcera je řeholnicí a v posledrí
době se se souhlasem představených starala o těž
ce nemocnou matku.
Byla to nesvatořečená světice. Mírná, statečná v
hájení víry, moudrá-všechny ctnosti čerpala z ví
ry. Z II.poschodí chodila denně na mši sv.do ne
dalekého kostela v Brně-Jiráskově čtvrti. Kostel
byl přeplněný. Tělesná schránka je na židenickém
hřbitově.
Psát o ní je těžké, slova nevystihnou krásu její
osobnosti. Byla to snad nejlepší žena, kterou
jsem za svůj dlouhý a setkáními přeplněný život
poznala. Bůh ji jistě ocenil mnohem lépe, ale
přiznávám, že se modlím spíš k ní než za ni. Je
jí život byl prakticky jedinou činnou modlitbou,
jěli jsme s ní v KLIBu dva rozhovory, pros té, ale
yíc než hluboké-ty nepatrně odrážely její prosto
tu a důvěru v Boha. Přimlouvej se, /Manko, nejen
'.za. své
četné potomstvo,ale i za celou Církev,
¡kterou jsi tolik milovala. Za ženy-matky.
/'Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,ale
;neměl přitom lásku,jsem jako zvucici kov a řinči
\cé zvon.. .Láska nikdy nepřestává. .."/1. Kor 13/.
ŽENU statečnou kdo nalezne...

Tehdy jsem četla v novinách inzerát a to místo^
jsem dostala."
f.
Ve tváři s e jf ukázal zahořklý úsměv. "A přitom je
"Když se můj muž znenadání" znovu obje
to jejT hartusenT zcela zbytečné. Plat se zpropitv il, věděla jsem, že mé modlitby byly v y  ným také. Já jsem nezávislá a lidé jsou tam aspoň
slyšeny, "vypráví" proti mně sedící, přepy
normální“. Jediné, co mi vadT, je ten druh muziky,
chově oblečená žena."Nikdy jsem ho ne
kterou musím poslouchat. Když jsem měla volno,
přestala milovat, i kdyžm ito lik ublížil.
šla jsem raději do opery. Miluji totiž Mozarta a prá
Představte si, když bylo mé třetí" dítě na
vě dávali Kouzelnou flétnu. To bylo super! Znáte
cestě, prostě naráz zmizel s druhou ženouj t'J scénu se Sarastrem? Byla jsem prostě okouzle
a nikdo nevěděl, kde je. Roky jsem museT ná. Ovšem nemohu každý den slavit vánoce."
la žit s dětmi ze sociální' podpory. A na
"Přemýšlela jste, proč vás okouzlila právě tato
jednou, po sedmnácti letech, stál ve dve árie?"
řích. Přijel z Jižní" Ameriky, byl boháčem
Andrea se zamysIT a nechápavě odpovídá: "No, pře
a choval se velmi mile, projevoval lítost
ce to byl ten Hermann Pre^-bas a fantastická scéna
nad tím, co udělal. Závazky k druhé ženě "Ale on přinášf posluchačům též hluboké poselst
už neměl. Pro mne to bylo neuvěřitelné,
vy Snažím se jřt kupředu."
jako v pohádce, a brzy bylo vše v na
"Poselství? A jaké?" ptá se dívka.
šem manželství" jako kdysi po svatbě.
"Jistě si na ten text vzpomenete:-V těchto posvát Mohla bych tedy říci, že konečně nastaly
ných síních-je pomsta neznámá-a když člověk upad
báječné časy, kdyby nám naše nejmladší"
ne, přenese ho láska zpět."
dcera, která žila ještě doma, neudělala čá Andrea kývá hlavou a brouká si melodii.
ru přes rozpočet. Nejenže přestala se sko "Nemohlo by tomu tak být proto,že vás ten text upou
lou prakticky spolupracovat, takže musela tal,protože obsahuje odpověd, která je ve vaši si
gymnázium opustit, ale jako osmnáctiletá
tuaci tak vtíravá?"Andrea se na mne tázavě dívá.
si našla místo v jednom italském restauran "Nuže,"pokračuji dál, "nedá se popřít,že máte na
tu a teď přichází" domu teprve k ránu. V
svého otce ohromný vztek. Ten se dostavil nenápad
jejím pokoji je hrozný nepořádek, povaluji"
ně už tehdy, když jste si uvědomila, že vám bylo v
se v něm balíčky antikoncepčních pilulek. dětstvíněco neprávem vzato. V tom jste byli všichni
Nejhorši" je jej i' chování* S mým mužem od
v rodině zajedno a drželi víc pohromadě. Když se ale
mítá jakýkoliv kontakt, ba ani na pozdrav ukázal otec, vzal vám v prvé řadě matčinu blízkost,
mu neodpoví". Vůči mně je nafoukaná,drzá, což vaši zlost zesílilo. K tomu si začali pozdě,sku
vyzývavá, prostě je to docela jiné děvče,
tečně pozdě, hrát na vychovatele. I matka byla na
jako ďáblem posedlá. Jako dítě bývala vždy jeho straně! To je něco podobného, jako kdyby vás
veselá, p řívětivá, dobrosrdečná.
někdo hodil do ledové vody, tak velký byl váš šok.
Později mluvím mezi čtyřma očima s tou
Abyste chápala, Andreo, u lid í se vyvinul jakýsi vše
hezkou osmnáctiletou dívkou, která údaje obecný zákonM erý říká:když jsme na duši poraněni,
matky potvrzuje. Měla šřastné dětství, i
vzrůstá v náš potřeba, oplatit to útočníkovi stejnou
když v domě bylo jen málo peněz, ale mat měrou. Většinou si to ani neuvědomujeme, že se u
ka se snažila, aby se všechny tři děti cí nás dostavuje potřeba pomstít se, aniž pomstu vědo
tily dobře, t si s matkou báječně rozumě
mě plánujeme. Je to prostě automatismus. A když
la. O otci se nemluvilo. Když se po něm
pak zjistíte,že váš úspěšný tah, který byl motivová!
dospívající hoši ptali, matka náhle zesmut- žízn í po pomstě, vyvolal v rodině napjaté ovzduší až
něla a začala plakat-přestali se tedy ptát. k bodu varu-potom máte pocit vítězství,jakýsi druh
"Ale že to s ním nebylo v pořádku, že byl hořké sladkosti nebo jakoby výsměšný chichoi pekla1.1
na matku zlý, to jsme si dovedli předsta
Andrea sklopila oči k zemi ."Ano,máte pravdu,"zača
v it. A teď tu stojí náhle ve d veřích ,p rá
la vzlykat,"ale něco je přece v nepořádku."
vě jsme se chvstali oslavit mou dospělost.
"Zajisté,"přisvědčím jí,"a to, že to všechno vede
Říká, že je muj otec a že se teď bude o me
natrvalo ne k míru, ale k velkému
starat. To mi vyrazilo dech! A matka
nepořádku mezi lidmi."
t
s e chová iako zamilované kuřátko
"Ale jak se to dá zménit?"pta sedychtivě /
a já musím to komické v rkán í
"Budeme na tom pracovat, "slibují j í . "Po
holoubků poslouchat!" N yní v
dívejte se, to, co Sarastro zpívá,to vlast
pukne Andrea v pláč. "To je
ně chcete i vy. Ovšemže síla k odpuštění
přece nedůstojné mámy! Ze
nedá vydupat ze země. S otcem si bu
měla na toho muže kdysi
du muset promluvit. Dělá si to příliš
vztek, to jsem chápala.
lehkým, když si myslí, že se dá dob
A teď ten náhlý obrat,
rý vztah dcery k otci vynutit násisotva zazvonil. Tehdy
ím. A vaše matka si musí též najít
jsem se od matky distan
pro vás víc času. A vy .Andreo, mu
covala, a proto, že oba
síte ještě nějakou dobú svůj vztek v y 
začali na mně leccos
držet, protože s vaší duší je to jako
kritizovat. Andrejko, pro
s přírodou:ta potřebuje čassím ano-Andrejko,prosím
ik ro zvin utí a zrání.
ne-to se nedalo vydržet.

RRÜRERR JEJ¡PROBLEFÏl

A kromě toho není proces odpuštění ve. vztahu více lid í záležitostí jedné osoby. Váš otec vás
musí odprosit, možná i vaše matka, jejíž radost z návratu otce jste prožila jako zradu.
Pro vás je ale velmi důležité si uvědomit, že vaše potřeba udělat něco špatného, abyste po
trestala ty , k te ří vás zranili, je příliš vysoká cena."
Společný pohovor s matkou a dcerou zakončil p rv n í setkání.
"Vy jste zažila návrat muže jako vyslyšení vašich modliteb,"říkám matce."I o sílu k vzájemné
mu odpuštění se musíte dále modlit."
"To budeme dělat," přitakává horlivě matka," a jsem jistá, že i pro to najdu u svého muže
pochopem." ^ kruhy Chidity MAUES: Obrana ¿tudu a dati-í pňtópěvky.BŮh pomáhá léčxt.
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Známá póychoteAapeutka
o diZe. mzné problémy-a ¿právně-kÁeu>tanAky i odborně.
Uydala Matice cynÁZomeXodUjAká a.. /997 o Olomouci. Cena pn.o náa cu>1 5

r í l NOVÉHO
A O V IIII VK
CO
VE SVFTW
SVETR
MOUDROST ZE ZKUŠENOSTI:Pro lidskou chásku
je typické, že církve, které jsou na své
ovečky tvrdé a přísné, početně rychle ros
tou. Hodné církve jsou na tem podstatně hůř.
V očích rozumové volby je totiž náboženská
zkušenost něco podobného společně vytváře
n é m zboží, členové církví se .tedy potýkáj
s prastarým problémem podílu na společné
akci. Ulejváci jsou, jak známo, všude. Pří
né církve, podobně jako přísná politická
hnutí, vyžadují od svých oveček vysoké na
sazení a velké oběti. Tím se zbavují vlaž
ných členů, kteří by se chtěli jen vézt.Z
této úvahy rovněž plyne předpověchčím budoi
církve a podobné organizace na své ovečky
přísnější, čím víc budou od nich chtít, mě
řeno finančními příspěvky a osobním nasaze
tím, tím rychleji poroste počet jejich čle
n ů r Že je to pravdaINeuropatolog František
KOUKOLtK-nemocnioe Kra, AD-9/2000.

8 m.j.p is i
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homosexuálute. Zdá se, ze

český katolický časopis pro mladé AD změnil kurs
z"katolického"na skutečně katolický a že v něm
nejsou už články z církve vyloučeného Jandourka
a Štampacha-odpadlých kněží.-Anglikánská církev
v Anglii chce znovu zavést procesy s kacíři. Ka
cířští duchovní musejí před cirk.soud jako před
150 roky. Nyní hlásají duchovní i biskupové své
bludy i od oltářů.-Podle vlády v USA se nerespek
tuje náboženská svoboda v 194 zemích. Hl.v Afganistanu, Iránu, Iráku, Laosu, Vietnamu, Sudanu a
na Kubě, dále Pákistán, Saudská Arábie a Čína.
Ty pronásledují náboženské menšiny-bud v muslim
ských nebo komunistických zemích.-Stále pokraču
je rozpouštění alpských ledovců.Od r .1990,jak
zjiščují odborníci, se rozpouštění zrychluje-zatím to zjistili u 5 ledovců. Za 20 či 30 let je
možné, ze uz nebudou v Alpách moci lyžovat lidé.
Protokoly s nemocnými, náhle uzdravenými v Lurdech, jsou všem lékařům přístupné. Při posuzování
zázraku jsou podmínky velice přísné. |4usí to být
Odborníci varují před populárními knihami
těžká, život ohrožující choroba, okamžitě a trva
pro mládež od Harry Pottera, které hodně
le vyléčená. Z 30.000 nemocných je"nevysvětlitel
propagují magii, hlavně jako ovlivňovatel
ně "uzdraveno jen asi 2000 nemocných, ale jen 66
lidí. "Kněz"satanské církve v Salemu pro
případů je uznáno Církvi za zázrak.-Franc.bisk.
hlásil: "Pro nás jsou tyto.knihy opravdu dar
konference znovu prohlásila, ze kněžský celibát
z nebe! "/Nebo z pekla?/-AMuslimové dělají
je tak závazný jako manželský slib. Kněz, který
astry nátlak na egyptské ¡hrdy, takže ročn
bez tzv."laicizace"-ta se uděluje nyní velmi
se dd obřezat 15.000 Kurdů.-Zakladatel a
zřídka-opustí své místo, je vyloučený z Církve,
představený katolických skautů-SJi-P.Andre
ale knězem zůstává do věcnosti.-Před 100 r.se na
as Hönisch,se dožil 70 ti let. Také biskup
rodil slavný franč.spisovatel Antoine de Saintv sousedním Eteldkiťchu-Rakousko-Kung, osla
Exupéry. Pošty vydaly známku s jeho portrétem a
vil 60 let. Napřed studoval medicinu,půso
letiště v rodnám městě Lyonu se nazývá jako ten
bil na universitách v Innsbrucku a ve Vídni to spisovatel-nadšený letec. Také na jedné ban
a r.1965 začal v Římě studovat teologii. R
kovce je jeho portrét. - Polooficielní deník
1970 byl vysvěcen na kněze, r.1989 se stal
L 'Osservatore Romano uveřejnil spornou "notu "o poj
biskupem. Věnuje se hodně mladým před svat
mu"sesterská církev", který vznikl při teologicfbou.-Francouzské úřady daly na Komorách
ké diskusi. Sesterské církve mohou být v podsta
ročně 300.000 fr.jako podporu k pouti do
tě jen pravoslavné, které se nepatrně naukou liší
Mekky. Na pouč katolíků do Říma k setkání
od katolické-která podle dogmatu a posledního vý
mladých nedaly ani sou . Tak rozhodla"nejnosu Kongregace pro učení víry je jedinou maji
starší dcera Církve."-Markus Redner píše ve
telkou celé náboženské křesčanské pravdy. Pravo
"skorodeníku"Tagespost o novám katoličkám
slavní učí,ze Duch vychází jen z Otce, katolíci
magazinu K04MA z"mm-Verlagu". K O M A dodává
ze Duch je rozohněná láska mezi Otcem a Synem.
katolíkům odvahu, která v Církvi silně po
Apošt.nuncius v Německu arcib.G .Lajolo předal
klesla. Jsou v něm informace, zábava a pod
symbolicky kříž Vatikánského pavilonu na EXPO v
něty k přemýšlení. Varuje před tzv"katolic-^ Hannoveru biskupu A.A.Brunamisovi z lotyšského
kými" časopisy, napřJC-ínag, který doporučuj přístavního města Liepaja-kde bude sloužit za
jí pochybná "katolická"sdružení mladých,
kostel asi pro 15.000 katolíků

každý chce uctít zástupce Kristo
va, a jeho nástupce.
Několik kroků dál, a poutník sto
Konečně začal geniální umělec
jí před"confessio". Je to hrob
Gian Lorenzo BERNINI/1598mučedníka, který vyznal svou víru
1680/ s úpravou vnitřku bazi
smrtí, a zároveň místo, kde i my
liky sv.Petra. Jako Michelanklademe svůj život pro Krista.
gelo i on ovládal všechny
Kolem polokruhovité krypty hoří
druhy výtvarného umění. A
pozlacené olejové lampy ke cti
jako ten byl i Bernini hlubo
knížete apoštolů. Dvoje schody ve 
ce věřícím křestanem. Micheldou dolů, k přední části hrobního
angelo byl vrcholem římské
památníku. Dal jej císař Konstan
renesance, Bernini vrcholem
tin zbudovat nad původním hrobem
baroka-o sto let později.
a během věků jej okrášlili, ozdo
Svými kostely a paláci, ná
bili. Skrze otevřené pozlacené
městími a studnami, vtiskl
mřížové dveře ..můžeme vidět dolů,
městu barokní tvář, která
pozadí je byzantská mozajka
mu dodnes dodává půvab a krá
VZa^tnotučně maZovaňa podo ■ vKristus,
před níž stojí zlatá ka
bízna
mZadéko
umíZcz
Giana
su. I on zemřel, když mu by
zeta. Nejsou v ní ostatky apošto
Lorenzo 8ERNIN1H0 z *.1623.
lo přes 80 let. Zatím co
Nyní je v galdiiÁ Bo*.ghe¿e la, ; le palia, zvláštní štoly
tvořil nádherné hrobky pro
metropolitů, které jim pak papež
v R-tmě.
papeže, vévody a knížata,
při slavnosti rozdává.
pro sebe udělal prostou rodinou hrobku pod
fVpravo od tohoto výklenku je vidět šedohnědým mrapodlahou Panny Marie Větší.
ímoren vyložená úzká stěna. Za ní stojí proslulá
Zdi baziliky vyzdobil vzácným mramorem, zla
£zecí, do níž první poutníci vrývali svá jména a
tem a mozajkami. Barvy jsou od zlatožluté k
j;vzývali Krista, Pannu Marii a sv.Petra. V této
rudé. Tím chtěl ukázat B e m i n i předchuř. a
fstěně je prázdný prostor,- v němž nechal Konstannádheru nebe. V pozadí měla být katedra sv.
ftin zakopat kosti sv.Petra a na práni Pavla VI.
Petra. Tak změnil kostel středověku v trůn
Jise r.1968 vyndaly. Ostatky můžeme vidět ale jen
ní sál. Ale chrám sv.Petra nepřestal být do
j;s průvodcem, k tomu určeným. Pod chrámem byl tomem Božím, v němž se celých 1700 let vzdává
ttiž antický hřbitov.
chvála a čest Bohu.
fjen několik metru od"confesia"stojí papežský
Brzo poté ozdobil sloupy medajlony a port
loltář, prostý, bílý mramorový blok. Nad ním se
réty sv.papežů a v ještě prázdných výklen
£zvedá 26 m vysoký baldachýn ze zlatého bronzu,
cích postupně vznikaly sochy zakladatelů
-vypadá to, jako vznášející se koruna. Spočívá na
řádů. Výsoko na zdech byly citáty z Písma
-čtyřech mohutných sloupech, podle vzoru mramorosv., vztahující se na sv.Petra. To, co z
Ivých sloupů, které stály v době Konstantinově ko
dálky vypadá namalované, jsou ve skutečnos
tlem hrobu sv.Petra. Všude na baldachýnu je vidět
ti mozajky, ty jsou trvanlivější než malby.
Pučely z bronzu, neboí včela je ve znaku rodiny
Tak začalo třetí mozajkové období, po antic
hBarberiny, z které
pocházel Urban VIII./I623kán a byzantském. První byl obraz-malba[ll644/. R.1625 dal Be m i n i m u rozkaz, přinést bron
Raffaelová, kterou na levé straně kostelní '
z o v é trámy ze střechy předsíně panteonu, roztavit
lodi napodobovala mozajka.
[;je a z nich udělat baldachýn. Když to Římané viV chrámu nejsou lavice. Lidé přicházejí a
hděli, volali zděšeně:"Co ti barbaři všechno neuděodcházejí, baví se, matka kojí děti-nikoho ■
hlali, to udělal Barberini." Na štěstí, jinak by
to nepohorší. Zde se cítí katoličtí poutní
c h o m baldachýn neměli. Kde vidíme včely, víme, že
ci jako doma a tak se tam také chovají."V
;to má co dělat s rodinou Barberini, tento papež
Římě se stal i Kristus Římanem,"řekl Dante.;
-se snažil o výzdobu baziliky a oslavu svého jména.
To neznamená, že by se tam lidé nemodlili, -Jako dík svému dobrodinci mu udělal B e r n i m hrob
ale modlíci se v té ohromné prostoře ztratíku, je vpravo v apsidě. Jsou na ní unavené včely
Věřící se zhromažčluj í v bočních kaplích ko-;
;a smrt jako hrůzný kostlivec píše-nabo vymazává?
lem oltáře, kde právě kněz slouží mší sv., ;
-jméno zesnulého na náhrobní desku.
nebo uctívají pietu od Michelangela či mi- -Nad baldachýnem je mohutná kopule, lesknoucí se
lostný obraz, zachráněný ze staré baziliky.[zlatém a mozajkami. Je přesně nad Petrovým hrobem
Všude hoří svíce, je cítit vůni kadidla.
I
[linie vede od ubohého hliněného hrobu, po první
Kdesi se ozývá zpěv. Procesí kněží či členů;
;a druhý náhrobek Petrův, k papežskému oltáři,
bratrstva v kanši či v kutně táhne koste- ■nad baldachýn až ke kopuli. Stojíme i přesně na
lem, na obraze je vidět, jak tam dokonce
[křižovatce mezi podélnou a dlouhou lodí, mezi ho
běhá psík. Poutníci líbají nohy slavné so- I
rizontální linii, která vede až ke katedře, a ver
chy sv.Petra-stejně jako r .1300. Je už od- j
tikální linii, který vede od Petrova hrobu ke ko
řená od četných polibků a pohlazení, ale
^ puli, která je symbolem Boží milosti lidem.

SRDCE ŘÍMA

Michelangelo své největší a nejkrás
nější dílo už lidskýma očima neviděl.
Bylo mu 72 let, když byl jmenován
stavitelem svatopetrského chrámu. Ne
vzal za to peníze, prohlásil, že dóm staví
"ke cti a slávě Boží a k záchraně své duše."
Když r.1564 zemřel, byla hotová jen část kopu
le. Teprve za 26 let byla dokončena podle jeho
modelu, který zanechal, a nahoře korunována
"laternou", v níž je vyobrazen Bůh Otec, jak
chrání Petrův hrob a žehná mu.
Skrze baldachýn papežského oltáře vidíme ka
tedru sv.Petra vzadu v apsině v poloviční výš
ce, jako kdyby byla v oblacích. Je to závěr
historického vývoje a duchovní pouti křesřanů.
Vede od předsíně skrze dlouhou loď" kostela,
přes papežský oltář až k trůnu sv.Petra, cíli
a středisku celého chrámu.
Ve sv.rok 1625 chyběla ještě katedra sv.Petra.
B e m i n i ji vytvořil teprve po 40 ti letech v
barokovém slohu. V tom jsou soustředěny všech
ny prvky: architektura a zlato, bronz a ozdoby
vyřezávání atd. B e m i n i vyzvedl stářím chatrný
trůn, který přinesl Karel Holý r.875 z Metz na
korunovaci za císaře, vysoko nad oltář v apsi
dě a oděl jej do zlatého bronzu. Trůnu se dotý
kají čtyři církevní Otcové, ze Západu sv.Augus
tin a sv.Ambrož, z Východu sv.Atanáš a sv.Jan
Zlatoústý, aby vyjádřili všichni své společen
ství s papežem - biskupové východu i západu.
Tehdy ještě myšlenka kolegiality nebyla tak
silná, až po II.Vatikánu zesílila, ale B e m i n i
ji dobře vyjádřil. Ovšem biskupové trůn nenesou, jen se jej lehce prsty dotýkají, protože
papežství není od lidí, ale od Boha. Také u
mozajky v chrámu Panny Marie Větší předvídal
umělec pravdu o neomylnosti papeže, a toto dog
ma bylo vyjádřeno teprve r.1870.
Když vrhá odpoledne slunce paprsky skrze okno,
vyrobené ze zlatožlutého českého skla, a na
něm je podoba Ducha sv.jako holuba,vypadá to,
jako by pták byl živý a Církev byla provanuta
Bohem - jak to prohlásil Kristus.
Na tamto trůně papež nikdy neusedá, je to jen
symbol papežského úřadu.Poutník se m a m ě bude
ohlížet po trůnu. - Byl postaven tam, kde to
slavnost vyžaduje, hlavně nad hrobkaimi mučední
ků, takže baldachýn nad papežským oltářem je
zároveň rámcem trůnu.
Kdysi se ukazovaly na na svátý týden hlavní
relikvie ze čtyř loggií na sloupech: velká
tříska ze skutečného kříže Kristova, kopí set
níka Longina, hlava apoštola Ondřeje/od r.1964
vrácená na Patras/,a potní rouška Veroničina.
Proto stojí v loggii sochy čtyř světců, jejejichž relikvie se zde zvláště uctívají.
Za každou sochou vedou úzké schody dolů, do
tzv. svaté jeskyně Vatikánu.

Podzemní prostory byly tehdy tak
temné a vlhké,
že se na ně hodí
název"jeskyně". Byla to podzemní
říše mrtvých, kde byli pohřběni pa
pežové, císařové a královny. Nyní
je jeskyně přestavěná a elektricky
osvětlená. Ale svou tajemnou polotemnotu
[a ovzduší si zachovala. Člověk má pocit, že
•vstoupil do pradějin Církve, až k jejím koře•nům. Skrze několik otvorů v podlaze můžeme vi!dět dole ležící antické pohřebiště. Zasypal
;je císař Konstantin, aby mohl nahoře vystavět
[baziliku. Jen část byla odkryta, aby se našel
hrob sv.Petra.
■Na stropě nad námi je zamřížované okno, kte
r ý m se k nám nesou modlitby a zpěv z horního
[kostela. Mřížemi vidíme až na vrchol kopule.
•Tedy je odtud pozorovat celé dějiny Církve.
■Polokruhovitou úzkou chodbou jdeme k zazděné
m u hrobu sv.Petra. V polovině kruhu je na jed;né straně jeskyně Pia XI1./1939-1958/ a hned
■naproti je Klementinská kaple, zvaná také
•Petrova kaple, protože oltář u zdi je přesně
'na druhé straně náhrobku Apoštolova. Kapli dal
[papež Klement VIII.asi r.1600 vyzdobit štuka•túrami a mramorem. Za oltářem vidíme mříže a
■skrze ně bílou mramorovou zed s rudými pruhy
[vyvřelé horniny. Je to pomník, který dal udě
l a t císař Konstantin nad původním hrobem Apoš
tola. Vidíme zadní stěnu, ale můžeme ji vidět
•i zepředu.
.Jdeme kolem národních kaplí-polské, irské,čes*
[ké a litevské, až dojdeme na konec chodby do
[temného, třílodního podzemního kostela, na je
hož zdech jsou náhrobky papežů. Zed prostřed
ní lodi byla prolomena, takže skrze skleněnou
!stěnu vidíme přímo do confessia a přední stě[nu Petrova hrobu. Jsme ve středu a cíle pouti
v Římě. Zazpívejme tu děkovnou píseň!
■Když ocházíme, jdeme kolem hrobů posledních
[papežů: Jana XXIII.,/I958-1963/, kosmo napro[ti je Benedikt XI./1914-1922/, vedle Jan Pa
vel I./1978/, a kolmo naproti Pavel VI./I9631978/. Na boční straně lodi je kamenná socha
iBonifáce VIII/1294-1303/,postavená na jeho
[náhrobku. Byl to papež, který vyvolal v život
■I.sv.rok. Na konci stěny
jižní lodi vidíme šedý mramorový náhrobek, v
. němž byl pohřben první německý papež Řehoř V .
[stal se v ’25 r.papežem a v 28 letech zemřel.
/999/. Vzadu klečí mramorová socha Pia VI.-vy
robená Canovou. Tento papež zemřel ve fran
couzském zajetí. - U východu z jeskyně trůní
druhá socha sv.Petra v životní velikosti. Je
to pohanská socha, které vyměnili, jen hlavur.1565, dali mu do ruky klíče a byl hotov.
Jsme nyní na dvoře Vatikánu, proti vysokým '
zdaň, kde je Sixtinská kaple.Odtud se dosta
neme do předsíně kostela sv.Petra a už jgme
na náměstí.
E.M.Jung-lngteAAÍA,Vcu> hdÁZigz Jahn in Rom

Místo toho se zaměřme na oblast, kde neexis
tují žádné pochybnosti. Sebevražda je špatná
protože to říká Bůh. A má k ternu dva důvody:
V -posledních letech se mnozí nejen dětské zloči$
Pokud se v určité chvíli nacházíme v jakémsi
ny} ale i dětské sebevraždy a sebevraždy mla
černočerném tunelu a cítíme se zcela bezmoc
dých. O tom uveřejňuje zasvěceny článek měsíč
ní , je to jen tunel, na konci se světlo. Tam
ních REPORT. Co jim o sebevraždě říct a Proč se\
na nás čeká Bůh se svou láskou, péčí a sou
děti samy připravují o život.__________________
citem. Bůh nechce promarnit svou příležitost
Rodiče mají sklon, se této velice složité támadát vám tento dar. A stejně tak bude určitě
tice vyhýbat. Říkají: To se mým dětem nemůže
zklamán, pokud si tuto šanci necháte ujít vy,
stát. Moje děti něco takového ani nenapadne.
A navíc, právě On nás uvedl na zemi a vyslal
Děti, schopné spáchat sebevraždu,zlobí a jsou
nás šířit světlo, soucit a lásku k bližnímu.
neposlušné. Snad z okraje společnosti...
A určitě bychom jej nepotěšili, kdybychom se
Takové popírání skutečnosti je nebezpečné,pro
nepřihlásili o práci. A tak-"jestli mě vez
tože se v posledních děsetiletích sklon dětí k
meš za ruku, půjdu s tebou temnotou a společ
sebevraždám zvyšuje-případů sebevražd mladých
ně najdeme úsvit. Chyt mě, půjdeme spolu."
přibývá. Co by tedy rodiče měli vědět o sebe
To je pouze začátek. Příště si povíme, na
vraždě dospělých?
co si dát u dětí pozor a jak zasáhnout, po
V PRVNÍ ŘADĚ sebevražda často vyplývá z depre
kud se u nich projeví jako možné východisko
se a pocitu bezradnosti a bezmocnosti. Děti v
myšlenka na sebevraždu. Do té doby si můžete
dospívání teprve začínají nabývat zkušenosti s
uvědomit, že život je jako dopravní zácpa na
řešením různých problémů. Jsou citově velice
dálnici, Zlobí nás, že jde všechno hlemýž
zranitelné a nezkušené, mají sklon přehánět a
dím tempem a že se z toho snad nikdy nedo
velmi často se vzdávají. Stačí si poslechnout
staneme ven.
11
rozhovor na nějaké citlivější tána. Neznají
Ale musíme to dokázat! Yydržet!
rozdíl mezi zklamáním a skutečným neštěstím.
Otec Val Peter je výkonným ředitelem spoZhoršené známky, hádka s kamarádem nebo nepodá-^
lečnosti"Boys Town"'-Město chlapců. Ten na
řené rande může stačit k ternu, aby se mladý
psal tento článek."
člověk dostal do hluboké deprese.
Rodiče by si měli uvědomit, že jsou různé stup-š POKUETE SE ODPOVĚDĚT POCTIVĚ NA TYTO OTÁZKY
ně depresí. Je to jako s tělesným zraněním.Jsou^ JAK SPI7-Mnohem víc nebo méně než obvykle?
malé ranky, na ně stačí náplast. K těm můžeme
Při depresi se někteří lidé nutí ke spánku,
přirovnat menší deprese, pocity sklíčenosti,
jiní jsou nervózní, stále chodí a něco hledají
těm pomůže i malé povzbuzení. Pak jsou vážnější^ 00 ŘÍKÁ?-Při depresi slyšíme tyto výrazy:
poranění, hluboké rány, s kterými musíme navštiv jsem hloupý, jsem nula,či komentáře o bezna
vit lékaře.Stejně některé typy depresí vyžadují; dějnosti života, kde mohou být narážky na
pomoc odborníka.
smrt. Pocit zoufalství můžeme objevit z bás
Časté jsou stavy tzv."POČÁTEČNÍ PORUCHY NÁLADY','; ní, které dítě píše, nebo z náhodně objevené
které zachytí-li se včas, lze s pozoruhodnými
stránky deníku, z malby a kresby.
výsledky léčit. Pokud ale zůstanou bez povšim
KDE TRÁVf SVŮJ ČAS? Pokud se normálně spole
nutí, mohou velice uškodit. Jestliže o těchto
čenský syn začne izolovat ve svém pokoji ne
slovech lékaře pochybujete obrafte se na zkuše-^ bo zase pecivál začne vyhledávat partu, kte
ného odbomíka/psychologa nebo psychiatra/.
rá se pohybuje na okraji společnosti, může
Dále je důležité, aby se sebevražda nikdy nesl
být něco v nepořádku. Jakákoliv náhlá změna
la pro děti MOŽNOST (NIKU*Užitečný je žebříček
bývá varovným signálem.
hodnot, ze kterého je patrné, že sebevražda ne-£ ZiĚNIL SE JEHO POSTOJ? -Obvykle byla posluš
ní tím posledním a jediným východiskem, ale na-; ná, nyní se chová vzdorovitě, odmlouvá, nedo
opak, je to nejhorší řešení.
držuje pravidla. Učitelé vám mohou říci, že
Náznaky, že děti o této možnosti uvažují, se d< dívka přestala nosit domácí úkoly, izoluje se
jí poznat z poznámek: život je šílená nuda. Ži od ostatních a často odchází ze školy sama.
vot mě unavuje. Na světě je samé zlo. Se světemř 2MĚNIL SVĚ ZÁJMY?-Není s ním řeč. Dokonce
je to čím dál horší. Kdybych tak nemusel myslet^ dal pryč i svou sbírku, na kterou byl tak
na to, co bude. Já už nechci žít.
pyšný. A vysvětlení? Už je nepotřebuji.
Samozřejmě, že ve většině států jsou proti sebe< C H O m SE TAK, ŽE POŠKOZUJE SEEE?- Jezdí ne
vraždě zákony. V mediích a mezi různými politicj opatrně? Začala s alkoholem a drogami? M ů ž e 
kými stranami se ale o těchto občanských záko
te si všimnout nevysvětlitelných drobných po
nech neustále diskutuje, a proto odvolat se na
ranění na dívčině paži nebo zápěstí? Rodiče
soud není to pravé.
jedné dívky dokonce našli oprátku v garáži.
Měli bychom tedy považovat nařízení o zákazu
Máte podezření, že váš syn něco nekalého plá
sebevražd za součást rodinných pravidel? Ne,ani^ nu je?-Možná, že jste v jeho zásuvce objevili
zásobu prášků, nebo jste jej přistihli s
to není správné."Jsme proti sebevraždě"lzepistolí? Pozorujete změny'v jídle?
chopit jako"v naší rodině jsme proti kouření."

DĚTSKÉ SEBEVRAŽDY

KONEČNÉ U CÍLE
Konečně se dostali tři švýcarští vystěhovalci
po nebezpečné cestě do Kalifornie.__________

i/šichni mluvili jen o zlaté, llatm se cenilc
dobro, štěstí, čest. Odtud vám posilám dopis.
I/ první dny ¡-jme. na tom bylí uboze-jako vších
ní noví. Opojení zlatém, vrhli jsme se s lo
patami, Zpiěáky a síty na písek v zlatých po
lích. Chodili jme podél řeky, kopali jme
tam, kde jme očekávali zlato, prosívali ze
mi a dívali se do síta, jestli mezi pískem ne
ní zrnko zlota. Tuto celodenní práci jsme délali nékolik týdnů, tu
a tam jsme naZli unci zlota, la un
ci se platilo 19 dolaru. Prací jin
de mohl člové vydélat denné mnohem
víc. Protože nám Ztésti neplálo,
udélali jsme to, co ostatní a rýžování jsme přenechali"zelenáčtim"
kteří denně přicházeli z východu.
Když jsme vystřízlivěli, koupili
jsme za zlato, kte>té jsme si při
nesli, potraviny a nástroje. Ceny
byly nehorázné. Zde měli obchodníci zlatý
dul. dostávali zlato po kilech, když si u
nich koupila velká rodina potraviny na měsíc
Napřed jsme pracovali za denní mzdu. Pak Bo
nifác, dobrý řezník, poznal,že je lépe provo
zovat své řemeslo. Koupil si pár set prken,
vystavěl si z nich boudu a v ni jsme vZichni
začali pracovat. Nyní bratr Boni
fác poráží a dělí maso, Alois vede knihy a
prodává, Leonz přiváží maso vozem a kupuje
zvířata na porážku. Vede se nám velmi dobře
a jsme rádi, že jsme sem přiZli. úspory nám
rostou den ze dne, obchod se zvětšuje týden
po týdnu. Právě nyní vyjednáváme o koupi do
mu na hlavni ulici, chceme obchod rozšířit,
abychom měli větší obrat. Bonifác už má po
mocníka na jatkách, také Leonz bude mít brzo
pomocníka, který by maso rozvážel a Leonz bu
de dobytek kupovat. Musí ted jezdit pro něj
dost daleko, tam je levnější.
Jako měna tu obíhá všechno možné. Hlavní je
americký dolar, pak pesos, francouzské frankt
a anglické libry. Území Kalifornie je ještě
nejisté, sporné, proto tu není zákonná měna.
Peníze jsou vše, co lidé jako peníze přijmou.
Skoro ve všech obchodech-i v našem-jsou malé
váhy, kterými se váží zlatý prach. Mnozí zá
kaznici mají k placení jen zlato, které si
sami vykutali. V obchodech jim za unci dá
vají o několik centů víc než v bankách heoo
ve směnárnách, proto jdou zlatokopové 'přímo
se svým nálezem ke kramářům. Menši mince než
dolar tu nejsou. V obchodě musíte utratit
nejméně dolar, la ten v našem krámě dostanete
uzený špek, nebo kilo hovězího-velmi dobrá
cena. la tučnou krávu či vola se dá kus zla
ta. Řeznictví je zlatý dul, který jsme ko
nečně po dlouhém hledání našli.
Popis cesty by zde měl končit, ale jistě vás
zajímá zeměj v níž si vaši synové a bratři

vydělávají na chleba. Pioto pělo neodložíme.
Je tu zmateníce všech možných lidí z celého svě
ta a jsou tak křiklavě lozdílní, že stoji z a « «
to, také se o tom zmínit.
££
Před dvěma lety bylo Saciamento nenaiozené stře
disko. Tepive když se tu našlo zlato, oživlo.
Něco o tom nám řekli zdejší lidé, něco víme z
úst muže, ktený bude navždy zářit v dějinách Kar
liloinie. Ipůsobil nám velkou ladost a zpřáteli
li jsme se. Je to vážený kapitán A.Suttei z No
vé Helvetie, vzdálené asi 15 min.od našeho ob
chodu. Jeho vyplavováni je totéž, jako když se
píši dějiny Kalilonnie. Obojí lostJio společně.
Leonz jel jednou do přístavu Nové Hel
vetie, kousek od našeho obchodu.Chtěl
koupit od kapitána Sutena část jeho
stáda o 50.000 kusech-hlavách i ocasích,jak se zde říká. Bohatého majite?
le ovšem hned nevyhledal. Koupi uzav
řel s jedním z jeho nesčetných spiávců. Jednou řekl Leonz spiávci, že je
Bvýcai jako Suttej.,a Že by ho lád po
znal., piotože je také přistěhovalý
Svýcan a než odejel do Ameiiky, byl
u vojska důstojníkem.
"Ale jděte hned, do domu, vejděte
středními dveřmi a ptejte se na kapi
tána," řekl vlídně, "Bude lád, že si
muže pohovořit se Švýcarem jako je on”
Sutteia našel lehce. Seděl v houpací
židli u svého psacího stolu a četl noviny.
Leonz vyslovil přání, poznat kapitána jako své
ho kiajana, a jestli by mohl přivést také své
biatiy. Ji by si považovali za čest, kdyby se
s nim směli seznámit.
"Jakápak čest, to jsou hlouposti; piijdte kdy
koliv,"odpověděl svým disným způsobem Suttei.
Jak jsme se jednou v neděli my tři odebiali do
přístavu Nová Helvetie a tam jsme stiávili se
Sutteiem několik příjemných a poučných hodin.
0 minulostí mluvit nechtěl, ale když poznal, že
pno nás nejsou jeho slova plané žvanění, vypná*"
vě nám histonii svého života.
Kapitán Sutten opustil svou vlast-Svýcanskon.1834. Pno jeho šinoký rozhled bylo Svýcansko
příliš maličké a nepříliš svobodné. Plivni léta
v Amenice jezdil po nuzných místech, většinou
jako vedoucí výpnavy táhnul od jednoho státu
ke dnuhému. Pnvní velký pochod vedl do SanCa
Fé v Novém Mexiku. Ale pohodlný život v této ob
lasti mu neseděl. Rozhodl se odejít s několika
kamanády na západní pobřeží.
Po několika měsíčním ježdění z místa na místo
dojel do San Fnanciska v Nové Kalilonnii. Ide
přemluvil tamějšího mexického guvennéna k tomu,
aby si mohl obsadit obnovský pás země. Ovšem,
se souhlasem vlády. Jak se dostal pnávní cestou
k majetku mnoha tisíc aknů, kde se dnes pase
50.000 kusů jeho dobytka.
Na tomto pozemku vystavěl skupinu obytných do
mů, stájí, honáků a pod. a kolem nich 18 stop
vysokou a 3 stopy šinokou zed Vypadalo to ja
ko malá pevnost. Během let svůj majetek ještě
zvětšil, tím, že kupoval další pozemky. R.1848
byl nejbohatším a nejmocnějším mužem v Houní

Kali^oKnil. Měl stovky zaměstnanců.
J
Týž Kok 6c Kozhodl,Žc postaví blízko FoKlu,na Ke** J
ce SacAamcntu, velkou pilu. Bkzo pilu vystavěl. Vel
ké vodní kolo víáH o vodu. Od leky SacAamento vedl
hluboký pnlkop k píle. Voda kolo poháněla.
Stavbu pily vedl několik dni správce Masishall.Jednou Káno bez dechu vzKušenlm, plíběhl k Suttenoví
s h u t i zlatých zKnek.
"Co to znamená? Odkud to máš?" zeptal se SutteK.
"U mlýna pily, bylo to ve vodě,"lekl Mazuhall.
"Pssst - ne tak hlasitě," vzKulené lekl SutteK.
Běželi spolu pfldél vodního pllkopu až k SacKamentu
a našli ples pul kila zlatých ZKnek, tak zálících
a tak velkých, -jako žluté IviáZky. Pak běželi po báe
bžehu fleky a tam nalit v pomalu tekoucí vodě ve vy'
•hlubenlnách leky tisíce zánicích hnáZku.
"Nic nikomu nellkey ,"poKučll Suttesi ¿věrnu průvodci.
Stejně a e vlak zpráva fiozlétla daleko Zltoko.V piv
ních dnech Ae tam nalič hodně zlota, ba l balvan v
ceně 3000 dotfyiu. StáAtný nálezce nemlčel.
Suttei měl kvůli tomuto nálezu velké zViáty, Jak
ve Atatku, tak v okolí. Jeho ¿luřebnlctvo, pacholci
a ¿pfiávcl utlkati za zlatém. NaAtal u něho zmatek.
Ale když pominul,
a otva Jeden ze čtyk zlatokopu
nalel tolik zlota, aby z toho mohl žit, naAtal zo ac
v Nové Helvetll pohádek. Jeho pozemky l dobytek
Atouply hodně v ceně-l vÁechno OAtatnl. Takže nález
zlota ho nepfilmo obohatil. SutteA Je dneA a kutečně
mocný muž, ale Je vlídný, hotový čtven.dk navíc.

CO NOVÉHO VE S V ÍT Í
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2 0 .8. blahořečila ruská pravoslavná
církev v nové katedrále Krista Spasite
le v Koskvě posledního ruského cara M i 
kuláše II. zavražděného s celou rodinou
po I.sv.válce komunisty. Byli tam i po
tomci rodiny. Od r.1989 blahořečili pra
voslavní 34 osob, většinou mučedníky ko
munistů a duchovní.-Letos věnují vánoční
strom Vatikánu rakouské\Korutanij. Pak
příjme sv.Oteo předsedu Korutan, Jorga
Haidera-1 6.12.Za 20 let věnovali Rakuša
né 5 vánočních stromků.-V Ugandě se naka
žila černá řeholnice Pierina Asienzo z
kongrMalé sestry Neposkvrněného početí
virem Ebola a v 45 1.zemřela. Poslechla
výzvu mezinár.misijní služby AIisna a při
hlásila se k dobrovolné práci mezi nemoc
nými do karantény na klinice. Za oběř ne
moci padlo už 5 řeholnic a 3-nakažené,se
uzdravily.-Základní charta Evropské unie
se má vyhlásit v prosinci. Vzdor kritice
z mnoha stran není tam nic o vztahu k
náboženství a o Bohu a odpovědnosti člo
věka vůči božímu zákonu.-Slovenský bis
kup Dr.Tondra přirovnal násilné zavedení
vyučování józe" na školách k"nucenému za
vedení marx-leninismu". Jóga je cesta k
východnímu mysticismu. Středem katolické
Pak náA dohonila zpfiáva-AplÁ pověst-že Ae naZlo
zlato v Ottawě. \) letech 1849 a 1850 tam Zly Atamystiky je Bůh, středem orientálního nys
tlAÍce lidi za bohatAtvlm a ZtěAtlm. Ale málokdo Ae
ticismu je člověk.-Biskupové na setkání
Atal boháčem-a JeZtě méně ZlaAtným. S pňlllvem li
V Bělehradě obnovili pozvání sv.Otce do
di vZech fiaA a Vild fioAtla měAta Jako houby po děl země. Informovali o to tom nového presi
il. SVLedÍAkem zlatokopu Je Sacfiamento. Blána do ze denta Vojislava Kostunica i pravoslavné
mě Je San FianclAko, kde Je pilAtav k Tichému oceá ho patriarchu Pavleho Ir Oba duchovní v
nu, tam plČAtávaJl vZechny lodě. Stále vlc pllcháze Ruandě-E.Nturiye a J.F.Kayirang, byli
JI Japonci a Číňané, takže mnohá měAta nabývají
podle rozhodnutí odvolacího soudu osvobo
oilentálnho chaiakteiu.
Nedávno vyhpiela velká čoaí San Fa anclAka. 1
/ pieva- zeni od nařčení prvního soudu, který je
odsoudil k smrti, protože měli"podporo
ze Je tam hemiavnoAt a bezbožnoAt, není dlvu, že
vat vraždu národa".-Ke Švýcarsku se ročdobiý Buh nechtěl Vvpěl Zpatné domy(nevěAtlnce),
ně zabije asi 10.000 nenarozených dětí.
a domy kulaku opia l heAny.PÁlAozeně tímto ohněm
Thcrnas Zeng Jingmu/80/, byl po 6 měsíVípěll l nevinni. Ihoiela ApouAta ZatAtva a poViavln, pioto neAmhně Atouply ceny. Ale nedávno zahá cích propuštěn z čínského vězení.Biskup
jili výAtavbu měAta, domy Ja o u kiáAnčJZl a účelněji se už dlouho brání, přistoupit ^ ’vlaste
neckému sdružení čínských katolíků"a má
lozdělené.
pověst statečného obhájce víry. V Číně
la tu kiátkou dobu jAme a I KallfroAnll zamilovali a
považujeme JI za naZl novou vlaAt. Kdybychom v ó a , na je několik milionů členů podzemní církve
X i mi
Ví
moV
vrl o
i t nXo myšlenky
mnXP ov\hti hii/
t n h často u
orrnši
milí,
mělii zde,
naše
by tak
nezaSv.Tomáš Morus, anglický kancléř, které
létali k vám, k našim hoKám,kteKé Jsme s bolesti
• ho dal r .1525 král Jindřich VIII. popravit,
opustili. Co se dá dělat? Táhne nás I nevidíte!- . 2 protože nechtěl uznat rozvod krále, byl
né pouto lásky k Kodičum, souKozencum, zvláště
2 Vatikánem Jmenován patronem politiků.
Leonz touži plitlsknout k SKdcl svou osilelou dceAku «
* Brazilský pop-zpěvák a kněz Marcelo RosČasto mluvi o tom, že by Ji sem Kád plivedl. Vou^á- 2 si/29/ měl v Sao Paolo mši sv.pro 2,2 mil
me, že tento dopis vás zastihne v pohodČ. SKdečně
2 věřících. Chce dosáhnout toho-jak provás zdKavi vaši synové a bKatli z dáli,která Je tak 2
hlásil-aby 40% katolíků v zemi chodilo
velká, že nedoufáme, že se s vámi zase setkáme. AleX
pravidelně na mši sv. -Návrh liberální
vzdoK tomu máme naděii a zůstáváme vaši Alois,
2
Leonz a BotuMc.
/Celá rodina byla katolická/.
• holandské senátorky Heleen Dupuis,aby se
Jsou to opisy původních dopisu] zažloutlých a J '-i j starým lidem dávala k dispozici smrtící
křehkých stářím. Kromě Bonifáce se bratři vrátili 2 tabletka, politikové ostatních stran od
do vlasti.Ten zemřel r.1868 v El Doradu jako bo- 5 mítli. -QA r.1999 klesl početí čtenářů
háč. Autor dopisu-Alois,při smrti vzpomínal na je- • písma sv.v Americe z 73% na 59%_________

jich cestu pouští. Zemřel s úsměvem na rtech.______ O

PODVOD

"Zert?"podivil se nezasvěcenec,"vždyť to hlásil
rozhlas." Tu vstoupil do krčmy rozrušený Cirův syn a zvolal: "Tatínek se zbláznil."
Ciro bydlel o samotě. Peppone s celým mužstvem
se vydali na cestu k Cirovi. Našli ho, jak tan
cuje kolem vysokého ohně uprostřed dvora a
řve:"Konec d řin y . Konečně!"
Jeho strachem polomrtvá žena se dívala z okna
v prvním poschodí. "Přišel domu jako posedlý,
a pořád řv e, že je konec bídy, je konec hladu
a že dostane milióny. Vyházel na dvůr postele,
židle, stul, kredenc a všechno zapálil."
Ciro chtěl právě hodit do ohně dvě matrace,
když mu je Peppone vytrhnul z ru k y.
4J
"Zbláznil ses?" držel ho pevně Peppone.
ť t
"Tyhle hnusné krámy spálím," řval C iro ,"v y 
hrál jsem, mám milióny. Koupím si lepší!"
Kdo měl odvahu vysvětlit mu, že to byl žert?
Cirova žena odvahu měla: "Ciro, uklidni se,
byl to jen že rt. Nic jsi nevyhrál!"
Ciro se rozesmál: "Slyšel jsem v rozhlase v ý 
sledky. Čísla výhry mám na sázence!!"
"Ciro trochu jsme si z tebe v ys třelili,"zab ru 
čel rozpačitě Peppone.
"Ale rá d io .. . ?"
"Byl to trik s páskou. Vysvětlím ti t o ..."
Ciro se okamžitě uklidnil potřásl hlavou:"Tak
to byl jen žert". Dlouho zíral do ohně, v němž
dohořívaly zbytky jeho ubohého nábytku^ utřel
si pot z čela, vytáhl pomalu stranický průkaz a
hodil jej do ohně. Nikdo se neodvážil pohnout.
"Ze se vykořisťovatelé vysmívají mé bídě
to c h á p u ...a le že to děláte vy, soudruzi1.1
Pak řekl tvrdě:"Zapomeňte, že existuji."
Obrátil se k nim zády a šel
se ženou do domu.
Peppone zíral chvíi nehybně do ohně:
"To byl ale blbý žert." Pomalu se
všichni vraceli do vsi. "Koho by na
padlo, že to tak přijme?"
Smilzo se oddálil do bezpečné vzdále
nosti :"5éfe, já to nezavinil, jen jsem
to navrhnul-ale ty jsi přešel k činu."
"Nikdo nic neví,"řekl krátce Peppone
"Nikdo nic neviděl. Ti nahoře by nás
považovali za idioty. Vyškrtneme ho
s členské kartotéky a hotovo!"

Jakmile Peppone zjistil, že členové jeho štábu
jsou do jednoho připomni, dal zavřít dveře a
postavil na psací stul rudý k u fřík .
Milzo, Brusco, Rigio, Lungo a další soudruzi
se hlasitě podivovali. Peppone zapojil šňůru
do zástrčky a otočil knoflíkem.
"Desku přistroj nepotřebuje, je tam magnetovonová páska," vysvětloval ostatním.
Ostatní naléhali také. Peppone tiskl knoflíky,
ozvalo se praskání a pak hlasy všech, kdo
předtím hovořili. Jejich hovor byl natočen.
"Fantastické, co?"vřtězně řekl Peppone. O ta
kovém přístroji tehdy v Basse nic nevěděli
Peppone jim vysvětlil, že to, co se do něj na-j
mluví nebo nahrá. se muže i smazat. Nyní
chtěl každý slyšet svůj hlas.
"Můžeme natočit politické řeči svých nepřátel,
jako dokument. Nebo své vlastní, v nich mů
žeme hledat chyby a opravovat je. Ci rozhla
sové vysílání,"vysvětloval Peppone.
Nechal chvilku běžet rádio, pak cívku přetočil
a přístroj opakoval, co rádio vysílalo.
"Natočíme kus zpráv,"napadlo Smilzovi, "vloží
me do toho vlastní zprávu a ten trik nikdo neij
zpozoruje-všichni tomu budou v ě řit."
Soudruzi se rozesmáli. Náhle Peppone zvolal:
"Ciro!"
Všichni pochopili. Ciro z Pepponovy skupiny
vášnivě sázel-každou sobotu. Nikdy nevyhrál,
ale vždy uvažoval, co si za vyhrané pení
ze koupí.
V sobotu odpoledne to řvalo v obec
ním domě jako v kleci leopardu. Jak-/
mile se měl vysílat sport, vyplnil C i-'
ro sázenku. V kantině obecního domu
naléval hostinský Lungo tekutiny a opa$
roval sázenky. Proto lehce zjistil, která
čísla Ciro vsadil. Soudruzi si chtěli
udělat z Cira legraci a vpašovat do
vysílání rozhlasu jeho čísla.
V neděli odpoledne se objevil Ciro,
objednal si víno. Po hudbě se měly v y sílat čísla, která vyšla. Peppone seděl
u karet a bručeJ.že ho hudba ruší.
Jeho spoluhráč, Biglio, křičel ještě hla
sitěji. Smilzo využil rámusu, odpojil rá 
iro se s tím nesmířil. Už proto, že kvůli blbé
dio a k reproduktoru připojil pásku. Na n í
mu žertu spálil skoro všechen nábytek a celá
byla čísla, která Ciro vsadil-rámus byl tak
pekelný, že nikdo manipulaci s magnetofonem ves se mu vysmála. Když se jeho bratrovi na
nepozoroval. Konečně Ciro vstal, vytáhl notý rodil syn, šel mu za kmotra. Peppone ho viděl
sek a tužku a když se ozvalo: N yn í vysíláme v kostele a ostře se zeptal: "Odkud jsi vzal od
sportovní zprávy, všichni zavřeli zobáky. Za vahu, zde se objevit?"
"Důstojnosti,"obrátil se Ciro na kněze,"nevší
úplného ticha četl hlasatel výsledky zápasu.
mejte si ho. Partajní průkaz jsem spálil a nyní
Ciro si horečně dělal poznámky a srov
nával čisla z radia na své sázence. Pak zafu jsem svobodný!!!
Don Camillo potřásl hlavou: "Jsi svobodný, jsi
něl: "Ach. . . ááách. . . ach. " Ostatní ho starost
však také křesťan, proto se nesmíš na druhé
livě obklopili:"Co je s tebou, Ciro?"
Ciro se sázenkou v ruce se zapotácel: "Má dob^ zlobit, přestal jsi být banditou, ale ne z lásky
roto, tentokrát jsem v yh rál! "vykřikl.N apil se ke cti, ale z nenávisti k svému pohlavárovi.
Kdybys ty peníze vyhrál, patřil bys k nim!"
důkladně koňaku a zařval :"Je konec bídy! Je
Ciro se opatrně rozhlédl. Pak zašeptal:"Důstoj
konec d řin y!" Jako divoch vyběhl z krčmy.
nosti, i tak bych to rád udělal."
"Bál jsem se, že ho tr e fí šlak!'řekl Peppone.

"Ale proč jsi spálil nábytek, věděl jsi
přeci, že se ti budou vysmívat až k
severnímu pólu?"
"Nábytek jsem spálil proto, abych měl
výmluvu, když jsem chtěl vystoupit z
partaje. Věděl jsem, že je to vtip. Ve
čer předtím jsem šel kolem obecního
domu a slyšel jsem oknem, co na mne
chystajT."
"To je jiná věc."řekl smířivě kněz.
"Ale nikde to, důstojnosti, prosím vás
nevypravujte. Ten "nahoře" to dobře
vr!"
Kristus to věděl a neurazil se, že mu
říká"ten nahoře". Jsou počestní lidé,
k te ří ho nazývají "náš Pán Ježíš Kris
tus", ale kvůli Kristu neobětujíani
knoflík.
Ciro obětoval svou postel a nyní spal
se zenou na zemi. A ted byl jeho spá
nek klidný, radostný, jako kdyby
vyhrál v lotu milión!

O NOVÉHOVESVĚT

V Angole zemřelo přes 100 žen a dětí na následky ££)
ivydírání a znásilnění r.1999 ve 2 provinciích._______
|0d r.1792 je v rumunské Alba Julia kněžský seminář,
několikrát přestavěný a obnovený, školí se v něm se jminaristé 4 biskupství. Letos je tam 104 seminaristů,
roční výživa jednoho stojí 250 dol. Studenti si však
studium zaplatit nemohou, podporuje je Církev v nouzi.
Švýcarsko má 7,1 mil.obyvatel, z toho 156.000 muslifmů,2,83 mil.protestantů, 3,27 m i l .katolíků.-Ročně umé:rá při porodu v Německu 14 mil.nedospělých. Jejich
riziko je 2x větší než u žen mezi 20-29 roky.-Pošle
OSN zahynou ročně ve válkách 2 mil .dětí. Za 10 let by
lo přes milión válečných sirotků, 6 mil .raněných nebe
zmrzačených, psychycké škody utrpělo 10 mil.děti a
20 mil.bylo vyhnáno ze země či svou zemi opustily.
V Polsku studuje 4720 Poláků na kněze.- V Evropě je
množí výstupy z církví. V ISA katolíků přibývá. Asi
500 farností slaví mši sv.s asi 50.000 mladými.Tzv.
Life-Teen programu se zúčastní 100% ryzích katolíků.
PodZe G/uvannl GucuieAclUho-zkAdce.no
Učí se, jak má prožít mladý katolík den s Kristem.
92,9% se v Itálii vyjadřuje pozitivně ke sv.Otci,
Zřejmě na biskupské úrovni probíhá pro 79 proč, souhlasy s názorem, že papež změnil dějiny.
ces k blahořečené slovenské řeholnice V Číně má být 35 mil .protestantů, 3,2 mil. katolíků
Zdeňky Šelingové od křížových sester
/jen vlastenecké církve,odloučené od Řina,v podzemí
/středisko mají ve Švýcarsku/. Sestra jich žije mnohem víc/11 mil .muslimů, 5.5 mil.taoisdala lilídcči v komunistickém vězené uspá§ tů a 150 mil.budhistů.-S. 7.'začala v Durbanu/Již.Afri
vacé prášky, takže nemohl hlédat ne
ka/ ,13.konference o aids. Předseda Thabo Mbeki pro
mocného kněze z vězené a ten utekl.
hlásil, že ročně vraždí bída nejvíc lidé a je hl.pří
Sama vytrpěla ve vězené tolik, že po
činou nemocí a utrpení. Na světě má být 34 mil.nakapropuštěné brzo zemřela. Ve vězené by- žených aids,19 mil.zemřelo, jižně od Sahary je 22mil
la pro všechny "andělem v lidské podobě\ Zmenšuje se počet Američanů, zajímajících se o Písmo
Satanskou obřadní vraždu na 61 leté
sv*-zjistilGallupův výzkumný ústav. R.1990 četlo Pís
řeholnici v Chiavenna-Itálie, přizna mo asi 7 3%, dnes 59%.Bible je hl.pramenem víry u pro
ly tři 17 ti leté žákyně. Důkazy jsou testantských sekt, katolíci mají i ústní podání a hl.
v jejich denících. Dívky se spojily v! pramenem je katechismus,který se ovšem odvolává na
satanské sdružení a vraždu vykonaly
Písmo, hl.Nový zákon. Starý zákon je jakási předmlu
společně .-licenci Peter Ward a Donald
va k příchodu prorokovaného Spasitele. Vzdělanější
Browlee z washingtonské university pí* lidé čtou Písmo méně než prostí.-Katolickou kněžskou
šé ve své knize o tom, že ve vesméru
kongregaci Legionáři Kristovi zal.r.1941 mexický senemůže existovat jiný život, než na
minarista Marcial M a d e l / 21/. Od r.19 65 má papežské
zemi, protože slunečné systém je jedi právo a asi 400 kněžé, 2550 seminaristů v 19 zemích.
nečný pro vhodný život na zemi-což
K tomu je přidružené apost .hnutí Regnum Christi s
jinde neexistuje. Brownlee dodává:
45.000 věřících, se stejnou spiritualitou. Hl. sídlo
"Skoro všechna mésta ve vesméru jsou
je v Šéme.Vedou přes 100 škol a 10 vys.škol a univer■
strašně nebezpeěná pro život."To, co
sit v Mexiku, Šile, Španělsku a Itálii s 65.000 stud
se ukazuje v mediích o mimozemských
Na katol.universitě ve Erýburku má přibýt příští rok
bytostech je na úrovni pohádek.______
asi 0,5-1% studentů-sděluje rektor Paul-Henri SteiV poslední době propaguji některé ně nauer. Asi o 20% ubyde studentů teologie.-Istanbul
mecké časopisy pro dívky/Bravo-Girl,
pojmenoval jednu ulici podle Jana XXIII. Starosta
Sugar, Mádchen/tzv.esoteriku,tj.tajné Mustafa Sarigul oslavil tak tohoto papeže, zesnulého
učení, které už dávno Církev odsoudi r .19 63,jako podněcovatele rozhovorů mezi muslimy a
la. M á jasně okultní kořeny a nezdra křesťany. Tehdejší vyslanec Vatikánu uměl turecky.
vou, nebezpečnou mystiku. -Ve školách Katol.tiskové agentuře řekl církevní pověřenec pro
se dětem vštěpuje nová definice tole- sV.Rok v Izraeli, že sice křesťanské oslavy 2000 let
rance-uznání a úcta ke všem názorům
v Izraeli neumřely, ale uvázly na mrtvém bodě,i když
Tolerance se týká jen osob, které m a  stále hodně křesťanů putuje na posvátná místa. Ohro
jí jiné názory, ale ne názorů, které
žují jo jak židé, tak muslimové.-Kblínský arcib.kard
mohou být a ěasto jsou my lné\ Novým
J.Meisner doporučí'polit, straně CDU, abu neužívala
arcib.v New Delhi je VJ.1 .Connessao/64/ slova"křesťanský",protože to, co prosazuje a hlásá
křesťanské není.
___________

ÍBoží všanoc a lásku, z hypostatické/podstatné/
^jednoty přirozenosti lidské a božské v Kristu;v
HieAÍme piotl Boha, pioto nÓA nemůže. vykoupil 'Ježíši Kristu sestupuje Bůh k člověku aby v témž
Kristu člověk mohl vystoupit k Bohu. Kristus je
člověk - tím méně zvete. Muže nÓA vykoupit
jen Buk AÓm:"Já jAem t>e pnoto nalodil a pio-'
■tak v práván a doslovném smyslu"pontifex",to je
to jAem piiíel na Avět, abych vydal AvedecX-■oudovatel mostu mezi člověkem a Bohem, zemí a ne'
ví piavdě."[Jan 18^37)."Když už Aamo poklepe- oem, časem a věčností. "Nikdo nepJticházi k Otci,
ní. kiví kozlů, býku a popel z jalovice po; teda ¿kAze mne."(Jan 14,6) .Kristus je prostřed
Avecuje ty, kdo jAou nečistí, Čím Apííe kiev\ ník mezi Bohem a lidmi :"Je totiž jeden Bu.k,jeden
KlÍAta, kteiý Akize věcného Vucha Aam a ebe ' 0K 06t)íediú.k mezi Bohem a lidmi, člověk Ježil

TOUHA PO OČISTĚ

plíneAl Bohu jako obět bez poAvmy, oělAtí '
.tuA, jenž dal ¿ebe ¿orného v oběi jako výkupné za
j0
nám Avědomí od mitvých Akutku, abychom mohli'. Aechny." (1 Tim 2.5).
Aloužlt Bohu živému." (lid 9, 13-14). /Mrtvé -Jak Piano, tak i všichni teologové učí, že vy
skutky jsou hříchy, které neoživují, ale za-< koupení lidstva je nezasloužený a nezaslužitelný
bíjejí./_____________________________________•jale Božímu milosrdenství přiměřený dar. Ve volpě způsobu vykoupení byl Bůh jistě zcela svobo
Vědcmí viny a touha po očistě a smíření s
jden a nemusil žádat plné zadostiučinění za hří
Bohan připravovaly mysl starých národů k při-j chy lidstva. Pak-li se tak stalo, bylo nutné vy
jetí budoucího Spasitele světa. V lidu izra-* koupení Bohočlověkem, poněvadž žádný tvor nemohl
elském byla ta příprava mnohem hlubší a účin-; ani sebehodnotnějším mravním činem vyvážit hří
nější a to působením M o j 
chy světaVe vykoupeni Bohoclovekem se zjevu
žíše a proroků, kteří vy
je Boží všanoc, dobrota a moudrost jakož i
chovávali lid nejen k ví
soulad spravedlnosti a milosrdenství .Vzhle
ře v jediného Boha, ale i
dán k člověku pak se v něm ozřejmuje jed
k očekávání Spasitele svě
nota lidského pokolení, závažnost mravního
ta. Oběti Starého zákona
řádu,ohavnost hříchu a hodnota nadpřiroze
měly význam předobrazný.
ného cíle člověka.
Představovaly obět Nového
Není výslovným článkem víry, že by Syn Bo
zákona. Jejich význam a
ži přišel na svět, i kdyby bylo lidstvo ne
smysl zanikl smrtí Kristo
hřešilo. Zůstává otevřenou otázkou, zda je
vou na kříži.
diným a hlavním účelem Vtělení Syna Božího
bylo vykoupení lidštva-pak ovšem, kdyby
V pojmu vykoupení jsou
člověk nezhřešil, nebyl by se Kristus stal
podle nauky Piana dva prv
člověkem; anebo zda hlavním cílem Vtělení
ky.
1 .vysvobození lidstva ze stavu hříchu/prvek byla oslava jména Božího - a pak by se Syn Boží
vtělil, i kdyby se lidstvo neprovinilo. První ná
záporný - redemptio/;
zor má v Písmu zřejmý a výrazný základ. Sám Kris
2.Obnova stavu milosti a synovství Božího
tus praví o sobě, že "Nepiilel, aby mu bylo ¿tou
/prvek kladný - reconcialiatio/.
ženo , nýbn.i aby ¿loužiJt a dal 6vuj život jako vý
Ad 1.-Prvním hlavním úkolem, pro nějž Syn Bo kupné za mnohé.” (Ut 20,28). Zastánci druhého ná
ží se stal člověkem, trpěl a zemřel, je vy zoru, mezi nimiž je řada teologů, od Scota až
koupení lidstva z hříchu :"NepáUel jsem hlí po sv.Františka Saleského a Sheebena, se dovolá
dat spaavedlivé, ale hiušnlky." (Mt 9 73 ).
vají těch míst v Písmu svatám, /Kol 1,15 násl.,
"Syn člověka palšel hlídat, co zahynulo."
1 Kor 3,21 násl./, kde Kristus je nazýván hlavou
(Lk 19,10)."Buh neposlal svého Syna na ¿vet,: a posledním cílem všeho tvorstva, k jehož slávě
aby soudll, nýbaz. aby ¿vet byl ján ¿pasen." : vše směřuje. Jestliže však poslal Bůh svého Syna
(Jan 3,17).
[ na svět především proto, že lidstvo zhřešilo,
Ad 2.-Podle učení sv.Pavla nás Bůh”pJteduA.čll září v tom úmyslu i sláva Boží neméně jasně, nepodle svobodného aozhodnutl své vale ¿kaze ■bof: nám zjevuje nesmírnou láskou a nekonečné miJežíše Kalsta k paljeté za své syny, k osla |losrdenství Boží. V0M1N1K PECKA-.SVĚTLO A ŽIVOT

vé vznešené své milosti, kteaou nás omllost-\ OOOOCOOOCxDOOOCKXXXXX)OOOOOOOC<XXX>COCOOOOOOOOOOOOO
nll v Svém milovaném synu."(E^ 1,5-6) Týž ; "Ten člověk je kněz: nikdo nemůže způsobit více
apoštol učí, že se"zalíbilo Otci, aby v něm dobra a více dát lidem než on, podle toho, zdali
(v Kalstu)páebijvala plnost všeho a aby ¿kazc plní nebo zanedbává své poslání..Dobrý kněz je
i ěho srnllll všecko se sebou, l co je na zemi komentář k božské knize Nového zákona...
i co je na nebi tlm, ze sjednal pokoj kavl Jeho život má být, pokud lidská křehkost připouš
jeho na kálžl."(Kol 1,19-20)
tí, živým výkladem nauky, kterou hlásá...
Jelikož dobra, která lidstvo hříchem ztrati- Žádný lidský jazyk není tak výmluvný a přesvěd
La, jsou nadpřirozeného řádu, namohlo se lič čivý jako ctnost...Má co činit s lidmi, má lidi
stvo vykoupit samo. Možnost vykoupení Kris znát; přichází ve styk s lidskými vášněmi, má
tem vyplývá, předpokládáime-li Boží úradek
mít jemnou a citlivou ruku, rozvážnou a uměře■4nou ."
ALPHONSE DE LAMARTINE

ZBYTECNY ZLOČIN

"Muj čas uplynul!" Když to poprvé
vyslovit Max Bruchs tato slova, lekl se.
Cím víc okolostojíci tv rd ili, že se uzdra
v í, tím častěji opakoval tuto v ětu .S k o ro __
stejně často, jako kdysi reklamní" větu svého u
podniku:"Naše hodinky ti kaj T krásněji."
Do nemocnice si platinové hodinky nevzal.
Vedle postele stál jen budík, bylo pět minut
po třetP. Už tu musí být Evelyna, jeho pravá
ruka. Celý svět věděl, že ta jednou zdědí" je
ho obrovské jmění". Kdo jiný by to dostal?
Jeho manželství, také |eho vinou, ztroskota
lo. S jediným synem Jiřím se před deseti ro
ky rozešli. J iří v dopise obvinil otce, že ro
dinu tyranizuje. Odejel do Kanady a tam si
založil vlastní podnik. Max od té doby ještě
méně věřil lidem. Všude větřil zradu.
Ozvalo se klepání na dveře a vstoupila jemná
dáma středních let-Evelyna.
"Dobrý den, pane B ruchs.- Máte čím dál
růžovější tváře."
"Cha cha. Jak stojí akcie?" Pak se dali do
řeči o obchodech.
Při odchodu Evelyna slzela. Ne bolestí, ale
zlostí a zklamáním. Zatelefonovala Dr.Schrammoci-byl to Maxův lékař a je jí milenec.
"Mám Maxe smířit se synem ,"vykřikla úvodem.
"Cože?"
"Jirka je na dovolené ve Švýcarsku. Mám se
tam s ním jakoby náhodou seznámit a zjistit,
jaký je jeho vztah k otci, jestli by se s ním
rád smířil. Ukáže-li jiskřičku lásky, Max mu
všechno odkáže."
"Můžeš po návratu tv rd it,ž e syn ho nechce!"
"To je nebezpečné. Lidé vědí, že Max je na
smrt nemocný. J iří se muže najednou vynořit
a podvod by vyšel n ajev o ...a já, co já?
"Hrome! Musíme si to vyjasnit. Zítra přijdu!"
Evelyna prožívala muka. Mávala rukou, aby
odehnala hejna komáru, která ji cestou do hor|
ského hotelu Konstantin obletovala.
Měli už fotografii hotelu a zjistili, kdy chodí
J iří na procházku. Denně a sám. To je vhod
ná příležitost. Richard už v hotelu bydlí.
Náhle slyšela za sebou auto. Postavila se tak,
aby ji řidič viděl a domyslil si, že by chtěla
jet s ním. Zastavil se a ze p ta l...
"Byla bych vděčná, kdybyste mě
vzal do hotelu. V tom vedru.
Za jízdy Evelina o kráse okol
a J iří j í navrhnul společný
výlet. U hotelu zastavil
mezi hustou řadou vozu.
Evelyna zachlédla Richarda
J iří Bruchs se v okolí v y 
znal. "Normální cesty jsou
přeplněné. Ukáži vám lep
ší." Byla to obtížná cesta
mezi křovím, úplná divočina.
"Zde se pasou ovce,"řekl Jiří.

"Na konci se dostaneme na hlavní cestu."
Kolem cesty byly skály a zkřivené stromy.
Pak se dostali k propasti. Evelyna ztratila
nervy:"Musím se vám k něčemu p řiz n a t...
Jistě se chcete smířit s otcem." A vyprá
věla mu, co chtěla s Maxem podniknout.
"Smíříte se s otcem?"zeptala se nakonec
a pohlédla ztrnule do propasti.
J iří se začal smát:"Vřte, já v las tn ě ..."
Evelyna zahlédla mezi stromy stín. Vykřikla.
Ze stínu vyletěl kámen, zasáhl Jiřího do hlavy
ten zakolísal a zřítil se do propasti.
Dole viděla rozdrcené tě lo ... k re v . . .
"Tak se to povedlo,"slyšela Richardův spoko
jený hlas. Lékař vystoupil z křoví.
"R icharde.. .cos to udělal? Mohls tre fit mne."
"Ale netrefil. Všechno je vyřízeno. Přijel sem,
do Švýcar, jen aby se smířil se svým otcem
a my bychom odešli s prázdnou. Ze to byl
"Co teď podnikneme?"
NAŠE KRIMI
"Nic. Sel nešikovně a spadl do propasti.
Zabil se," pokrčil rameny.
Když se vrátili do hotelu, podal j í vrátný
telegram. Rychle jej přečetla:"Muj Bože. Max
právě zemřel. Nemusels jeho syna zabíjet."
"Jistota je jistota," zasmál se Richard.
V konferenční síni továrny na hodinky čekali
zaměstnanci, až promluví notář.
Řekl:"Všem lidem, k te ří trpělivě snášeli mou
náladovost. Jsou to moji přátelé. Mým nástup
cem bude Evelyna Smidtová, poznal jsem,že je
mi stále věrná a nezklame mne."
Evelyna seděla s Richardem v p rv n í řadě a
plakala. Notář pokračoval.
"Její věrnost šla tak daleko, že jela do Švýcar
aby mě smířila s mým synem, který tam byl
na dovolené. Ale muž, s kterým se setkala,
byl soukromý d etektiv."
Evelyně vytryskl na čele pot, Richard ukryl
tvář v dlaních.
"Aši mi zprávu detektiv před mou smrtí nepo
dá. Proto měl informovat mého notáře, jak se
Evelyna zachová, jestli se snažila muj rozkaz
splnit. Jestli mě ale sobecky zklamala, je mi
vše jedno a soud ustanoví za dědice
syna Jiřího. "
Notář vyvolal jméno detektivovo. Nikdo se ne
hlásil. Společnost se rozešla.
Notář uchopil chvějící se ruku Evelyny."Ted závisí vše na tom, jakou
zprávu podá detektiv. Je
divné, že se dosud nehlásil.
Jestli ho nenajdeme, zdědí
vše syn zesnulého."
"Nenámáhejte se," přistoupil
vysoký, mladší muž v temném
obleku. Sundal si brýle a prohlásil:"Já jsem J iří Bruchs,
a ujmu se svého dědictví."

GeAbte.n KLEMANN
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M ŮŽE TO SOUHLASIT?

"Tati, máš sirky? "přibatolil se Tom z dětského koutku "Nevím, pane komisaři. Usnula jsem a
"Víš, že zapalovač nenávidím. Mám jen sirky."
ráno byly peníze pryč. Padesát tisíc!
"Mohl bys mi jednu půjčit?"
Věděli o nich jen tři sousedé...To ví
"Jistě, "řekl jsem přívětivě, i když rozpačitě. Vím,
te, chtěla jsem se s někým radovat, že
že podle nej novějších metod se nemá nic dítěti ode
jsem vyhrála tolik peněz...Jistě, uká
přít, aby se svobodně rozvíjela jeho osobnost.
zala jsem jim peníze a věděli, kam je
"Děkuji,"řekl zdvořile a podpálil
dávám. Odcházeli společně."
záclony. Hned vzplály ohnán.
Komisař dal zavola tři muže.
"Jen se nepopal, Proč to děláš?"
"Jeden z vás,"řekl, musel soused
"Chci vidět hasiče,"natahoval molku uspat práškem do vína-zbytky
dánky potomek.
jsme ve víně našli-pak se vrátit
"Kvůli záclonám nepřijedou. Ale ne
a peníze ukrást. Nikdo z venku,
cháme to trochu pohořet. Jenže tu
protože je zima a dům se brzo
bude brzo hodně kouře."
zavírá. Víte, kam dává sousedka
klíče od bytu, stačilo, aby je
"Tak jdane do kuchyně a budeme si
den z vás si je při odchodu jQ
tam spolu hrát, že?"
obratně vzal a když odcházel, pe
"Jakou hru by sis chtěl hrát?"
níze v kapse - zase tam klíč po
"Člověče, nezlob se." Mezitím zác
věsil. Dveře nemají uvnitř zá
lony dohořely, pokoj byl zakouřený.
strčku, a paní už byla omámená,
Přanístili jsme se do kuchyně. Byl
ani vás nedoprovodila. Musíte mi
jsem roztržitý, na hru nebylo po
každý říct, co jste dělali, když
myšlení .
jste odešli z tohoto bytu."
"Hřej pozorněji, " pokáral mě syn.
'Měl jsem hlad,"řekl první,"pro
"Když ten kouř s pokoje mě ruší."
"Proč by tě rušil ,"odsekl Tem,
to jsem si ohřál polévku a na
Doma přece taková spros
jedl se. Asi hodinu jsem si četl
"pojd, podíváme se, jak to prima tá slova neslyšíš.""To ne,
detektivku a šel spát. Svědky na
hoří," chytnul mě za ruku.
ale mela bys slyšet tátu,
Vyhověl jsou mu. Pokoj byl skuteč-když jdeme spolu na fotbal", to nemám, žiji sám!"
ně plný kouře, ale záclony už ne^
"Ani já nemám svědky,"prohlásil
druhý."Byl jsem ospalý, lehl
hořely. Okna ještě nepopraskala a
jsem si do postele, zhasl, zapá
proti nám se valil proud čmoudu, Rychle jsan zavřel **
lil si cigaretu a pustil rádio. Usnul
dveře. Doutná už koberec? Chytlo to knihovnu?
jsem po půlnoci, právě dohrávali hymnu'.'
"Tati, zavokejme hasičům, ař je psina!"
"Já se šel ještě trochu projít,"řekl
Zavolal jsem. Ohlásil požár a uvedl adresu. Chtěli
rozměry bytu a všelicos a nakonec řekl úředník.
třetí,"Jednak mě bolela hlava, jednak
"Přijdete na řadu pozítří ve tři hodiny. Máte dost
se mi nechtělo ještě spát. Procházel
malý byt, jinak byste čekal týden!"
jsem se asi hodinu, nikoho jsem nepotkal
ale hlava bolet přestala, tak jsem se
"Mezitím vyhoří byt. Ale děkuji vám."
vrátil domů. Ještě jsem vypil mléko a
"Není zač. Postarejte se, aby oheň vydržel, až při
pak jsem si lehnul. Usnul jsem okamžijedou hasiči, jinak byste musel platit!"
že. Svědky nemám, žena odjela s dětmi k
Sevřelo se mi hrdlo. Pozítří bude celý dům v troskách-a ještě budu platit pokutu, že jsan zavolal ha babičce. Je mi líto..."
"Mluvíte opravdu všichni pravdu?" ze
siče zbytečně. - Ale jak mohu kárat Tbma? Bránit mu
v rozvoji osobnosti! Je to proti zásadám moderní pe ptal se komisař.
"Ano!" odpověděli všichni jedním hlasem
dagogiky. Děti se zásadně nesmějí napcmínat!
Něco ve vyprávění nesedí. Spíš to vyluš
"Chlapče, než přijdou hasiči, dům vyhoří. Musíme jet
tí naši doma-ale možná, že i čtenáře v
na pár dní
zahraničí napadne, proč vyprávění jed
k babičce." r ,
noho nemohlo souhlasit. To byl zřejmě
"Prima,ta- 4= j
zlodě i!
ti, ale
říkal jsi,
že má sta
rodávné
názory na
výchovu."
Vzal jsem
Těma za
" Mamin
ruku a vy
ko,
jak jsi mi nařídila,boty jsem si zul
šli jsme.
1/ té době: se už hymna po půlnoci ne 
hrála, nemokl ji tedy druhý soused
slyšet. Asi často rozhlas neposlou
chal, zůstala mu jen vzpomínka z m i 
nulostí. Avšak komlsaJí videi, ž e z
programu hymna po půlnoci zmizela, a
možná, že to víte l vy a uhádli jste
kdo lhal a peníze pravděpodobni žení
ukradl.
______________

CHCETE /EOŽEIMT? .

V minulém století napsal A.Čechov příručku
'Pro ty, kdo se chtějí oženit.1'Tehdy - v dáv
né době, muž uvažoval, že si vybere svou
Na břehu moře leží v rybářské loclce
budoucí manželku sám. Od té doby uplynulo
chudě oděný muž a dříne. Elegantní
skoro
sto let. Dokázalo se, že ne muž, ale
muž vedle něho se chystá tuto
žena sama si vybírá svou obět pro celý ži
idylku zachytit fotoaparátem. Mod
vot a té oběti dovolí, aby se s ní oženila.
ré nebe, zelené moře, černá locika
Je to obtížný úkol a proto jsem se rozhodl
a červená čapka rybáře. Cvakl jed
trochu ženám pomoci a sestavit nový návod
nou, dvakrát, třikrát, pokaždé z jiné
w
IQ
strany, snímek se jistě podaří. Nezvyklý zvuk t pro vdavekchtivé.
Především
musí
vědět,
kdo
je
muž.
Věda
tO1
rybáře probudil. Ospale hledal v kapsách ciga-4"
rety, elegantní muž to pochopil. Sám mu podá- >f definuje přesně: Je to živá bytost z čeledi
obratlovců, kterou lze snadno zkrotit a pod
vá balíček. Zřejmě si chce s ním pohovořit.
volí se výcviku tak, že začne umývat nádobí,
Pán je od tisku, to jste jistě pochopili.
utírat prach, chodí nakupovat-ovšem jen jed
"Dnes na vás asi čeká velký úlovek, že?"
noduché věci-brambory, mléko, housky-umývá
Rybář přikývnul.
podlahu a někdy i okna.
"Za takového počasí se dobře loví, pravda?"
Vdát se může každá-i nehezká a hloupá-přeRybář zase přikývnul.
devším potvůrka, vychytralá. Snadno se vdá
"A dnes na moře nejedete? Na lov?"
vají dívky při těle nebo hubeňoučké - ne
Rybář pokyvuje hlavou. To turistu rozladilo
ovšem jako kostry nebo basy. Těžko se vdává
"Máte špatnou náladu, myslím si?"
chytrá-ani hloupý muž nemá rád chytřejší
"Ne ne," přestane rybář kývat hlavou, "Je mi
ženu.
prima! Nikdy jsem se tak dobře necítil."
Turistova tvář se zakabonila:"Proč nevyplujete i A co růst? Muži vy
na moře?" ptá se konečně zvědavě.
T soké postavy se v
domácnosti nevypla
"Byl jsem na lovu už ráno."
tí. Malí muži jsou
"Měl jste štěstí?"
výhodní.
Jejich odí
"A jaké! Ulovil jsem víc, než potřebuji."
vání nestojí tolik
Rybář poklepává turistu po rameně."Nanusim
lovit ani zítra. Čtyři humry, dva tucty makrel.j. a hodně se z toho
Ne, ted mohu klidně odpočívat.. .Nemusíte se
.j. dá přešít. Také muži
střední postavy jsou
strachovat..."
+ výhodní, mají vše,co
"Chcete si zapálit cigaretu?"
Rybař kývá horlivě hlavou. Cigareta v ústech a +, malí, ale jedí jako
ještě jednou "cvak", nová fotografie. Pak use-T ti dlouzí.
dá turista na bok lodi, pokládá aparát vedle
4" Oči bývají modré,
sebe, aby si mohl pcmáhat v řeči oběma rukama, “f šedé, zelené,hnědé
**Pri investicích se
,rNechci se-míchat do vašich záležitostí, ale
-[• a černé. Vypoulené
spoléhám na svého
oči
mají
muži,
kte
představte si, že byste vyplul ještě párkrát a.j.
génia.""Myslel
ulovil třebas deset tuctů makrel...No ne?"
i ří chodí na přednáš
jsem,že tvůj proky VŠE CHCI VĚDĚT,ne
Rybář pokyvuje hlavou.
kurista se jmenuje
"Vyplul byste zítra, pozítří, několikrát denněT bo se dívají často
Landa-ne
Génius?"
na
poučné
programy.
a při trošce štěstí byste si za rok koupil mo- j
tor, za další rok dvě lodi, pak motorový člun,T Blondýni jsou zkromní, důvěřiví a předají
úlovek by stále stoupal a jednoho dne byste
4" ženě celý plat! Bruneti jsou vznětliví, há
měl dva motorové čluny..." Turistovi vzrušením41 daví, žárliví, hrozí, že nejdřív zabijí ji
přeskakuje hlas. "Postavil byste si lednici,
-j. a pak sebe. Naštvaně odcházejí navždy, ale
snad i udírnu, pak továrničku na rybí konzervy .j. vrátí se k večeři.
Otevřel byste si restaurant..."vzrušením těžce i Zrzaví jsou přítětiví, dotěrní, marnotratní
a zlí. Střídá se to. Tvrdí, že mají blond
oddychuje a rybář ho poplácá po zádech.
vlasy. Se zrzkem se nikdy nehádej, když má
"A pak?" ptá se tiše.
"Pak byste si sednul na břeh, podřimoval byste,' hlad“ostatně s jinou barvou také ne!Nejdřív;
ho nakrm, a pak se do něho pust.
hleděl na čarokrásné m o ř e ..."
A co holohlaví?Jsou šetrní, nepotřebují šam
"To přece dělán už ted?Proč se namáhat?
pon, nechodí k holiči, rychle se učešou,ale
Jen mi vadilo vaše cvakání..."
déle umývají. Je-li lysina vpředu, bývají
Turista se zamyslí. K čemu všechna ná
inteligentní, je-li vzadu, chodí za děvča
maha, když nakonec...Už naná soucit
ty s rozumem. Chceš-li se vdát - je holo
s ubohým rybářem - na jeho tváři
hlavý terno! V bytě je pak světleji.
se objeví zákmit závisti.
A .L M E N B U K .
A odchází...
H<u.nnío.k BULL

JINÝ ŽIVOT

Kristus, který z mrtvých vstal.
v

neprůhledné plátno ze surových vláken, ručo ně nestejnoměrně předené vazbou"rybí kost"
Srovnávací analýzy dokazují, že Turinské
plátno pochází z doby před 2000 lety. Tako
vé látky byly na blízkém východě tehdy běž
né ^fyráběly se v Sýrii, Mezopotámii a v
Egyptě.
2 0

KRIMI DO DNEŠNÍCH DNU
Jsem Bohu nesmírně vděčný, že jsem mohl v jubi
lejním roce 2000 vidět a dlouhou dobu nechat na
sebe působit nejvzácnější relikvii světa-TLRINSKÉ PLÁTNO. Viděl jsem na něm postavu muže, ze
předu a zezadu. Viděl jsem a hlavně pocítil, jak
nesmírně musel být trýzněn. Uvědomil jsem si, co
jen moje hříchy způsobily Ježíši ran, důtkami,
trnovou korunou, břemenem kříže a dušením utrpe
ním ze zklamání nade mnou. Kdyby nebylo vzkříše
ní, neměla by má víra žádnou cenu. Nebylo by pro
mne naděje z Božího milosrdenství.

6. PALINOLQGICKÝ VÝZKUM: Dr.Ftei od curyšské vědecké policie našel na plátně 49
druhů rostlinných pylů. Jejich pomocí
analyzoval cestování plátna, tak jak je
traduje jeho historie. Objevil pyly rost
lin z okolí Jeruzaléma, z anatolské ste
pi, Konstantinopoli, z okolí Chambery a
Turina. Některé rostliny už dávno neexis
tují, našel je však v usazeninách Gen e zaretského jezera.

V Turinskám plátně vidím rozumový důkaz Ježíšova
vzkříšení. Zabývám se jeho pravostí už dvacet
let. Tento velký kus látky, 4,36 x 1,10 metrů
přežil záhadným způsobem nesčetná dobrodružství,
7. HISTORICKÁ TRADICE: Historie cestování
zmizení, objevení, stěhování, zazdění, požáry,
Turinského plátna je napínavý román.
války, různé majitele. Jak je to možné? Poslední
Autor této úvahy odporučuje nesčetnou
století zaměstnává Turinské plátno stovky badate
literaturu.
lů, vědců, lékařů a historiků. Je pravé? Je pa
dělkem? Je ze středověku, jak proklamovala 1988 i Mohl to všechno vědět a namalovat středo
curyšská ETTI? Dovoluji si zde shrnout výsledky
věký malíř? Zkoumáním plátna mnoho badate
výzkumů a bádání:
lů uvěřilo, že Bohočlověk, Ježíš
Kristus, vstal z mrtvých. Jak je
1. P R W Í FOTOGRAFIE: Vznikla před sto
možné, že tento kus látky se do 
lety. Positiv je vlastně negativ a
choval dodnes? Myslím, že Turin
negativ je positiv. Tato záhada se
ské plátno se dochovalo jen dí
stala základním kamenem všech dal
ky ochraně Boží. Děkuji Bohu za
ších výzkumů. Jejich výsledky jsou
zážitek potvrzení mé víry. Ježíš
předmětem nesčetných publikací a v ě - v
vstal
z mrtvých. Stvořitel a
deckých diskuzí na sindolotických
Spasitel světa se do Turinského
kongresech.
plátna ozářil nukleární energií.
2. LÉKAŘSKÉ ANALÝZY: V platně zabalený člo"Páté evangelium" je Božím poselstvím prá
věk prožil příšerné utrpení, byl bičován,tmím
vě do dnešní řítící se, racionalistické a
korunován, ukřižován. Stopy ran identifikují
tehdejší římské důtky. Záda nesou stopy těžké materialistické doby. Je zcela jasným důka
ho břevna. Hřeby proražené zápěstím charakteri zem Vzkříšení. Aleluja! Panna Maria, velvyslankyně Boží moudrosti a milující Matka,
zují způsob ukřižování tehdejšími Římany. Tělo
nás neustále prosí: Modlete se! Modlete se!
viselo, nemohlo se utrhnout. To potvrzuje i
Modlete se! Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý
ortostáze, tj.nucená vertikální poloha těla.
Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým
Bezesporu charakteristický je probodený bok.
světem.
Krevní zkoušky ze skvrn na plátně potvrzují
lidskou krev. Analyzy zcela přesně potvrzují
L I T E R A T U R A:
zprávy evangelií.
Písmo svaté, Evangelia.
Jan Pavel II: Vykoupení Slovška/Encykl.1979
3. TROJDÍMJNZIONÁLNÍ OBRAZ: Americká NASA analy
Jaroslav Polo:Pdté evangelium/Krestanska
zovala ve svých kosmických programech postavu
akademie 1979/
muže plastickým obrazem intensity záření. Čím
těsněji bylo plátno u těla, jako nos, tváře,če lan Wilson-.Eine Spur von Jesus/Hercer 1980/
Oswald Scheuermann: Das Tur/Veritas 1983/.
lo, ruce, tím intensivnější je obraz. Postava
člověka vyvstává před očima. Nevěřící vědci do  Willy Wölfli:Die Datierung des Turiner Grab
tuches/ETH Rurich 1988/.
šli k závěru, že obraz vznikl bleškám 1/2C00 vij.
Alfred Fantis: Záhada Turinského plátna
4 . MINCE: Židé pohřbívali s mincemi na očích. Oči
/MoBa 1995/
muže na plátně jsou mincemi císaře Tiberia. Do Wolfgang Waldstein: Neueste Erkenntnisse
oběhu je dal Poncius Pilát. Tento nález jasně
über das Turiner Grabtuch/Christiania 1997/
dokazuje dobu a místo pohřbu.
Jaroslav Pols: Turinské plátno/Novy zivot
5. TEXTILNÍ MATERIÁL:Je to celolněné, husté,

11/ 2000/
t__________/BOŘEK

Š K A R D A / __________

ván o č n í b o h o s lu žb y

24.12. ŠTĚDRÝ DEN -POLNOCNÍ
í
^

21.00 W I N T E R T H U R - R o s e n b e r g v k a p l i
23.00 C U R Y C H
- A e m t l e r s t r . 49 v d o l n í m k o s t e l e
B o ž s k é h o Srdce Páné

SLAVNOST BOŽÍHO NAROZENÍ 25. 12.
25.12.
10.00

pondělí
SOLOTHURN-

15.00

B ERN

Spitalkirche
Hl.Geist
- S e g a n t i n i s t r .26.

v kryptě kostela Br.Klause
V á n o č n í dny:

Služba nemocným.

30.12. s o b o ta
18,00
WINTERTHUR

31.12,

S V Á T E K S V A T É R O D I N Y Ježíše,

Josefa

a M a r i e ________

16.00
CURYCH - děkovná bohoslužba
18.00
W I N T E R T H U R - d ě k u j e m e a v s t u p u j e m e do
N o v é h o r o k u 2001. Po m š i s v .s i l v e s t r o v s k é p o s e z e n í
v klubovně.

SLAVNOST P MARIE-MATKY RÍ1ŽÍ U 2 0 0 1 .
s v ě t o v ý d e n m o d l i t e b za m í r
10,15 - Ríiti-Tann. S p o l e č n á m š e s v .
s m í s t n í farností. M á m e
z p í v a t a s p o ň jednu č e s k o u k o l e d u
19.00
6.leden

2001
18.00

7.leden

2001

- CURYCH

- Novoroční bohoslužba

- sobota SLAVNOST
- WINTERTHUR

- neděle

ZJEVENÍ PÁNĚ

- SLAVNOST

ZJEVENÍ PÁNĚ

10.00 - Lucern v kryptě Karlskirche
19.00 - Curych
K O N Č Í
V Á N O Č N Í
D O B A

P.PŘEROVSKY Z ŘÍMA SLÍBIL, ŽE RÁD PŘIJEDE
A POtSlE.

MNOHO RADOSTÍ
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZENI
A POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
PŘEJE VÁŠ
MISIONÁŘ
AREDAKCE

N A D P Ř IR O Z E N É ;

Proud lidí nás od sebe oddělil. Vskočil
jsem do stejného vlaku a doufal, že na lo
Ten večer se hovořilo u Stanleyů
di se s ním setkám.
o všem možném-jako vždy. Tento
Jenže i tam mi zmizel.
¿_
krát se hovor stočil na nadpřiro
Takže jsem se dostal lodí do Francie a
zené úkazy a na tajemné síly.
tam se mi konečně podařilo ho oslovit.
V teple, v pohodlí, po dobré ve
Procházel se po palubě. Přistoupil jsem k nánu
čeři je příjemné poslouchat i nepři0
a požádal jsam ho o jeho navštívenku a jestli
jemné, ale poutavé příběhy.
Mezi námi byl nový host, malý, s bledou o bych s ním mohl promluvit v důležité věci.
tváří a ten se zájem poslouchal vyprávěni o Užasle na mne pohlédl - asi se domníval, že to
nemám v hlavě v pořádku - podal mi ale navštíven
ostatních. Většinou to byly příběhy z
knih, vyprávění z čtvrté nebo páté ruky. g ku a rychle odešel.
Nakonec se hostitel obrátil k malému pá- g Nechce se mnou mluvit, řekl jsem si. Asi vysoké
novi:"Zažil jste někdy také něco takové- § zvíře v politice nebo v hospodářství. Vytřeštil
ho?"
g jsem oči - na navštívence bylo napsáno jméno
Orland - naše město i ulice. Ale ne jeho, nýbrž
ovšem liší se ten příběh ode všeho, co
o moje ulice a číslo mého domu. A Wall/česky zed/.
jste dosud vyprávěli. Neslyšel jsam o tan g Zděsil jsam se a omdlel. Byl jsam jednak vyčer
ale prožil jsem to sán."
g pán, jednak rozčílen a tak jsem se probral v
A začal vyprávět:"Před dvěma lety jsem
g nemocnici v Boulogni. Vrátil jsem se odtamtud
se nastěhoval do nového bytu ve starán d o g teprve nedávno."
Všichni napjatě poslouchali.
mě. Pokoje byly čisté, dal je vymalovat o
o
bývalý nájemník, jenže stěny byly ještě □
a "A co se stalo dál? Jaké je v tam tajemství?
a
po malování dost vlhké a tu a tam se na a Vyprávějte!"
o Nový host se chvíli odmlčel, pak váhavě pokračo
nich tvořily skvrny. Ty měly všelijaké
□
podoby, něco bylo kulatého, něco kostrba-o val: "Vrátil jsem se domů a začal jsam po Američa
tého, něco podlouhlého. Taková skvrna v g novi pátrat. Zjistil jsam, že je velmi zámožný,
mé ložnici, právě proti posteli, se podo-g že jeho rodiče bydleli v Anglii a později se
bala mužské tváři. Zvláštní na ní bylo,žeg vystěhovali do Ameriky.
se nikdy neměnila, ačkoliv ostatní s k v m y g Včera se celá zápletka rozuzlila. Když jsam se
pomalu usychaly.
g ráno probudil, pohlédl jsem maně na zed - a co
V té době jsem dost vážně onemocněl. V r á - g vidům? Tvář - tedy mokrá skvrna - na zdi zmizela.
til jsem se z nemocnice a musel jsem ješ-8 Prostě zed uschla, řekl jsam si. Vždyf podobných
tě ležet dáma. Chvíli jsem si četl, pak o skvrn bylo na zdi plno, usychala jedna po druhé,
jsem vzpomínal a konečně jsem pozoroval g proč by tato neměla uschnout?
skvrnu na zdi. Nudil jsem se, proto jsem g Vyšel jsam z domu a chvátal do práce. Cestou
se na ni díval dlouhé hodiny, až vypadalag jsam si koupil noviny a prohlédl si první strán
jako skutečný obličej s ostře řezanými
g ku. Nechal jsam přejet autobus, i druhý odejel,
rysy.
g do práce se dnes nedostanu. Na první straně no
Uzdravil jsem se. Skvrna nemizela, naopakg vin byla fotografie "mého" muže a já četl: Ame
ještě dostávala další rysy. Byl jsem si g rický milionář Orland Wall byl těžce zraněn při
jist, že člověk s tímto obličejem žije.
a automobilové nehodě. Zápasí se smrtí.
Hledal jsem ho. Na fotbale, v parku, v digj Užasle jsam kroutil hlavou. Co to znamená. Vešel
vadle, v obchodním daně, všude, kde bylo g jsem do dámu, do bytu, do ložnice a ohlédl na
víc lidí - i na nádraží. Pozoroval jsem g zed. Skvrna úplně zmizela. Snad Američan ne
muže - ale hledal jsem m a m ě . Už si mě z ag zemřel? Vyhledal jsem číslo nemocnice, kde měl
čali všímat lidé, mračit se nebo se divitg být těžce zraněný - a zvedl sluchátko.
ale já byl už tak posedlý myšlenkou na
g Mé tušení se potvrdilo. Američan před několika
muže, který musí někdy existovat a mít
g minutami zemřel."
přesně takovou tvář, že jsem si užaslých a "To je opravdu divný přípěh?" připustil jeden
posluchač a ostatní užasle kroutili hlavami.
pohledů chodců ani nevšímal.
Jfednou jsem ho konečně spatřil! Vycházel g Proč se jmenoval Američan Wall/zed/? Jak se do
z metra a hledal taxika. Rychle jsem
g stala jeho podoba na mokrou stěnu? Proč zmizela,
najal další auto, abych muže neztratil z g když zemřel? Rozvinula se debata o nadpřirozenu.
"A ještě něco,"řekl návštěvník, který se mezitím
očí.
g
o
oblékl
a nasadil si klobouk,"zapomněl jsam vám
Dojeli jsme k nádraží. Neznámý - se zná- g
mým obličejem - si kupoval lístek do Frano říct, že ten příběh jsem si před půlhodinkou
cie. Snažil jsem se dostat se k nánu,pro-o vymyslel. Pobavilo vás to? Dobrou noc!"
mluvit s ním několik slov.

cd

E.

(>la t o u Lucaó
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Při obrovské slavnosti rodin v Římě-bylo
asi 250.000 věřících-byl sv.Otec svědkem
Jednou si Viktor Emanuel zapálil v divadle dout
při uzavírání manželství 8 párů z celého
ník. Okamžitě si zapálilo doutníky několik pánů
světa. Svátost manželství si udělují snou také. Zaměstnanci divadla jim to chtěli zakázat,
benci sami, ale musí při tam být kněz, aby ale ti ukázali na královskou lóží. "Zde je vidět','
nikdo nemohl popřít, že manželství uzavřel řekl ministr Castagnola,"jak rychle napodobují li
Zástupce Církve v Izraeli varuje před nábo
dé příklad, který přichází
ženskou válkou. Katolíci jsou tam hodně
zhora." "Ano, zvlášt když
pronásledovaní.-Ve Vblksbeilbadu v Leukerje to špatný příklad, "odbadu má od 1.března nastoupit odpadlý kněz
pověděl král.
Hans E m i z Bielu se svou konkubinou a ne
Bankéř uspořádal hostinu.
manželským dítětem. V ústavě-který dříve
Vedle něho seděl lékař a
vedly křížové sestry-přes 100 let-jsou vě
bankéř se ho neustále ptal
šinou věřící katolíci.-Jy.Otec odsoudil
jak má léčit své zdravotní
všechny"teologie", která relativizují křes
potíže. Na druhé straně
tanské učení. Kongr.pro nauku víry znovu
seděl advokát. Po hostině
jasně prohlásila starou pravdu víry, ze
se ho lékař ptal, můze-li
jen katolická Církev má celou náboženskou
bankéři poslat ušet za je
pravdu, ostatní mají větší nebo menší po
ho konsultaci. "Samozřejměf
čet pravd.-Oslavy výročí smrti M.Terezy
prohlásil advokát. Druhý
trvaly celý týden. Její nástupkyně, s*-I:
"Ne, to není ten,co
den dostal lékař ušet od
la, potvrdila, že 5.9.byl otevřen jejich
vynalezl valčík!"
advokáta: "Za noční konsul
I.dům v Jeruzalémě, řeholnice se snaží,aby
taci, sto franků."
___
se dostaly i do Číny.-Mons.K.Simandl osla :Americký novinář chtěl udělat rozhovor s Einstei
vil 45.narozeniny.-P.Werenfried van Straa- nem. Aby ho lépe poznal, šel na jeho přednášku
ten oslavil 60 let od vysvěcení na kněze,
ma universitě v Princetonu. Podivil se, že před
Je premonstrát.-P.Ovečka oslavil 60 r.ře
nášky tak velkého učence studenty tuze nezajímaly
holního života-je jezuita. Prelát P.Pavel
a nikdo mu netleskal. Zvolal:"Kdyby se tu objevi
Kučera 35 let od kněžského svěcení .— V září la Marylyn Monroe, studenti by ji přivítali hu
oslavili nunciové v Římě jubilejní rok.
rónským potleskem a voláním. Proč ne takového
Byl tam i mons.Coppa z Prahy a zdá se, ze
učence, jako je profesor Einstein?!" Pan profesor
i Slovenský nuncius Dossen.-12.9.se zúčast na něho pohlédl a řekl: "To bych chápal.. Marylyn
nilo otevření nové synagogy y Osvětimi na
onroe by ukázala našim studentům mnohem víc,než
400 osob, mnohé byly v tomto koncentráku.
jim mohu ukázat já!" Ozval se nadšený potlesk.
Na jubilejní pout biskupů v Římě přivezli
Dva Skoti šli nakupovat do samoobsluhy. Jeden
letadlem i .sochu P.Marie z Fatimy, přál si řekl: "Ted jsem si uvědomil,
ze jsem si od vás
to sv.Otec.-Po úmrtí kard.Alzamory Vargase vypůjčil kilo cukru a tři balíčky pudinku.""To
T.J., zbývá ještě 99 voličů budoucího pape nic,"bránil se druhý, "ted mi to můžete vrátit."
že, není jim přes 80 let.-Belgický kardiná
rvní Skot vzal z regálu kilo cukru a tři pudin
Schotte-gen.tajemník bisk.synody v Římě,a
ky a nez přišli k pokladně, vložil je druhému do
nový administrátot Vých.Sibiře mons.Jerzy
vozíčku._________________________________________
Mazur sloužili společně mši sv.při vysvěce
Tři turisti přišli do pařížské kavárny a vsadili
ní nové katedrály, 8.9. v Irkutsku, sibirsse, kdo dokáže víc utratit. Američan vzal pětidoké metropoli blízko bajkalského jezera.
larovou bankovku, zapálil ji a pak si jí zapálil
Švýcarští účastnící svět.dne mládeže s bis
cigaretu. Angličan vzal pětilibrovou bankovku,
kupy a kněžími byli ubytování v oblasti
stočil ji, zapálil a tím si zapálil cigaretu.
Ostie. Podle slov starosty Říma Er.Rutelli Když přišla řada na Skota, vy
ho, byli oni a Rakušané nejdisciplinovaněj
táhnul šekovou knížku, vytrhl
ší. tbytování bylo velmi prostinké.-Novým
z ní jeden list, na ten na
předs.slovenské bisk.konference je biskup
psal 1.000 liber, pak jej
Tondra ze Spiše. Řím uzavřel se Slovenskem
stočil, vmáčkl jej do
konkordát/smlouvu/o podrobnostech se má
dýmky a dýmku zapálil
ještě hov oři t. -3.10. byl blahořečen Pius IX*
'Proč studuješ kuchař
/1846-1878-vládl, nar.se 1792/,papež Jan
skou knihu?""Ale ze
XXIII.a tři služebníci Boží. Pius IX.je n<
na dostala vedoucí
déle panující papež. Když opustil tehdejší
\funkci!"
politiku Itálie, byl ostře pronásledován,
"Měl jsi velký úspěch.Lidé v
ííussolini uzavřel smlouvu,podle níž je Vati
cirkuse stále ještě tleskaj i'.1
kán samostatným státem.Dřív bylo cír.územi
větší. -K vánocům bude švýc.znamka s obrazem anděla, za 90 rappů.
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pánty významná o*oba?
11.Vyvede vóU> z konceptu, když někdo pňtjde dňtve?
0 tento titul mnozí usilují a usilovč ti8.Váté pňednott večeňt v nestaunael a pak divadlu, než
\aby*te pzvall hosty k 4 obě?
li. Takový titul patřil anglické
princezně Margaretě, marocké kně | 19.Máte v plánu udělat v bytě celou ňadu změn?
žně Crace Či hollywoodské novinář >20.Když hosté konečně odejdou, oddechnete 4l?
JSTE DOBRÝM HOSTITELEM?

►
na
1

[Za každou správnou odpověď je 1 bod:až do liché 12x ano,
[a sudé ne, zbytek do 20 ti vesměs ne.
¡V Y H O D N O C E N Í .
¡15-20 bodu :Jste rození hostitelé. Pečlivé plánování a po\rozumění pro hosty jsou vám vrozené. Dokážete své hosty
1.\Jlte pňedem, co valí ho*té nádl ¡bavit, aniž byste byli středem pozornosti. Rádi dáváte,
¡máte lidi rádi. Asi jste také dobrý člověk,
jedl a piji?
2.Mydlíte, že náhodná setkání j*ou ¡11-14 bodu:Máte kouzlo, dokážete být i ohleduplný. Lidé
¡se s vámi rádi stýkají, nejen vás rádi navštěvují, ale ranejlepil?
3 .Sestavujete seznam pozvaných tak, ¡ké rádi zvou. Nedělejte si starosti, abyste se zalíbili.
aby 4i vedle ¿edici ho-óténozumnČll 16-10 bodů: Jste sice lepším hostem než hostitelem, ale není
4.
J*te pňed jejich pňlchodem n!to
ea -s vámi jako s hostitelem tragické. Uvažujte trochu víc
voznl?
¡o přípravě p říš tí společenské události předem-to vám dopo5.
Na pozvánce uvedete, o jaké !ručujeme-a
po
při párty či jiné události se uvolněte a snažte
zváni ¿e jedná? I osobné?
se mít nejlepší a nejtolarentnější náladu.I bez alkoholu!
6.Máte-ll vlče hoétu, ¿tává 4 e vám 2-5 bodu: Máte dvě možnosti. Buď myslete víc na druhé,
že 4£ váu> někteňl 4tále dnžl, pro jak jim můžete udělat radost a čím budou nejvíc potěšenitože 4e nikdo o ně neptaná?
a tuto p rvn í možnost vám velice doporučujeme - nebo ne
7 .Raději pánty požádáte, než abys zvěte nikoho a opovržlivě mávněte rukou nad celým svě
te na nějakou lil?
Nedivte se, že si vás budou lidé všímat stále méně,
8.domníváte 4e, že 4e mají valí ho* atem.
nakonec vaše okolí na vás úplně zapomene.
ce Else Maxwellové. Žádný hostitel
nemusí být boháč. Často jsou lep
šími hostiteli babičky ve venkovské
chalupě než zámožní lidé. Mezi kte-

té vzájemně pnedótavlt?
9.
Zdá 4e vám, že lidé j*ou větllnou
nezajímaví?
10.Pňljdou-ll hoóté, j*te větllnou
v kuchyni?
11.Míváte 4polečnoót vlc než tňlknát do Koka?
12.Plánujete pno hoóty konty, ta
nec a p.a musejí 4e toho zúčastnit?
13.domníváte 4e pláli ho*té j*ou
nejnaději, když je každý nechá na:
pokoji?'
14. Mydlíte 41, že hoz>té by měli po
pánty poděkovat-telefonem čl jinak:
15.Chodíte nenadl na pánty,máte to- ;
tiž Etnách,že mulite také pozvat? ;
ló.J^te noznulenl, když vás pozve ;

mm - || q
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