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Milíčtenáři,

letos oslavíme dvojí jubileum - 25 let nakladatěIštěr'Rád
a 20 let časopisu „Řád“. Velmistarý předchůdce - předváleč
ný časopis „Řád“ —vycházel jen 10 let. Chci vám poděkovat
za podporu modlitebníi finanční. Bez toho by to nebylo mož
né. Vydávat časopis na obranu nenarozeného života není
maličkost, je tu hodně nepřátel, jistě zuří sám ďábel. Chci
rovněž poděkovat spolupracovníkům - zejména PhDr. Rado
míru Malému.

Trh s tiskovinami se dostává do potíží, mnohá naklada
telství krachují, mohou si za to částečně samy výběrem ne
vhodných titulů.

V říjnu 2014 vydalo Karmelitánské nakladatelství brožuru
„Evangelium o rodině“ od kardinála Waltera Kaspera. Stojí
98,- Kč, což je předražené za brožuru o 60 stranách. Bro
žura obsahuje dvouhodinovou přednášku kardinála Kaspera
na mimořádné konzistoři kardinálů v únoru 2014 v Římě.

Kasper pojednává o manželství a rodině, jsou to teologic
ké úvahy, pro průměrného katolíka příliš rozvláčné. Není to
nic mimořádného až na to, že radí, aby po jedné vykona
né zpovědi někteří rozvedení katolíci žijící v dalším civilním
sňatku směli přistupovat k Eucharistii. Vždycky Církev učila,
že tito katolíci žijící sexuálně v civilním manželství po roz
vodu nesmějí přijímat Eucharistii Teď většina německých
a rakouských biskupů chce změnu. Walter Kasper myslel,
že synod o rodině rozhodne v jeho prospěch a podvolí se
tak celá Církev. Kardinál Kasper je členem Kongregace pro
nauku víry a Papežské rady pro mezináboženský dialog.



Snaží se o sjednocení katolíků s jinými církvemi a při tom,
podle mnohých názorů, trhá vlastní Církev na cucky.

Přednáška kardinála Kaspera vyvolala mimořádnou pozor
nost i reakce na ni. Velká část médií (většinou bezbožec
kých) si začala kardinála Kaspera všímat.

Na přednášku reagoval i prefekt vatikánské Kongregace
pro nauku víry —kardinál Gerhard Ludwig Můller (*1947) —
ve své knize „The Hope of the Family“ (Naděje pro rodinu,
nakladatelství Ignatius Press San Francisco 2014). Má 86
stran. Rozebírá téma manželství a rozvodu z mnoha stran
a aspektů. Říká, že krize manželství v Církvi je krizí víry. Mo
derní svět krouží kolem materiálních věcí a neví, co zname
ná nadpřirozená instituce manželství založená Kristem. Také
katolíci často nevědí o podstatě a efektu svátosti manželství.
Rozvodem nejvíc trpí děti. Jsou to nejchudší z chudých. Jsou
to sirotci z rozvodu. Opuštěné děti nevědí, co je zásadní věc
- láska obou rodičů, kteří se kvůli nim obětují. Nerozluči
telnost manželství chrání ty nejzranitelnější - děti. Aspekt
rozvodu by měl být středem diskuse. Manželství jako svátost
má prvotní cíl plození dětí a jejich formaci k věčnému živo
tu. Takže děti musí být středem diskuse. Svátost manželství
často brání lidem v touze po materiálním blahu, úspěchu,
bohatství a komfortu. Děti z rozvrácených rodin často nejsou
dostatečně vybaveny pro vstup do vlastního manželství. Mi
lost ze svátostného manželství přetvářívnitřně. Můllervybízí
manžele, aby se spoléhali na milost ze svátosti manželství.
Mluvío snahách oslabit nerozlučitelnost manželství. Anivše

obecný koncil nemůže změnit nauku Církve. Církev nemů
že schvalovat rozvod. To je dogma Církve. Církev nemůže



rozloučit takovou smlouvu, protože její realita náleží Bohu.
Nelze používat záminku soucitu k prolomení Božích zákonů.
Bůh není jen milosrdenství, ale také svatost a spravedlnost.
Můller tvrdí, že Kasper protiřečí dogmatu Církve. Oddělení
života od doktríny je gnostický názor. Nelze upadat do bludu
oddělení doktríny od pastorační péče. Můllervybízí, abychom
následovali cestu mučedníků a ne požadavky světa. Nelze
otočit víru do nového, politicky korektního civilního nábožen
ství s několika požadavky tolerovanými většinou společnosti.
Můller nás zve, abychom následovali Krista a ne ďábla. Není
kompromisu mezi Bohem a ďáblem. Můller také odmítá ná
zor, že dogma je živé a měnitelné. Neexistuje pozvolný vývoj
dogmatu. Ti rozvedení musí nést svůj kříž,svět není ráj, jen
na věčnosti mohou zmizet všechny slzy.

Proti Kasperovým názorům se obrací také Můllerův sbor
ník „Remaining in the Truth of Christ“ (Setrvat v Kristově
pravdě). Jedná se o sborník často již dříve zveřejněných
textů od celkem devíti autorů. Nacházejí se zde i příspěvky
kardinála Waltera Bradmůllera („Jednota a nerozlučitelnost
manželství: od středověku do tridentského koncilu“), pre
fekta Kongregace pro nauku víry kardinála Gerharda Můllera
(„Svědectví moci Boží milosti: O nerozlučitelnosti manželství
a diskusi ohledně občansky znovusezdaných a svátostí“),
člena vedení Papežské akademie pro život kardinála Carla
Caffarry („Svátotosná ontologie a nerozlučitelnost manžel
ství“), kardinála Valesia de Paolise („Rozvedení a občansky
znovusezdaní a svátosti eucharistie a pokání“) a prefekta
Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury Raymonda Bur
kea („Kanonický postup prohlášení manželství za neplatné



jakožto hledání pravdy“). Pro nerozlučitelnost manželství
a proti Kasperovi se vyslovilo i několik vlivných organizací.
Jmenujme například Human Life International (HLI) a Life
Site News. Ředitel HLI v Římě Monsignor Ignacio Barreiro
řekl, že milosrdenství ukrývající pravdu není milosrdenství,
ale je to jeho karikatura.

Kardinál Carlo Caffarra (*1938) říká, že dávat Eucharistii
rozvedeným a znovu civilně sezdaným by dalo špatný pří
klad dětem těchto párů a u věřících by vzbudilo dojem, že
manželství je rozlučitelné.

Je vidět, že zdravé jádro Církve odmítá Kasperův destruk
tivní návrh.

Časopis „The Wanderer“ píše, že španělský biskup D. Fer
nandez řekl, že při návštěvě ad limina španělských biskupů
u papeže řekl papež, že osoba sezdaná v Církvi, která se
rozvedla a vstoupila do novéhocivilního manželství, nemůže
přistupovat ke svátostem. Papež řekl, že to bylo stanovisko
Ježíše Krista a papež to nemůže změnit. Papež řekl: „Říkám
to proto, Že někdy lidé říkají, Že všechno kráčí ke změnám,
ale jsou věci, které nemohou být změněny. Církev odpovídá
svému Pánua její Pán je stále živý. Církev stále říká, že vítá,
aby lidé nebyli vyloučeni, a my můžeme vždy najít cesty, jak
být více vstřícní.“

Synod mnoho ukázal. „Katolický týdeník“ přinesl sice ně
které zajímavé informace o něm, ale celkově se jím zabýval
málo.

Vyděsil pracovní dokument po prvním týdnu synodu
po diskusích - „Relatio post disceptationem“, kde se uvádí,
že v homosexuálním soužití a v sexuálním životě katolíků



rozvedených a znovu civilně sezdaných je také něco pozitiv
ního. To se chápe tak, že by jejich sexuální soužití mohlo mít
prvky dobra. Relatio vypracovala synodální komise. Napadlo
mě,jestli to nenavrhli homosexuálové. Vždyťpapež František
na tiskové konferenci v letadle při návratu z Brazílie řekl, že
v Církvi je homosexuální lobby a lobby zednářů.

Po zveřejnění Relatia a rozruchu ve světových médiích pa
pež do komise připravující závěrečnou zprávu dosadil kardi
nála Wilfrida Fox Napiera OFM(*1941) z Jihoafrické republi
ky. Ten později prohlásil: „Tento dokument (Relatio post disi
ceptationem) se nelíbil velkému množství synodálních otců.
Nesouhlasili s tím, aby názory jednoho či dvou účastníků byly
představeny jako mínění synody. Biskupové byli proto velmi,
velmi rozhořčeni. Týkalo se to dvou otázek, První byla pre
zentace homosexuality a homosexuálního soužití jako by to
bylo něco pozitivního. A druhá se týkala rozbitých manžel
ství a důrazu na usnadnění přístupu ke svátostem v případě
rozvedených a znovu sezdaných. Rozhořčení bylo o to větší,
že tyto otázky nebyly diskutovány, nikdo se synodních otců
neptal, ale v médiích to bylo prezentováno jako jejich ná
zor. To samozřejmě zabolelo. V důsledku toho hodně utrpěl
duch otevřenosti a upřímnosti. Všichni se začali ptát, co se
děje. A když nám bylo včera oznámeno, že nebudou zveřej
něny zprávy z menších diskusních skupin, opakoval se stejný
dojem. První dokument byl publikován bez našeho vědomí
a zprávy z menších skupin, které jsme připravili, nikoliv? Mezi
otci zavládlo podezření a někteří možná ztratili i důvěru“

Po Relatio post disceptationem v menších skupinách (pod
le jazyků) byly diskuse. Dosáhlo se pozitivního obratu.



Kardinál Godfried Danneels (*1933) však později řekl, že
někde byla i ostrá konfrontace. Nakonec byl přijat text „Po
selství synodálních otců křesťanským rodinám“ (tzv. Nuntia)
a byla přednesena synodální zpráva (tzv. Relatia synodi).

Po dramatech tedy nakonec synod dopadl dobře. Uvidíme,
zda pokračování synodu na podzim 2015 nepřinese zase ně
jaké překvapení.

Církev v Evropě (snad kromě Polska) a v Severní Americe
prožívá hlubokou krizi. Jedna ze známek toho je šířeníliberalis
mu a nedostatek novokněží a řeholního dorostu. Řekl bych, že
mládež není dobře vedena, navíc je tu médii šířený materia
lismus a hédonismus. Proto se mladí zdráhají něco obětovat,
zapřít se a dát se plně do služeb Církve. Vím, že není snadné
přijmout celibát v přesexualizované společnosti. Děsivé je, že
podle průzkumu 90% dětí se dívá na internetu na pornografii.

Situace je vážná v Německu, kde se ročně vypisuje z Círk
ve 180 000 katolíků. Je záhadou, že v roce 2013 stoupl pří
jem diecézí z daní (je zde povinná církevní daň 8%z čistého
zisku). Katolícitedy musí bohatnout. Na neutěšenou morál
ní situaci v Německu poukázala profesorka Gabriele Kuby
ve své knize „Globální sexuální revoluce —ztráta svobody
ve jménu svobody“ vydalo Kartuziánské nakladatelství Brno
2014. Potvrdila to i její přednáška v Praze. Od německé Círk
ve se nemůžemenic přiučit.

Věřím, že má upřímná slova mi nepřinesou potíže. Vždyť
papež František řekl, že nemá být žádné tabu v diskusích
o manželství a morálce.

Teď jsem vydal životopis „Svatý Isaac Jogues“. Je to
o jezuitské misii v 17. století u indiánského kmene Huronů



v Kanadě. Prý to byla nejobtížnější misie v dějinách Církve.
V době baroka byli nejaktivnějšími misionáři jezuité -—ar
máda Kristova. Svatý Isaac Jogues mnoho vytrpěl, zvláš
tě když byl zajat nepřátelským kmenem Irokézů. Velmi mě
dojalo, když po mučení (odřezávání prstů, bití a pálení po
pelem z ohně) chválil Boha, že mu Indiáni jenom nadávají.
Jak jsme přecitlivélí, když nás pomlouvají a nadávají nám.
Příběh světce je posilou a může být i posilou v budoucnosti,
kdyby nastalo otevřené pronásledování Církve. Vdějinách se
stále opakují období svobody a klidu s roky, kdy je pronásle
dování. Kéžsoučasní jezuité jsou tak svatí jako jezuité doby
baroka. Ktomu dopomáhej Bůh!

Kniha má 88 stran, stojí Kč89,- a mohu zaslat. Poštovné
neúčtuji. Odběratelům „Řádu“ budu knihu zasílat v dubnu.

Modlím se denně růženec za čtenáře „Řádu“. Kéž nás
chrání Bůh, Boží Matka a svatí!

Zdravím vás a žŽehnámz celého srdce.

P. ing. Karel Dachovský,
šéfredaktor

Čísla mých účtů:

Pro běžné platby: 2500120032/2080
Pro případné dary Kč 1 500 a více: 2900120031/2010



Nigérie

Velmi lidnatá zeměa z poloviny katolická. Kostely jsou často
obrovské - spíše jako katedrály - a plné věřících. Díky katolic
ké víře, která považuje děti za Boží dar, jsou naplněny mladý
mi univerzity, semináře a školy. Kdyby nebylo negativní stra
tegie Spojených národů a Západu, byla by Nigérie velmi bo
hatým státem. Je největším vývozcem ropy v Africe a sedmá
na světě ve vývozu ropy. Má velké zásoby uhlí, zlata a dalších
kovů. Také zemědělství je na vzestupu. Země by se mohla stát
světovousilou, kdyby nebylo tajného dokumentu USA—NSSM
200 označujícího Nigérii a dalších 12 rozvojových států jakocíl
omezování porodnosti a získávání nerostných zdrojů. Množství
mladých lidí je líčeno jako hrozba pro mezinárodní korporace.

Také v této zemi se propagátoři kultury smrti pokouše
jí mravně zkazit děti a zaútočit na nevinnost sexem, anti
koncepcí a interrupcemi. Církev učí, že je nepřijatelný sex
před manželstvím, který je nejen hříšný, ale vede k těho
tenství mladistvých, k pohlavním chorobám a AIDS. Ztrácí
se respekt k rodině a společnosti. Svět se vysmívá panenství
jakožto staromódnímu. Satan se snaží zničit tři skutečnosti:
1) plodnost, 2) nenarozený život, 3) manželství a rodinu. Ďá
bel útočí antikoncepcí, snaží se prosadit „Ženská reprodukč
ní práva“ (tj. interrupce). A snaží se prosadit na úkor rodin
„manželství“ homosexuálů. Je úzká spojitost mezi antikon
cepcí a interrupcemi.

Nigérie je pro život a pro rodinu. Snaží se to narušit peníze
západních organizací kultury smrti.

Mission Report, listopad 2014



Rumunsko

Rozvoji státu překáží korupce a vykořisťování mezinárod
ními organizacemi.

Zemi navštívili misionáři z americké organizace Human
Life International (HLI), kteří byli upozorněni místními lid
mi na to, co se děje. Zrovna probíhal Mezinárodní den dětí
sponzorovaný OSN a její organizací UNFPA(Populační fond
OSN). UNFPAje pokrytecká - na jedné straně pomáhá dě
tem, na druhé straně je pro interrupce jakožto „základnílid
ské právo“. Rumunsko je také cílem zahraničních interrupč
níků.

HLI uspořádalo přednášky ve školách a v semináři. Pra
covníci HLI navštívili také biskupy, kteří dobře chápou, že
jsme uprostřed duchovní bitvy.

Mission Report, listopad 2014

Turecko

V zemi jsou křesťané diskriminováni. Prezident Recep
Tayyip Erdogan chce rovnoprávnost pro náboženské menši
ny. Křesťané byli zdecimováni v roce 1923, kdy byl zformován
stát. Většina ze 71,5 milionu obyvatel jsou sunnitští musli
mové. Náboženství je zapsáno v občanských průkazech, což
odporuje normám mezinárodního práva. Křesťané i Židé mají
těžkosti při zakládání svých organizací a získávání staveb
ních povolení pro své stavby. Také školení seminaristů naráží
na překážky. Katolická Církev má v zemi 7 diecézí a apoš



tolský vikariát. Je zde 6 biskupů, 58 kněží a 54 řeholnic. Po
čet katolíků přesahuje asi 53 000, protože mnozí se veřejně
k víře nechtějí hlásit. Nedávno zabili fanatici biskupa a kněze.
I protestanti se stávají terčem fanatiků. Pravoslavná církev
má 3,5 milionu věřících a vede ji ekumenický patriarcha Bar
toloměj I. arcibiskup Konstantinopolský a Nového Říma.

Nějaká zlepšení nastala. Mniši křesťanské syrské církve
dostali nazpět zkonfiskované pozemky. Pravoslavní směli
otevřít dvě školy a byl jim povolen vlastní seminář výměnou
za to, že Turci smějí stavět mešity v Řecku.

Kdysi tu bylo 2 000 kostelů arménské církve, zbylo jich
však jen45. Patriarcha Bartoloměj I. souhlasí s dohodami
katolické a pravoslavné církve —také pokud jde o dokument
o primátu papeže a synodalitě. Na to si stěžuje ruská pravo
slavná církev.

V Turecku je 85 000 mešit, spravuje je rada se štábem
140 000 lidí.

The Tablet, 22. listopadu 2014

Latinská Amerika

Katolicismus zde slábne, nejvíce ve střední Americe. Kato
líků je jen 50%v EISalvadoru a Nicaragui. 46% katolíků je
v Hondurasu, 71% v Argentině, v Brazílii 61% a v Uruguayi
42%. Celkem je v Latinské Americe 425 milionů katolíků, tj.
69% obyvatel. Přesto je to 40% katolíků celosvětově. 19%
obyvatel jsou protestanti.

The Tablet, 22. listopadu 2014
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Francie

Bývalý prezident Sarkozy řekl, že zruší „manželství“ ho
mosexuálů, bude-li znovu zvolen prezidentem. Vyvolalo to
pozdvižení a pokřik levičáků.

The Tablet, 22. listopadu 2014

Soud rozhodl, že zastupitelstvo v La Roche-sur-Yon (tra
dičně katolické město) musí odstranit jesličky z chodby své
budovy. Pravicová strana Národní fronta se vyjádřila, že ne
poslechne. Žalobu podala Federace volnomyšlenkářů, která
tvrdí, že jesličky porušují zákon z roku 1905 (proticírkevní).
Mluvčífederace uvedl, Žeje to reakce na to, že se v kostelích
vyzývalo k účasti na demonstracích proti zavedení „manžel
ství“ homosexuálů.

V sousední Belgii dvě Ženy převlečené za policistky umís
tily velké jesličky na Velkém náměstí v Bruselu. Je to reakce
na vládní protikřesťanskou politiku.

The Tablet, 13. prosince 2014

Francouzští biskupové ukončili v Lurdech 9. listopadu své
zasedání a nedali žádnou radu diecézím, jak vést diskuse
o rodině, což bylo tématem synodu o rodině v Římě. Fran
couzský kardinál André Vingt-Trois řekl, že biskupové neoče
kávají od Říma nějaké detailní řešení pastoračních problémů.
Na otázku, co mají diecéze dělat, odpověděl, že všechno, co
nám navrhuje inteligence.

The Tablet, 15. listopadu 2014
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Irsko

Americký kardinál Raymond Leo Burke (*1948) měl v Ir
ském Limericku přednášku. Řekl, že synod se měl vyhnout
diskusím, zda rozvedeníkatolíci a znovu civilně sezdaní smějí
k Eucharistii. To poškodilo první zasedání synodu o rodině.
V Církvijsou ti, kdož zatemňují obsah nerozlučitelnosti man
želství ve jménu milosrdenství. Jsme uprostřed velkého zápa
su, který zuří v samém srdci Církve. Burke byl po synodu se
sazen z postu prefekta nejvyššího církevního soudu a je nyní
patronem Maltézského řádu. Kritizovalzmatek a chybu, která
se stala pro svět evidentní během synodu o rodině. Řekl,
že synod zasvěcený diskusi o pastoračních vztazích v rodině
v kontextu evangelia se začal obírat zmatenými a chybnými
praktikami, které protiřečí církevnímu učení a praxi, pokud
jde o svátost manželství. Řekl, že mluví o praktikách, které
umožňují přístup ke svátostem těm, kdo žijí veřejně ve stavu
cizoložství, což určitým způsobem souvisí se spolužitím mimo
svátost manželství a nachází nějaké dobro v sexuálních vzta
zích mezi osobami stejného pohlaví. Kardinál vybídl katolíky,
aby psali papeži, Vatikánu a těm, kdo budou reprezentovat
irskou Církev při synodu na podzim 2015.

The Tablet, 22. listopadu 2014-E
V semináři Maynooth se konalo setkání irských a anglic

kých ředitelů pro získávání povolání. Řeklo se, že papírování
nevede k novým povoláním. Loňský rok se přihlásil do ir
ských seminářů a klášterů rekordně nízký počet zájemců.

The Tablet, 1. listopadu 2014
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Peru

Kardinál Juan Luis Cipriani Thorne (*1943) přivítal posta
vení kaple v nákupním středisku v Limě. Mše svaté se zde
slouží o sobotách a dvakrát o nedělích.

The Tablet, 6.listopadu 2014

Hrozilo, že bude ze škol odstraněna povinná výuka nábo
ženství. Biskupská konference však posbírala 135 000 pod
pisů pod petici požadující náboženství ve školách. Vláda nyní
rozhodla, že výuka náboženství bude ve školách i nadále po
vinná.

Fhe Tablet, 15. listopadu 2014

Rakousko

Kardinál Christoph Schónborn (*1945) v měsíčníku „Her
der Korrespondenz“ řekl, že někteří účastníci synodu o ro
dině projevili strach. Řekl, že byl překvapen jejich obavou
z návrhu, že by bylo něco dobrého v nelegitimních sexuál
ních vztazích. Někteří kardinálové dokonce projevili touhu
po autoritě a mají jako model ruského prezidenta Putina
a jeho obranu rodinných hodnot, což je velmi zneklidňující.
On na synodu navrhoval princip „gradualismu“, pokud jde
o otázku manželství. Jeho návrh vyvolal bouřlivou diskusi.
Podle něj to, že by spolu žijící páry mimo manželství smě
ly přijímat Eucharistii, neznamená souhlas s tímto souži
tím jako celek. Někteří účastníci synodu vyjádřili obavu, že
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by takový přístup znamenal menší jasnost církevního uče
ní. Řekli, že důsledkem by bylo to, že by mnoho věrných
katolíků bojujících za rodinná práva, jako je milion či více
francouzských katolíků demonstrujících na ulicích proti ho
mosexuálním „manželstvím“, se cítili opuštěnými. Řekl, že
by radil rodinám žijícím ve vzorných manželstvích, aby byli
vděčni za úspěšné manželství, ale také aby se radovali a při
jali domů ty, kdo nedosáhli na tento ideál.

Pokud jde o kardinály toužící po autoritě, chválících pre
zidenta Putina a jeho obranu rodinných hodnot, řekl jim,
že je to určité pokušení v okamžiku snění o mocné Církvi
a touze po politickém katolicismu, který by formoval lidijako
v 30. letech 20. století. Tito kardinálové jsou velice zneklid
něni, že papež sestoupil ze svého trůnu.

Fhe Tablet, 13. prosince 2013

Polsko

Církev odsoudila vedení státní televize za to, Že dovolilo pro
pagaci homosexuality třicetivteřinovým filmem. Církev řekla,
že vedenítelevize a rozhlasu nemůže být rozhodčím ve věcech
etiky. Vedení překročilo kompetenci a právní řád v Polsku.

The Tablet, 13. prosince 2014

Rusko

Pravoslavný patriarcha Kirill (*1946) při mši v katedrále
Nanebevzetí v Moskvě vyzval, aby se občané sjednotili pro
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ti západním tlakům. Řekl: „Cizí sankce jsou směrovány jen
k tomu, aby lidé mysleli jen na sebe a nikoliv na národní
otázky. Ale Rusko se nikdy nebálo vnějších nepřátel. Vždycky
jsme převažovali, dokonce, i když jsme byli mnohem slabší.“

The Tablet, 15. listopadu 2014EE
Pravoslavný patriarcha chce intenzivnější dialog s katolí

ky, mělo by se mluvit o sekularizaci v západním světě. Také
chce spolupracovat s islámským světem, který drží Bohem
danou morálku. Podle něj katolíci zůstávají věrni biblické
tradici, ale je pro ně stále obtížnější pozvednout svůj hlas.
Švýcarský kardinál Kurt Koch (*1950) a prezident papežské
rady pro jednotu křesťanů, odmítl ruskou výzvu k strate
gické alianci, protože má militaristický podtón. Tato aliance
také nemůže být namířena proti protestantům.

The Tablet, 27. prosince 2014

Chile

Kardinál Ricardo Ezzati Andrello (*1942) řekl, že legali
zace homosexuálních „manželství“ oslabuje rodinu a popí
rá sexuální rozdíly. Senát postavil na roveň heterosexuální
a homosexuální manželství.

The Tablet, 15. listopadu 2014

Bangladéš

Sestry MatkyTerezy z Kalkaty pomáhají neprovdaným že
nám, aby nemusely jít na potrat. Vysvětlují, že potrat není
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řešení. Starají se zejména o cizinky pracující v Bangladéši,
které jsou velmi zranitelné.

The Wanderer, 18. listopadu 2014

Rim

Ve dnech 20. až 25. října 2014 se konal v Římě 12. sjezd
exorcistů, který svolala Asociace exorcistů (AIE) mající 250
členů. Bylo konstatováno, že vliv a působení ďábla ve světě
vzrůstá. Je to způsobeno poklesem víry, vzrůstem zvědavos
ti lidí a přítomnostílidí na seancích okultistů. Okultní aktivity
vedou k působenína lidina úrovni fyzické, psychologické, du
chovní a morální a vyvolávají úzkosti, záchvaty paniky, noční
můry, sebepoškozování a stálé myšlenky na smrt. Okultis
mus v některých případech vede k posedlosti. Spiritismus
má také zlé účinky. Lidé myslí, že jsou v kontaktu s mrtvými
a přitom zvou démony do svého života. Dalším zlým jevem
je popírání existenci ďábla. V bibli je přitom o něm zmínka
118krát. Ďábelskou aktivitu lze pozorovat všude ve světě
bez rozdílu kultury nebo místa. V některých zemích nejsou
exorcisté. Je proto pastorační nutností vypořádat se s těmi
to skutečnostmi. Špatné jsou i horoskopy, astrologie, čtení
z ruky, tak zvaná jasnozřivost a hledání pomoci u médií.

The Wanderer, 20. listopadu 2014

Cina

Katolický kardinál Joseph Zen Ze-kiun z Hong Kongu řekl,
že vláda prohlubuje pronásledování Církve. V roce 2013 jen
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v Wenzhou hlavním přístavním městě a prefektuře ve vý
chodní provincii Zhejiang s devíti miliony obyvatel bylo de
molováno 23 kostelů a sraženo 300 křížů. Kardinál řekl, že
teď by nebyla vhodná chvíle pro návštěvu papeže.

The Wanderer, 11. prosince 2014

Itálie

Kardinál Angelo Scola (*1941) z Milána řekl deníku Co
rriere della Sera, že papež nikdy nepřijme návrh přístupu
k Eucharistii pro rozvedené a znovu sezdané. Scola řekl, že
byl udiven diskusí o tomto tématu přisynodu. Obhájci návrhu
se snažili udělat rozdíl mezi církevní doktrínou a disciplínou,
přičemž toto nelze rozdělit. Zatímco obhájci návrhu říkají, že
se pevně drží tradičního katolického učení o nerozlučitelnosti
manželství, ale chtěli by je redukovat na druh platonické
ho ideálu jako něco v éterickém světě, přičemž neovlivňující
reálný život.

he Wanderer, 11. prosince 2014

Německo

Každé pondělí se koná v Drážďanech pochod proti mi
litantním islamistům. Začalo 200 lidí, nyní jich sem chodí
15 000. Biskup Heinrich Koch (*1954) říká, že by se neměli
nálepkovat jako pravicoví extrémisté. Kardinál Rainer Ma
ria Woelki (*1956) mluví proti ztotožňování náboženských
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excesů s náboženstvím. Náboženství bylo často pokrouceno.
Ale militantní salafisté nemají místo v právním státě.

Fhe Tablet, 27. prosince 2014

Belgie

Bruselský arcibiskup André Joseph Léonard (*1940) který
je konzervativní, chce odejít z čela arcidiecéze ve svých 75 le
tech. Spekuluje se, že by měl být nahrazen biskupem Johan
Bonny z Antverp, který je značnéliberální.

The Tablet, 27. prosince 2014

USA

Novým arcibiskupem Chicaga byl jmenován Blase Joseph
Cupich (*1949). Novinářise ho zeptali: „Jaká je vaše agen
da? Co je pro vás prioritní?“ Odpověděl, že za 40 let kněžství
se naučil, že by bylo katastrofou mít vlastní agendu. Vedlo
by to k egoismu. Agenda musí být Boží, což překračuje naše
představy a možnosti. Má trvalou sílu, vydrží.

The Tablet, 22. listopadu 2014

Mnozípředpovídají, že mladá generace v USAse dočká zá
kona zakazujícího interrupce. Vyvíjí se to dobře. Je potřeba
dále pracovata modlit se. Mění se názory veřejnosti na tuto

v o / v “ „4 O / / /
věc. Vzrůsta počet bojovníků za prava nenarozených, sláb
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nou pozice interrupčníků. Podle průzkumu veřejného míně
ní podporuje dostupnost interrupcí za všech okolností 36%
lidí (před 20 lety to bylo 42 %). Za absolutní zákaz je 26%
(před 20 lety to bylo 20 %). 52% lidí však nyní soudí, že
interrupce jsou morálně špatné.

Jsou pokroky ve vědě a většině lidí už je jasné, že em
bryo už je člověk. Od roku 2011 bylo zavedeno 226 zákonů
v různých státech USAomezujících interrupce, například se
zavádí povinné školení žen před interrupcí, prohlídky ultra
zvukem a nutnost souhlasu rodičů pro interrupce mladist
vých.

V roce 1991 bylo 2176 interrupčních klinik, nyní jen 574.
Většina okresů nemá svou interrupční kliniku. Interrupč
ní doktoři stárnou, mladí lékaři to nechtějí dělat. Pochodů
pro Život se zúčastňuje mnoho mladých lidí a mladí chybě
jí na shromážděních pro interrupce (jak říkají pro svobodu
výběru). U mladistvých je možný posun pro podporu života
nenarozených.

Ve volbách do Senátu a Sněmovny reprezentantů zvítězili
republikáni. Voličinaznačili, Že nejsou spokojeni s preziden
tem Obamou a vládnoucími demokraty. Jde o ekonomiku,
práci, zdravotní péči. Také o přístup k interrupcím. Demokra
tičtí kandidáti často obhajují interrupce, zatímco velká část
republikánů je pro život. Jde teďo to, zda republikáni dodrží
předvolební sliby a začnou měnit protiinterrupční opatření.
Je však na místě zatím krotit entuziasmus.

The Wanderer, 13. listopadu 2014
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Interrupčnická klinika Planned Parenthood v Rapid City
v druhém největším městě v Jižní Dakotě uzavřena po 20 le
tech své činnosti. Stalo se tak po neustálých akcích ochránců
života v blízkosti kliniky. Zůčastňoval se i arcibiskup z Den
veru Charles Chaput OFM.

The Wanderer, 13. listopadu 2014

Organizace pro Život American Life League (ALL)prohlási
la, že interrupčníci z Planned Parenthood hrozí rodinám vněj
ším tlakem. Kdyby synod o rodině prohlásil, že Planned Par
enthood je největším nepřítelem Církve, změnilo by to svět.

The Wanderer, 25. září 2014

Média ukazují, jak islamisté v Iráku podřezávají krk otci,
matce a dětem muslimů, kteří patří k jiné odnoži islámu. Při
tom většina médií mlčí, Že v USAjsou nenarozené děti čtvr
ceny, lebky proráženy, mozek vysát a jed vpraven do embryí.
Média to označují jako „reprodukční zdravotní péči“ nebo
prostředek, jak potracenými zúrodňovat půdu. Na interrupč
níky se pohlíží shovívavě. Obránci života se ptají biskupů,
jak je dodržován kánon 915 církevního zákoníku stanovící,
že ti, kdo veřejně podporují interrupce, nemohou přistupo
vat k Eucharistii. Ne všichni američtí biskupové mají jasno.
Vzdorovat politikům a mocným asi považují za nebezpečné.

The Wanderer, 25. září 2014
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Arcibiskup z Indianopolisu Joseph William Tobin (*1952)
napsal po synodu v diecézním časopise, že pokus přizpůsobit
se potřebám doby znamená, že by Církev ztratila svůj pro
rocký hlas. Napsal: „Koncepce tělesa Církve hlasující o dok
trině a pastoračních řešeních mě zaráží, je to spíše protes
tantské.“

The Wanderer, 1. listopadu 2014

Protestantští pastoři manželé Knappsovi byli zažalováni,
že odmítají ve své kapli oddávat homosexuály. Prý berou
za svatby peníze, proto nesmějí nikoho diskriminovat, je to
zákon. Mohou být vězněni několik měsíců a zaplatit vysokou
pokutu.

The Wanderer, 30. října 2014

Catholic University of America udělila čestnou medaili
kardinálu Kasperovi za jeho přínos náboženským studiím.

Novinář Edward Pentin zveřejnil interwiev s kardinálem
Kasperem, kde Kasper pronesl pohrdlivé poznámky o vy
stoupení afrických biskupů na synodu. Kasper řekl, že žádné
interview nedal, ale Pentin dal na internet magnetonovou na
hrávku interview. Poté Kasper řekl, že k nahrávání nedal sou
hlas. V interview řekl, Že afričtí biskupové nebyli na synodu
vyslyšeni, zvláště pokud jde o homosexualitu. Řekl: „Afrika
je úplně jiná než Západ... zvláště ve vztahu k homosexuálům.
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Otomsniminenímožnéhovořit.Jetotabu© Protobynám
neměli v této věci říkat, jak máme postupovat.“

The Wanderer, 30. října 2014

Arcibiskup John C. Nienstedt z arcidiecéze St. Paul v Min
neapolis zakázal faráři Tegederovi uspořádal v kostele nebo
na církevní půdě přednášku irského redemptoristy Tonny
Flanneryho (*1948) suspendovaného kněze, který je disi
dentem učícím bludy - například, že současné kněžství ne
pochází z úmyslu Krista při Poslední večeři. Kongregace pro
nauku víry nařídila Flannerymu mlčení, ale ten neposlechl.
Rovněž farář Tegeder neposlechl svého arcibiskupa.

Fhe Tablet, 8. listopadu 2014

Vizitace ženských řádů skončila zprávou o 5 000 slovech.
Zájem Vatikánu vyvolaly některé věroučné úlety řeholnic,
sekulární mentalita a feministický duch, proto bylo nařízeno
zkoumání v roce 2008 kardinálem Franc Rodé CM (*1934),
hlavou Kongregace pro společnosti zasvěceného života
a společnosti apoštolského Života. Jeho nástupce brazilský
kardinál Joáo Braz de Aviz (*1947) je více nakloněn těmto
řeholnicím. Zpráva hovoří o záslužné práci řeholnic na mno
ha polích. Je tu jen jemná kritika, řeholnice mají zkoumat
své duchovní praktiky, aby byly v harmonii s katolickým uče
ním. Má se dát pozor, aby se neodstranil Kristus z centra
stvoření a víry.

The Tablet, 27. prosince 2014
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Vatikán

Kongregace pro nauku víry po synodu potvrdila, že platí
církevní zákon nedovolující přijímat Eucharistii rozvedeným
a znovu civilně sezdaným. Zpověďtěchto lidí se musí řídit
třemi kritérii: Je třeba zjistit, zda první manželství bylo plat
né a zda pár se nechce vrátit k těm z prvního manželství.
Pokud to není možné, musí zpovědník žádat pár, aby žilijako
bratr a sestra. Nelze dát rozhřešení, pokud se pevně neroz
hodnou v tomto ohledu dále nehřešit.

Fhe Tablet, 22. listopadu 2014

Honduraský kardinál Óscar André Rodríguez Rodriguez
Maradiago (*1942) zodpovědný za reformu vatikánské kurie
řekl, že budou dvě nové kongregace: pro laiky a pro chari
tu. Vzniknou sloučením mnoha papežských rad. Státní se
kretariát Vatikánu projde přehodnocením vnitřních úkolů.
Kardinál řekl, že v čele vatikánských kongregací nemusí být
biskup, ale třeba laik. Také soudnictví ve Vatikánu by měl
obstarávat jediný soud. Jedním z cílů reforem bude snížit
počet kardinálů v Římě. Kurie nesmí být jako papežský dvůr
nebo centralizovaná supervláda. Chce to energičtější struk
turu, aby sloužila papežskému poslání.

The Tablet, 6. prosince 2014

Papež v dopise vedoucímu Opus Dei, biskupovi Javier Eche
varria Rodriguez, ocenil přínos nástupce ve vedení Opus Dei
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po svatém Josemaria Escrivá - a to Alvaro del Portillo (*1914
+1994), blahořečeného 27. září 2014 v Madridu. Obřady
vedl kardinál Angelo Amato (*1938). Papež ocenil Portillovu
svatost, on dal světu jasný signál o důvěře v Boha, který
je náš bratr a přítel - nikdy neselže a je vždy na našístra
ně. Blahoslavený nás povzbuzuje, abychom šli proti proudu
a trpěli kvůli hlásání evangelia. Učí nás, že v prostotě v na
šem každodenním životě je jistá cesta ke svatosti.

The Wanderer, 9. října 2014

Papež kázal na svátek archandělů o boji mezi ďáblem
a lidstvem. Ďábel líčívěci jako dobré, ale jeho cílem je ničit
a andělé nás chrání. Motiv ďábla je závist; žalm 8 říká: „Uči
nil jsi člověka povýšeného nad anděly.“ A to ten zlý anděl
velké inteligence nemůže snést, proto chce člověka zničit.
Ačkoliv ďábel je urputný ve svých útocích, máme anděly,
kteří nás chrání. Papež povzbudil k stálé modlitbě k archan
dělům a časté modlitbě „Svatý Michaeli, archanděli.“

The Wanderer, 9. října 2014

Emeritní papež Benedikt odmítl pozvání celebrovat v bazi
lice svatého Petra Tridentskou mši svatou, protože žije nyní
jako mnich v klauzuře a vystupuje venku jen na pozvání pa
peže Františka. Benedikt řekl, že současní velcí kardinálové
slouží také Tridentskou mši svatou včetně kardinála Ray
monda Leo Burkeho (*1948), který byl po synodu odvolán
z čela Nejvyššího soudu.

The Wanderer, 13. listopadu 2013
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Emeritní papež Benedikt v poselství studentům papežské
univerzity Urbaniana při přednášce organizované jeho se
kretářem arcibiskupem George Gánsweinem (*1956) řekl,
že dialog mezi různými náboženstvími v zájmu míru může
přinést risk pro pravou víru. Řekl: „Dnes opravdu mnozívěří,
že náboženství by se měla vzájemně respektovat v dialogu,
a tak se stávají společnou silou pro mír.“ Ale varoval, že
dialog nemůže nahradit misii. Přesvědčení, že náboženství
jsou variantami stejné reality, vede k názoru, že pravá víra
je „neuchopitelná“ a náboženství je jen sbírkou neměnných
symbolů. Odmítnutí pravdy je snad užitečné k pokoji mezi
náboženstvími ve světě, ale je smrtící pro víru.

The Tablet, 1. listopadu 2014

Papež František odhalil bustu Benedikta XVI. v Papežské
akademii věd a řekl, že jeho předchůdce byl velkým pape
žem. Velký kvůli moci a pronikavosti svého intelektu, velký
pro značný přínos pro teologii, velký pro lásku k Církvi a lid
ské bytosti, velký pro zbožnost a ctnosti.

The Tablet, 1. listopadu 2014

Guinejský kardinál Robert Sarah (1945), prezident Pa
pežské rady Cor Unum, (dikasterium římské kurie, která se
stará o lidský a křesťanský rozvoj) odsoudil pokusy zvrá
tit na synodu církevní učení. Sarah má podporu afrických

25



biskupů. Jde zejména o homosexualitu. Jan Pavel II. řekl,
že homosexuální snahy jsou částí ideologie zla. Sarah se
ptá: „Chce někdo destabilizovat Církev a podkopat její uče
ní? Modleme se za kněze, kteří opustili Pánovo stádo a dali
ho vlkům dekadentní a sekularizované společnosti, daleko
od Bohaa přírody. Sexualita není kulturní fakt, ale přírodní
fakt.“

The Wanderer, 30. října 2014

Přizpátečním letu z papežovy cesty do Turecka byla tis
ková konference. MluvčíSvatého stolce P. Federico Lombardi

řekl, že se mají ptát jen na Turecko. Přesto se novinářka
Patricia Thomasová zeptala papeže na kontroverzi o homo
sexualitě během synodu. Jak má Církev jednat s homose
xuály? Text Relatio hovořil pozitivně o homosexualitě. Papež
odpověděl dlouze a vysvětloval, že synod je proces a niko
liv parlament, nechce komentovat diskuse nebo dokumenty,
které se objevily.

Fhe Wanderer, 11. prosince 2014

Velká Británie

Britští funkcionáři mající na starosti kněžská povolání se
vrátili z USA s poznatky, že je třeba pořádat snídaně, při
kterých by byli kněží a představitelé etnických menšin. Bis
kupové v USAzjistili, Že na nedělních mších svatých je 54%
přítomných hispánského původu. Přitomjen 2% seminaristů
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jsou Hispánci. Mladí Hispánci chtějí zůstat ve své komunitě
a nechtějí se věnovat službé v Církvi.

Něco podobnéhoje i v Británii, kde nejde jen o Hispánce,
ale i o Filipínce a Afričany. Větší zájem o mladé z etnických
minorit snad přinese i víc povolání.

The Tablet, 22. listopadu 2014

Nový biskup v Leedsu Marcus Stock byl varován arcibis
kupem Mc Mahonem, že držení biskupské hodnosti je ne
bezpečné, protože může vést k domýšlivosti a služba musí
být středem tohoto povolání. Je třeba jako Ježíš mýt nohy
těch, kterým biskup slouží. Diecéze byla 2,5 roku bez bisku
pa a je ve finančních problémech. Mc Mahon přirovnal bis
kupa ke kormidelníkovi, který musí vést loď bouřlivými nebo
klidnými vodami.

The Tablet, 22. listopadu 2014

Anglikánský kněz syrského původu Nadim Nassar řekl,
že západní vlády jsou částečnými viníky hrůz prováděných
Islámským státem v Sýrii a Iráku. Podle něj by NATOmoh
lo nařídit Turecku, aby nenechávalo procházet svým úze
mím džihádisty do Sýrie a zpět. Neučinilo tak a nese po
díl na úspěších islamistických teroristů. Nic se nedělá proti
tomu, že posílají někteří boháči z Turecka, Saudské Arábie
a Kataru peníze a zbraně Islámskému státu.

V britském parlamentu se přetřásal prodej britských zbra
ní do Saudské Arábie.

The Tablet, 6. prosince 2014
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Biskupové v severním Irsku ukončili podporu největší
agentury organizující adopce dětí poté, co vešel v platnost
zákon, přikazujícítěmto agenturám poskytovat adopce dětí
homosexuálním párům a těm, kdo nežijí v manželství. Bis
kupové řekli, že zákon porušuje náboženskou svobodu a je
proti katolickému učení a étosu.

The Tablet, 13. prosince 2014

Biskup Kieran Conry (*1950) z diecéze Arundel a Brigh
tonu rezignoval po sérii článků v médiích líčících jeho sou
kromý život. Přiznal, Že měl poměr se ženou před šesti lety.
Popřel však aféru s vdanou ženou nedávno. Ta u něj sice
strávila dvě noci, ale sex nebyl. Biskup byl znám liberálním
přístupem v mnoha sférách - například pokud jde o anti
koncepci.

The Wanderer, 9. října 2014

BiskupSeamus Cunningham z diecéze Hexham a Newcast
le má plán, jak čelit zhoršené situaci v diecézi. Je nedostatek
kněží, jen pět z nich je mladší 40 let. Návštěvnost nedělních
mší svatých klesla z 100 000 v roce 1980 na 40 000 nyní.
Biskup soudí, že jeho plán se zdaří. Napomoci k tomu mají
být dotazníky, setkání a diskuse.

Fhe Tablet, 15. listopadu 2014
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Anglikáni debatovali, zda nemají ohlásit, když se někdo
ve zpovědi vyzná, že pohlavně zneužil mladistvé.

Katolický kněz G. Allain, který vede v televizi debaty
o zneužívání, řekl, že i v těchto případech je nutno dodržo
vat zpovědní tajemství. Ale když kajícník neujistí, že hřích
nebude opakovat, nemělo by se mu dát rozhřešení.

The Tablet, 1. listopadu 2014

Jen ve čtvrtině farností jsou vánoční půlnoční mše svaté.
Je to kvůli nepřístojnostem opilců. Také přibývá starých ná
vštěvníků kostelů, kteří na půlnoční mše svaté nechodí. Svůj
vliv má i nedostatek kněží.

The Tablet, 21. října 2014

Pravoslavná katedrála v západním Londýné je centrem
zájmu a nepřístojností sunnitských muslimů. Návštěvnice
kostelů jsou obtěžovány.

Kostel chaldejských katolíků nedaleko, navštěvovaný
uprchlíky ze Sýrie, má respekt šíitských muslimů, ale podiv
ný postoj u Sunnitů. V Británii hledá azyl 4 000 pravoslav
ných ze Sýrie.

The Tablet 27. prosince 2014
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Mají zvířata věčný život?

Katolík vzdělaný v katechismu zajisté odpoví správně, že
zvíře nemá nesmrtelnou duši. K její podstatě totiž patří ro
zum a svobodná vůle - a tyto atributy zvíře postrádá. Zvíře
se na rozdíl od člověka duševně a rozumově nevyvíjí, ani opi
ce, údajně nejinteligentnější stvoření hned po člověku, nebyly
za ta dlouhá tisíciletí schopny zbudovat nějakou „opičí civili
zaci“, která by ukazovala jejich technický a intelektuální růst.
Všechny tzv. „inteligentní kousky“ šimpanzů, psů, delfínů,
medvědů aj. jsou ve skutečnosti pouhým výsledkem drezury.

Zvíře proto není zodpovědné za své činy, z toho důvodu
tedy logicky nemůže existovat zvířecí nebe a zvířecí peklo.
Jeho životní princip, tzv. zvířecí duše zaniká (nebo se trans
formuje v jiný typ energie) spolu s fyzickým tělem.

Co z toho ale pro nás vyplývá? Že máme jako lidé právo
chovat se ke zvířatům bezcitně a bezohledně? Ani omylem.
Katolická nauka hovoří v této věci naprosto jasně. V téměř
každém zpovědním zrcadle staré i nové doby najdeme jako
hřích týrání a trápení zvířat. Civilizované státy světa stíhaly
a stíhají krutost vůči zvířatům jako trestný čin. To není tepr
ve vynález nové éry. Už ve středověké Francii proběhl na po
čátku 13. století tzv. „žabí proces“, kdy byl svolán soud,
aby rozhodl spor o to, jestli postavit cestu přes mokřadla,
poznamenaná enormním výskytem obojživelníků. V případě
zprovoznění vozovky by jich spousta zahynula pod koly vozů
a kopyty koní. Soud rozhodl „ve prospěch žab“.

Ochrana zvířat není proto vynálezem novověku, ale „tem
ného katolického středověku“, který odpůrci Církve líčí vy
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Ihaně v těch nejčernějších barvách. Kdyby se středověk
opravdu vyznačoval surovostí vůči zvířatům, těžko by mohl
sv. František z Assisi dospět ke známému vroucímu vztahu
ke čtyřnožcům a opeřencům, v nichž viděl na prvém místě
Boží dílo a velebil Pána za to, že je stvořil. Rovněž tak je
nepředstavitelné, že by mohla vzniknout legenda o sv. Anto
nínovi, jak káže rybám v moři a ty napjatě poslouchají.

Láskyplný vztah ke zvířatům má biblický základ. Ve Sta
rém zákoně najdeme mnoho dokladů o společném životě
člověka se zvířaty, někdy mu zvíře dokonce tlumočí Božívůli,
např. Balaamova oslice (Num 22, 21-34). Tato starozákonní
pasáž zároveň obsahuje ostré pokárání Balaama za to, že
svoji oslici bezdůvodněbil, jedná se tedy o první příkaz hu
mánního zacházení se zvířaty. Když prorok Natan odhaluje
zločin krále Davida, který zcizoložil s Betsabe, ženou Uriá
Ššovou,a jejího muže záměrně nechal poslat do nejprudší
bitevní seče, aby zahynul, vypráví nejprve příběh o pastýři,
jenž měl rád svoji ovečku málem jako vlastní dceru (2 Sam
12, 1-6).

V Novém zákoně sám Spasitel přirovnává sebe k pastýři
a věřícík ovcím. Já jsem dobrý pastýř; dobrý pastýř dává ži
vot za své ovce. (Evangelium podle svatého Jana 10,11-17).
Vidíme tedy, že v biblickém starověku měli lidé krásný vztah
ke zvířatům a soucit s nimi nebyl pro ně neznámým po
jmem.

Znamená to ale, že zvířata mají tatáž práva jako lidé?
Zdaleka ne. UŽsamotný pojem práva je ve vztahu ke zví
řatům diskutabilní, protože subjektem práva může být pou
ze bytost s rozumem a svobodnou vůlí, a ty zvíře nemá.
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V přesném a druhotném slova smyslu má však zvíře právo
na soucit a na to, aby mu člověk nepůsobil zbytečnou bolest
a utrpení. Ve Starém zákoně měl člověk právo zabít zvíře
za účelem oběti přinesené Hospodinu za své hříchy, což ale
skončilo, když Boží Syn Ježíš Kristus jako obětní Beránek
vydal sám sebe Bohu na Kalvárii jako dokonalou oběť.

Dodnes má člověk právo zabít zvíře za účelem potravy,
v omezeném rozsahu i z jiného opravdu vážného důvodu.
Za žádnou cenu ale nelze ospravedlnit například brutální
vybíjení afrických slonů za účelem získání klů nebo tygrů
v asijské džungli pro kožešiny. Avšak i při zabíjení zvířete
nutno dbát, aby, pokud to lze, necítilo bolest. Stejně tak
je dovoleno zabít zvíře tehdy, když škodí lidem na majetku
nebo ohrožuje člověka na zdraví či na Životě, například lišku
napadající slepice v kurníku nebo vlka útočícího na doby
tek, mouchy a komáry sající lidskou krev apod. I pokusy
na zvířatech za účelem zjištění účinnosti nového léku proti
smrtelné chorobě lidí jsou dovoleny, pokud neexistuje jiná
možnost, ale morální teologie i tady zakazuje působit la
boratorním zvířatům větší utrpení, než je nezbytně nutné.
Zvířatům ve smrtelné agonii, například psům, kočkám nebo
jiným domácím mazlíčkům lze nechat píchnout ze soucitu
smrtící injekci.

Katolická morálka se tím liší od některých směrů hinduis
mu a buddhismu, které radikálně odmítají jakékoliv zabíje
ní zvířat a holdují vegetariánství (ačkoliv samotný Buddha
zemřel po požití vepřového masa). Protože tato spiritualita
je módní i v Evropě a v Americe, setkáváme se zde s mno
ha zastánci tohoto přístupu, kteří obviňují Katolickou církev
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a vůbec křesťanství z antihumanismu, když připouští z ne
zbytných výše uvedených důvodů zabíjení zvířat.

Ve většině případů běží ale o pouhé pokrytectví. Tito lidé
odmítají i odůvodněné usmrcování zvířat, ale zároveň jim
vůbec nevadí vraždění nenarozených dětí v matčině lůně,
často se dokonce sami angažují ve hnutích pro „právo ženy
na potrat“. Zvíře v jejich filozofii tak má větší práva než sa
motný člověk, což je zmatené a zvrácené.

Katolická nauka nezakazuje, aby člověk měl rád zvířata,
není proti tomu, aby doma choval nejen ta užitková (koně,
krávy, prasata, králíky atd.), ale i pejsky, kočičky nebo jiné
domácí mazlíčky —a pokud je z výše uvedených důvodů nut
no zvíře zabít, musí se to dít tak, aby zbytečně netrpělo.
Nikdy ale nelze klást zvíře na stejnou úroveň s člověkem,
nebo dokonce ještě výš, jak tomu bylo u některých starově
kých civilizací (například egyptské nebo fénické), kde zvíře
představovalo nějakého boha, jemuž se všichni měli povinně
klanět, u Egypťanů i krokodýlům, jež nesměl člověk zabít ani
v sebeobraně a musel se nechat od nich sežrat.

Pokud někdo bojuje za bezpodmínečný zákaz zabíjení zví
řat, ale přitomje lhostejný k zabíjení dětí pod srdcem matek,
nebo dokonce se angažuje pro potraty, pak je pokrytcem těž
kého kalibru. Tímje celá naše moderní euroamerická civiliza
ce, která neustále vymýšlí nová zákonná opatření na ochranu
zvířat, ale současně rozšiřuje propotratovoulegislativu po ce
lém světě a ve jménu „práva ženy“ ji neustále liberalizuje.

A nakonec „dobrá zpráva“ pro všechny, kterým zemřeli je
jich domácí mazlíčkové - a vím, že některým osamělým li
dem často téměř nahrazovali rodinu. Svatý Pavel píše: „Vždyť
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tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů; bylo-li
podrobeno marnosti - ne proto, že by si to bylo přálo, ale
kvůli tomu, který jí je podrobil —stalo se to s nadějí, že i ono
bude osvobozeno od poroby porušenosti a vejde pak do svo
body a slávy Božích dětí. Víme přece, že až dodnes veškeré
tvorstvo sténá v porodních bolestech. (Řím 8, 19-22).

Samozřejmě platí, že zvíře nemá nesmrtelnou duši. Z uve
deného Pavlova citátu však lze odvodit, že přidruhém příchodu
Krista na tuto zemi a posledním soudu budou snad nějakým
způsobem oživena i těla mrtvých zvířat. „Nová země“, o níž
píše kniha Zjevení svatého Jana, bude ve skutečnosti návra
tem k ráji, v němž žili prvotní lidé před pádem do dědičného
hříchu. Jím strhli do stavu porušeníi neživou a živou přírodu,
proto i ona bude na konci dějin obnovena dle svého původní
ho vzoru. Jak? Tady poněkud poodhaluje oponu prorok Izaiáš:
„VIkbude bydlet s beránkem,levhart ulehne s kůzletem. Tele,
Ivíče a vykrmené zvíře půjdou pospolu, povede je malý chla
pec. Kráva a medvědice se budou pást, pospolu ulehnou je
jich mláďata. Levjako býk bude žrát slámu.“ (Iz 11, 6-7).

Stav, který Izajáš ve svém vidění popisuje, panoval v ráji,
kde se zvířata navzájem nepožírala a nesloužila ani lidem
za potravu, Bůh v 1. knize Mojžíšově jim dává za pokrm
rostliny, ne maso (Gn 1, 29). Do této polohy se mají lidstvo
(konkrétně ti, co budou spaseni) i příroda vrátit. Lidský ro
zum si to těžko umí představit, ale u všemohoucího Boha
není nic nemožné, se vším si poradí. I s tím, že se všichni
vzkříšení lidé —a případně všechna zvěř - na tuto planetu
„nevejdou“. V „nové zemi“ už nebude Žádný čas ani prostor,
pouze jedno jediné a věčné „ted“.
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To všechno je pro nás velkým tajemstvím. Církev na zá
kladě uvedených slov svatého Pavla a proroka Izajáše proto
nezakazuje věřit, že po vzkříšení mrtvých a posledním soudu
dojde možná i k tomu, že ke spaseným, kteří chovali a měli
rádi nějaké domácí zvíře, se najednou jejich Mourek nebo
Hafík přihlásí radostným mňoukáním nebo štěkotem.

PhDr. Radomír Malý

Deník na obranu nenarozených dětí

V Itálii začne vycházet nový katolický deník „La Croce“
(v češtině to znamená „kříž“). Jeho šéfredaktorem je pro
tipotratový aktivista Mario Adinolfi, původně katolický po
litik levicové orientace, který nakonec myšlenkově dospěl
k obraně nenarozeného života jako hlavnímu smyslu a po
slání katolíka dnešní doby. Inspirován německou socioložkou
a bojovnicí proti genderové ideologii Gabrielou Kubyovou
napsal i on knihu proti tomuto zlu. Deník „La Croce“ se má
věnovat prioritně boji proti potratům, protežování homose
xuálů a ničení monogamnírodiny.

Katholisches. info, 14. ledna 2015

Zákaz jesliček

Úřady města La Roche-Sur v západní Francii zakázaly
o posledních vánočních svátcích tradiční jesličky na náměs
tí. Prý jde o „náboženský symbol“, což je údajně v rozporu
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„s náboženskou neutralitou státu“. V poslední době stále
více francouzských obcíjesličky na veřejnosti zakazuje. „Ná
boženská neutralita státu“ však není Žádnou překážkou, aby
se pařížský starosta každoročně u příležitosti ramadánu ne
setkával se zástupci muslimů.

Fronda, 9. prosince 2014

Americká „válka proti Vánocům“

Tak nazval křesťanský evangelista a misionář Franklin Gra
ham (*1952) rozhodnutí Nejvyššího soudu státu Minnesota
v USA, že z veřejných budov mají být odstraněny „vánoční
hvězdy“. Vláda státu Pensylvánie zase nařídila, Že Vánoce
se musí nově označovat názvem „den jiskry“. Veřejné školy
mají povinnost odstranit Vánoce a Velikonoce z kalendáře,
v nemocnicích byl vydán zákaz zpívat vánoční písně.

Kath. net, 12. listopadu 2014

Děti mučedníky pro Krista

Bojůvky tzv. Islámského státu v iráckém Mosulu veřej
ně popravily 4 křesťanské děti mladší 15 let, jejichž jediná
„vina“ spočívala v tom, že se nechtěly vzdát víry v Ježíše
Krista. Všechny před popravou vyznaly: „Milujeme Ježíše.
Vždycky jsme ho následovaly. On je stále u nás.“ V Mosulu
žilo ještě roku 2003 cca 60 tisíc křesťanů, převážně katolí
ků chaldejského ritu. Do dnešního dne všichni buď uprchli,
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nebo byli nuceni přestoupit k islámu, nebo byli veřejně po
pravení.

Kath. net, 9. prosince 2014

Hořícírůženec,čili znamení
pro „lidi drzé tvářea zatvrzelého srdce“

Ve zvonici katedrály v argentinském městě Rosario v pro
vincii Santa Fé stála zapomenutá socha Matky Boží Růženco
vé. Byla zhotovena před více než sto lety a posvětil ji v Římě
sám papež Lev XIII., velký ctitel a propagátor růžence. Když
se dostala z Věčného města do Argentiny, psal se rok 1884.
Umístili ji v kostele svatého Mikuláše. Při jedné slavnosti
dřevěná socha upadla a „zlomila si ruku“. Z neznámých dů
vodů nebyla restaurována, ale odložena ve zvonici místní
katedrály. Nejsvětější Matka se však o ni „přihlásila“ v roce
1981. TOTO JE PRAVDIVÝPŘÍBĚH!!!

Kdysi Herminia Gladys Ouiroga de Motta - tak zníjejí celé
jméno a příjmení - uviděla ve zvonici tuto sochu a zašep
tala: To je Nejsvětější Matka, která se mi ukazuje! Vizio
nářce se totiž pravidelně zjevovala Panna Maria přesně v té
podobě, jakou měla tato odložená socha: v modrém plášti
na růžovétunice, s bílým velonem a s tmavovlasým dítětem
Ježíšem spočívajícím na její levé ruce, oba dva pak společně
svírají veliký růženec.

Uvrhli mne do zapomnění, ale znovu se zjevuji - řekla
potom Matka Boží vizionářce a sdělila jí své přání: Chci stát
na břehu řeky Paraná. Budu aktivní, tam uvidíš mé světlo.
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Dnes se na tomto místě, které si Panna Maria určila, tyčí
k nebi růžencová svatyně, v níž socha Matky Boží neustále
přijímá zástupy poutníků.

Růženec ze světla

V roce 1983 měla Gladys čtyřicet šest let. S bídou absol
vovala čtyři třídy základní školy a s obtížemi četla i psala.
Její manžel byl operátorem výtahu v jedné ocelárné. Rodi
na bydlela v dělnické čtvrti města San Nicolás, které mělo
zhruba 150 tisíc obyvatel a bylo vzdáleno dvě hodiny jízdy
od Buenos Aires.

Všechno započalo v září roku 1981, když Gladys uviděla,
že její růženec plane podivným světlem. Podle argentinské
ho zvyku visel na hřebíku na stěně hned u vchodu do bytu.
Od toho dne Gladys začala zvát sousedy a známé na společ
nou modlitbu růžence. Lidé přicházeli a modlili se.

První setkání

Gladys ale pociťovala v srdci ještě jinou výzvu: její duše
toužila po modlitbě o samotě. 25. září sundala růženec
z hřebíku a poklekla ve svém pokoji. Zavřela oči a začala se
modlit. Náhle uviděla podivné světlo a za zavřenými víčky
stála Matka Boží. Usmívala se a mlčky vizionářce dala svůj
růženec. Za chvíli zmizela. Gladys dokončila své modlitby
a poprvé od opuštění základní školy sáhla po peru. Začala
psát: Via la Virgen por primera vez („Po prvé jsem uviděla
Pannu"). Za tři dny poté ji uviděla po druhé. Když pocítila,
že její srdce naplňuje zvláštní radost, zavřela oči a čekala.
Za chvili se jí ukázala Nejsvětější Matka ve světelném obalu
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a znovují dávala svůj velký růženec. Gladys si potom zapsa
la: La vi nuevamente („Uviděla jsem ji znovu“).

Gladys de Motta se začala připravovat k dalšímu setkání.
Chodila po domě a stokrát opakovala krátkou otázku, kterou
chtěla položit Matce Boží: Co ode mne žádáš? Týden později
5. října se jí Maria ukázala po třetí. V záznamech vizionářky
čteme: Vidělajsem ji a zeptala se, co ode mne očekává. Tu
náhle se její obraz jakoby rozplynul v povětřía uvidělajsem
kapli. Pochopila jsem, že Matka Boží chce být mezi námi.
Pomocí obrazu tak Panna Maria vyjádřila své přání:chce, aby
jí byl postaven kostel.

Písmo svaté

Následovaly vize, které obsahovaly osobní poselství Panny
Marie Gladys. Ve výroční den zjevení ve Fatimé Panna Maria
řekla: Jsi věrná. Neboj se. Přicházím, aby se lidé se mnou
setkali. Půjdeš s dlaní sevřenou v mé ruce a ujdeš dlouhou
cestu. Gladys nevěděla, co znamená „dlouhá cesta“, ale jis
tota, že Nejsvětější Matka bude stát při ní, ji naplňovala
zvláštním pokojem a radostí. Cítila, že Maria o ni pečuje mi
mořádným způsobem. Zapsala se do Mariiny školy, ona se
stala její učitelkou. Dávala jí dokonce i domácí úkoly. Byly
to biblické texty, které měla číst a rozjímat. První pocházel
z knihy proroka Ezechiela. Řekla jí: Tojsou lidé drzých tváří
a zatvrzelého srdce; posílám tě k nim, abys jim řekla: Tak
mluví Hospodin. A oni - ať už tě budou poslouchat nebo ne
—jsou totiž lidem tvrdé šíje —si najednou uvědomí, že pro
rok je mezi nimi. Ty, lidská dcero, se jich neboj a nezalekni
se jejich slov... (víz Ez 2,2-7). K tomu si měla porozjímat
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Ez 4, 2-10. Později Nejsvětější Matka jí ukládala texty, jimž
dávala mariánský smysl - což se mohlo zdát ještě obtíž
nější k pochopení. Příkladem může být zlomekz knihy Exo
dus (25, 8):Udělej mi svatyni, abych mohl sídlit v jejím
středu.

nutí: začala konat poutě do katedrály v Rosariu. Tosouviselo
s jiným Mariiným poselstvím, které se stalo napomenutím
a varováním pro všechny lidi: Jste moje děti. Potřebujete
mne a já vás miluji. Nadešel čas modlitby a prosby o od
puštění, které vám bude dáno. Celé lidstvo je pošpiněno.
Neví, co chce, a to je šance pro satana. On ale nebude ví
tězem. Moje dcero, tuto velikou bitvu vyhraje Ježíš Kristus.
Ještě dodala: Moje děti, prosím vás, modlete se za duše,
které se nemodlí a v nichž uhasíná láska k Bohu. Aťsi nikdo
nemyslí, že žije ve shodě s Bohem, kdyžje daleko od něho.
Prosím o modlitby za obrácení srdcí. Modlete se za bloudicí
děti. Modlete se, aby každé srdce dovolilo mému Synovi
vejít do jeho nitra, aby jejich vzpoura se mohla skončit.

Svatyně
Matka Boží také Gladys vyzvala, aby se vypravila za

biskupema tlumočila mu prosbu o vybudování svatyně. Prá
vě v této době vizionářka uviděla sochu odloženou ve zvo
nici.

Večer24. listopadu Gladys se skupinkou spřátelených osob
se vydali na místo, které si Maria vyvolila za svou svatyni.
Tu náhle mohutný blesk rozetnul temnotu a udeřil do země.
Totéž se opakovalo 2. ledna příštího roku. Bylo to snad zna
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mení, že Panna Maria nechce čekat, že pospíchá? Argentina
vyslyšela prosby Matky Boží. Roku 1987 v San Nicolas bylo
započato se stavbou svatyně ke cti Panny Marie Růžencové.
Dnes je to jedno z nejdůležitějších míst jejího kultu v oko
lí Buenos Aires, navštěvované stovkami tisíc poutníků. Již
roku 1990 se tady konala celosvětová pouť duchovenstva 
60 tisíc kněží z celého světa.

Blahoslavenství

Ve svém posledním zjevení 11. února 1990 Nejsvětější
Matka slíbila: Moje děti, zvu vás, abyste krok za krokem
uskutečňovaly mé výzvy: modlete se, čiňte pokání, důvě
řujte! Blahoslavení jsou ti, kteří v modlitbě hledají ochranu
pro své duše. Blahoslaveníjsou ti, kteříkonají pokání za těž
ké urážky mého Syna. Blahoslavení jsou ti, kteří spoléhají
na lásku své Matky! Každý, kdo věří v Boha a v Marii, bude
zachráněn.

Argentinská Katolická informační agentura napsala v roce
1993:

Oficiálníteologická zkoumání potvrdila, že rady dané Mat
kou Boží prosté hospodyni Gladys Ouiroga de Motta jsou
ve shodě s pravou katolickou naukou (...). Texty obsahují
schválení biskupa Jesusa Domingo S. Castagne.

Dr. Wincenty Laszewski (*1956)
odborník na teologickou antropologii, mariolog

Textje převzatý z květnového čísla polského měsíčníku
EGZORCYSTA 20153.

Překlad -ram
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Zázrak červeného provazu

Zničením jeruzalémského chrámu roku 70 po Kristu ztra
til Židovský národ možnost přinášet Bohu zvířecí oběti. Pro
křesťanství skončila ale účinnost takových obětí již 40 let
předtím, když byl ukřižován Ježíš Kristus. Starý zákon se
svými zvířecími oběťmi byl tehdy nahrazen Novým zákonem,
kdy Ježíš prolil svou krev na odpuštění všech hříchů.

Židovský náboženský soubor spisů zvaný „Talmud“, vzni
kající postupně od konce 1. do 4. století líčízázrak, který se
odehrával během svátku Jom Kippur, což znamená v překla
du „den smíření“. Tehdy velekněz v chrámu přinášel krva
vou oběť. Přitom téměř pravidelně se vyskytoval tzv. „zá
zrak červeného provazu“. Talmud píše: „Červený provaz byl
upevněn na vrata vnějšího chrámového dvora. Když zbělel,
lid se radoval, když zůstal červený, lid se zarmoutil....“ (Tal
mud, Rosh Hashanah 31b). Zbělení provazu znamenalo, že
Hospodin oběť přijal.

Pisatel Talmudu ale pokračuje: „Po dobu asi čtyřiceti let
před zničením chrámu však provaz ani jednou nezbělel, zů
stal pokaždé červený....“ (Talmud, tamtéž). Přibližně čtyři
cet let předtím Bohočlověk Ježíš Kristus skonal na Kalvárii
za spásu světa. Je to náhoda, že právě od té doby zázrak
červeného provazu v jeruzalémském chrámu přestal?

Talmud je ostře protikřesťansky orientovaný, nelze proto
očekávat, že by jeho autoři uznali tuto souvislost. O Ježí
ši se vyjadřují přímo s rouhavým despektem: „Ježíš Naza
retský konal zázraky, sváděl Izrael a podváděl....“ (Talmud,
Sanhedrin 107b), „Velerada nic nenalezla v jeho prospěch
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a pověsila ho... (Talmud, Sanhedrin 43a), „Byl nemanžel
ským synem a osvojil si magické dovednosti....“ (Talmud,
Sanhedrin 106a).

Jestliže přesto právě takto silně protikřesťanský Talmud
píše o tom, jak zázrak červeného provazu v jeruzalémském
chrámu definitivně ustal v době umučení Páně, pak jde o dů
kaz, že si to nevymysleli až dodatečně křesťané, nýbrž že
se jedná o skutečnou událost. Bůh tím potvrdil pravdivost
novozákonní nauky, že krev Ježíše Krista, prolitá na kříži,
smířila lidstvo s ním jednou provždy, takže žádných zvířecích
obětí nebylo zapotřebí.

Podle Mitteilungsblatt 4/2012 Dr. R. Malý

Obhajuje Bible zlo?

Mnozí odpůrci křesťanství argumentují tím, že prý Bible
je krvákem a pornografií, neboť popisuje scény plné násilí
a smilstva. Jak se s touto námitkou vyrovnat?

Nejprve se podívejme na formu, jakou jsou představová
ny různé projevy zla v současné popkultuře. Jeden ze zná
mých hollywoodských režisérů Ouentin Tarantino se vyjád
řilo jednom svém krvavém filmu takto: „Násilí je strhující,
proto je oslavuji.“ Vsoučasné atmosféře není Tarantino žád
nou výjimkou. Hektolitry prolévané krve, drastické ukázky
zabíjení a mučení, zvuky lámaných kostí a nářek obětí —to
všechno už se stalo normou současné popkultury. Čím více
je prezentováno toto zvrhlé barbarství, tím více se stává
film atraktivní. V dnešním zábavním průmyslu jsou násilí
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a krutost způsobem přilákání diváků a poskytnutí jim roz
ptýlení.

Lze toto říci také o násilí v Bibli? Ne! Na stránkách Písma

svatého se sice mnohokrát píše o válkách a zabíjení, ale at
mosféra, v jaké jsou představovány, je zcela odlišná od sou
časných vzorců popkultury. Popisy násilí jsou v Bibli krátké
a neobsahují detaily co do způsobu prolévání krve. Ani autoři
evangelií, když líčí strašlivou a ukrutnou smrt Pána Ježíše,
ji nerozpitvávají, omezují se pouze na stručné konstatování
skutečnosti. Kdo by hledal - například ve Starém zákoně 
na efekt vypočítané a barvité popisy zápasů jedinců na život
a na smrt, rozdávaných ran, mučení a dalších krvavých „roz
ptýlení“, toho rychle začne Bible nudit. Písmo svaté v popisu
násilí nesrovnatelně zaostává za scénamiz arény gladiátorů,
z hororů, z Tarantinových filmů, nebo třeba jenom z boxer
ských zápasů.

Podobný nebetyčný rozdíl vidíme také mezi současným
popkulturovým a biblickým popisem lidské sexuality. Kino,
televize a moderní hudba se přímo vyžívají v ukazování ero
tiky na veřejnosti. UŽnestačí představovat sex v přirozené
formě, popkultura ho prezentuje mnohem atraktivnějším
způsobem, než probíhá ve skutečnosti. V pravdivém svě
tě naprostá většina žen nemá podobu a rozměry modelek
a chvíle sexuálních vzrušení jsou značně méně intenzivní,
než se to ukazuje na plátně nebov televizi.

Bible, i když nejednou píše o velmi šokujících sexuálních
hříších, například o krvesmilstvu, je na hony vzdálena jak
od přirozeného, tak i od výše vzpomínaného „pohádkového“
způsobu jejich podání. Tak jako při popisu násilí, i v těchto
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případech se Bible omezuje pouze na konstatování faktů,
aniž by se jimi detailně zabývala nebo je dokonce pikant
ně rozebírala —a to se nedá vůbec srovnávat se současnou

popkulturou.
Nejvíc do očí bijící rozdíl mezi Biblí a dnešní popkulturou

spočívá ale v něčem jiném. Vždycky, když Bible popisuje
zlo, tak je skutečně představuje jako zlo a nikdy ne jako
dobro. Za každý hřích následuje Božítrest ve formě různých
tragédií, neštěstí a jiných smutných událostí. Obyvatelé So
domy a Gomory byli vyhlazení ohněm a sírou, král David byl
potrestán za cizoložství a vraždu vzpourou vlastního syna
atd.

V dnešní popkultuře naopak nejenže jsou zlo a neřest
podávány atraktivní formou, ale dokonce ospravedlňová
ny a prohlašovány za dobro. Bojující homosexuálové jsou
představováni jako hrdinové a mučedníci, smilstvo a cizolož
ství mají údajně vést ke zlepšení zdravotního stavu, k větší
kreativitě a k vnitřnímu klidu. Toto obhajování zla současnou
popkulturou má také vztah k jeho jiným projevům, jaký
mi jsou třeba okultismus, potraty, eutanazie, nepoctivost,
chamtivost a podvody.

Bible je stoprocentně pravdivou knihou, proto v ní realis
ticky čteme nejen o lidských ctnostech, ale také o lidských
pádech, vadách, slabostech a hříších. Písmo svaté však ne
dělá ze zla zábavu pro veřejnost, ani ho neoslavuje. Pouze
povrchní četba nebo zlomyslná a záměrná dezinterpretace
Bible mohou vést k takovým závěrům.

Miroslaw Salwowski, Žródlo 1/2011,
zkrácený překl. -ram
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Američané většinou věří
Vpanenské zrození Krista

3 ze 4 občanů USApodle nedávného průzkumu věří v pa
nenské zrození Ježíše Krista a v anděly zpívající „Gloria“,
jak líčítuto událost evangelista sv. Lukáš. Tuto víru zastává
96 procent protestantů náležejících k evangelikálnímu nebo
charizmatickému směru a 86 procent katolíků. Věřícíklasic
kých protestantských denominací (anglikáni, luteráni) však
většinou pokládají tuto zprávu evangelia za mýtus.

Kath. net, 15. prosince 2014

Církevní bojkot potratové kliniky

V New Orleansu v USA (stát Louisiana) katolický arcibis
kup Gregory Armond vyzval k bojkotu nově postavené po
tratové kliniky v tomto městě. Arcidiecéze a jí spravované
školy, nemocnice a charitativní zařízení nesmějí mít žádný
profesionální nebo obchodnívztah k této klinice a vůbec udr
žovat s ní jakýkoliv kontakt. Dodejme, že v důsledku bojkotu
a modlitebních protestních akcí před potratovými klinikami
musely mnohé pro nedostatek zájmu ukončit svoji činnost.
Jen během roku 2013 poklesl jejich počet v USA ze 669
na 582.

Information FMG,4/2014
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Sexuální soužití před manželstvím
zvyšuje riziko rozvodů

Podle studie americké psycholožky Meg Jayové z Univerzi
ty státu Virginia představuje soužití před manželství zvýšené
riziko rozvodu pro tyto páry. Dle jejich výzkumů více než
60 procent se jich v pozdější době rozvádí, zatímco u párů,
které zachovaly zdrženlivost až do manželství, to nečiní ani
jednu pětinu.

Information FMG,4/2015

Protikřesťanskénásilí v Pákistánu

30letá pákistánská katolička Aisha Bibi (neztotožňovat
s Asiou Bibi, odsouzenou k smrti, pozn. red.) ve městě Rana
Tozun šla loňského 19. listopadu ze školy s dcerou, když ji
potkala jedna muslimka, začala slovně urážet její víru a rou
hat se Ježíši Kristu. Aisha Ježíše bránila a s dotyčnou ženou
polemizovala. Ta ale povolala své dva syny, kteří Aishu zbili,
strhali z ní šaty a ukradli jí 10 tisíc rupií, jež měla při sobě.
Útočníci byli sice zatčeni, ale ihned propuštěni, neboť jejich
otec je vlivný a bohatý místní mafián, jehož se i policie bojí.
Ti nyní Aishu lživě obvinili, že prý na ně vytáhla nůž a ohro
žovala je.

Nasz Dziennik, 14. prosince 2014
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Co znamená přikázání „Nezabiješ!“?

Hodně lidí se domnívá, že s tím nemá problém. „Nikoho
jsem přece nezabil,“ říkají.Jenže je tomu skutečné tak?

Potraty
Lidský Životje třeba chránit od samotného okamžiku po

četí. Církev uvaluje na každého, kdo i jen „formálně spolu
pracuje při umělém potratu, trest automatické exkomuni
kace“ (Kodex kanonického práva článek 1398). Tento trest
ukazuje závažnost spáchaného zločinu a škodu způsobenou
jak zabitému dítěti, tak i jeho rodičům a celé společnosti.
Lékařský zákrok na lidském plodu je přípustný pouze tehdy,
když je prováděn za účelem léčení a zachová život a inte
gritu plodu (dokument Kongregace pro nauku víry „Donum
Vitae“ I, 3).

Používat lidská embrya k medicínským pokusům je ne
přípustné, rovněž tak snaha „vyprodukovat“ lidské bytosti
s předem stanoveným pohlavím (Donum Vitae, I, 6). Propo
tratová centra nepřipouštějí, aby žena získala informaci, že
plánovaný potrat není odstraněním nežádoucího plodu, ale
zabitím živého, dosud nenarozeného člověka. Často žena,
oklamaná legálností potratu, se domnívá, že postupuje
ve shodě se zákonem a nedělá nic špatného.

Eutanazie

Tento termín znamená v řečtině „bezbolestná, sladká
smrt"“.Jde o usmrcování starých, postižených, nevyléčitelně
nemocných nebo umírajících lidí. Toto je zločinem, morálně
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nedovoleným skutkem. Eutanazie zasahuje stále širší kruhy
vyspělé společnosti. V USAji beztrestně dlouhá léta vykoná
val dr. Jack Kevorkian (*1928 12011), patolog a propagátor
eutanazie přezdívaný „doktor Smrť“.

Sebevražda

Výlučným vlastníkem našeho života je Bůh, člověk je
pouze jeho správcem, proto s ním nemůže nakládat podle
vlastní vůle. Sebevražda odporuje přirozené touze člověka
zachovat a prodloužit svůj život, proto je popřením lásky
k sobě i k bližnímu. Trhá svazky s rodinným, lidským i ná
rodním společenstvím. Sebevražda odporuje Boží lásce, kte
rá přebývá v lidském srdci.

Sebevražda spáchaná na protest proti něčemu nebo slou
žící jako příklad pro druhé je zároveň i hříchem pohorše
ní. Dobrovolná spoluúčast na něčí sebevraždě je v rozporu
s morálním zákonem.

Vinaje samozřejmě menší, když je sebevražda spáchaná
například pod vlivem velkého strachu před mučením nebo
utrpením, nebo když je důsledkem psychické poruchy. To
v závislosti na příčetnosti pachatele snižuje, případně zcela
eliminuje vinu.

Není třeba ztrácet naději na spásu sebevrahů, neboť Bůh
ve své lásce může i v poslední chvíli jim dát milost požehna
né lítosti.

Pohoršení

Jde o narušení smyslu druhého člověka správně chápat
dobro a zlo, což jej může přivést do duchovní smrti. Pohoršení
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je obzvlášť závažné tehdy, když je dávají ti, kteří z titulu své
ho postavení a zodpovědnosti mají hlásat pravdu a morálku.
Ježíš takové osoby nazývá „vlky v beránčím rouchu“.

Péče o zdraví

Život a zdraví jsou největším dobrem, jaké Bůh dal člově
ku na této zemi. V knize Sirachovcově čteme: „Není bohat
ství, jež by mělo přednost před zdravím, ani blahobyt, jenž
by předčil radost srdce.“ (Sir 30,16). Podobně se vyjadřu
je i jeden z renesančních básníků: „Šlechetné zdraví, nikdo
neví, jak chutnáš, až když se pokazíš...

Jestliže někdo dobrovolně s úmyslem rychle zbohatnout
pracuje 14 a více hodin denně 7 dní v týdnu, tak nejenom
škodí vlastnímu zdraví, ale porušuje též 3. přikázání o po
vinnosti světit sváteční den. Krom toho ztrácí vazbu k rodině

a nevěnuje se výchově dětí. Ničítaké své zdraví a vydělané
peníze musí dávat na léčení.

V péči o zdraví je člověk povinen se vystříhat nadměrného
pití alkoholu, kouření a zcela se varovat užívání drog. Osoby
pod vlivem alkoholu nebo narkotik ztrácejí kontrolu nad se
bou samým a dopouštějí se činů nedůstojných lidské bytosti.

Nelegální produkce nebo pašování narkotik je těžkým po
rušením mravního zákona. Rovněž tak sexuální nevázanost

vede někdy k nevyléčitelným nemocem a dokonce ke smrti.
Kromě toho je též přestoupením 6. přikázání.

Jiné morální případy
Lékařské pokusy na člověku mohou být vykonávány pou

ze tehdy, když směřují k léčení nemoci, nepředstavují riziko
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pro Život nebo zdraví a jsou konány se souhlasem zaintere
sované osoby. Pokusy, které ohrožují lidský život, jsou ne
přípustné, i když jsou konány se souhlasem dotyčné osoby.

Transplantace lidských orgánů je možná, pokud není
ohrožen Život dárce a ten k tomu dal souhlas. Mravně ne

přípustná je však transplantace, jež působítrvalou invaliditu
nebo dokonce smrt jedné osoby kvůli záchraně jiné osoby.

Zločinem je užívání fyzického nebo psychického mučení
za účelem získání přiznání, potrestání nebo zastrašení viníků
nebo uspokojení nenávisti. Amputace, mrzačení těla nebo
sterilizace, vykonávané ze mstivosti na vězních nebo zajat
cích, jsou smrtelnými hříchy.

Hieronym Zmarlicki, RN dla Polonii 4/2011,
překl. -ram

Civilizace v agónii

Události z počátku ledna, kdy muslimští teroristé, hlásící
se k A| Kajdě a k Islámskému státu postříleli v Paříži podle
informací, které teď, kdy píší tento článek, mám, nejméně
17 lidí, musí jistě každým z nás otřást. 11 z nich praco
valo v redakci satirického časopisu Charlie Hebdo, dalšími
mrtvými byli policisté a rukojmí. Velkolepé tryzny s účastí
francouzského prezidenta Hollanda a dalších státníků se ale
zaměřily především na zavražděné žurnalisty a vychvalovaly
je jako hrdiny a mučedníky svobody slova a svědomí, zcela
nespravedlivě stranou zůstaly přitom židovské oběti z ko
šer obchodu, který jeden z teroristů také napadl. Davy lidí
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s logem „Já jsem Charlie“ jakoby vnímaly pouze ty mrtvé
z redakce a opomíjely ty druhé.

Samozřejmě vražda samotná si vyžaduje nejostřejší od
souzení a potrestání viníků maximálními možnými tresty.
Jenže je na místě glorifikace obětí tohoto masakru z redakce
časopisu Charlie? Jako katoličtí křesťané se modlíme za spá
su jejich duše a máme soucit s nimi i s jejich rodinami. Ale
jsou to skutečně světci, hrdinové a mučedníci? Zasloužísi,
aby byli uváděni jako vzor správného lidského chování, kon
krétně v oblasti mediální práce?

Časopis Charlie Hebdo byl satirickým periodikem. Satiru
nutno podporovat a vážit si jí. Jenže mezi satirou a „sati
rou“ je obrovský rozdíl. Zatímco ta první nikdy není spros
tá, vulgární a urážející, pro tu druhou to neplatí. Levičácký
list Charlie Hebdo reprezentoval bohužel tu druhou varian
tu, ano, nutno dokonce bez obalu říct, že byl přímo proto
typem novinářské žumpy. Jeho karikatury vulgárně uráže
ly každého, kdo nesouhlasil s názory redakce. Nejvíce se
strefovaly do katolického náboženství, jedna kresba dokonce
zobrazovala souložící Svatou rodinu, jiná zase v příšerných
pózách Nejsvětější Trojici atd. Charlie byl plný pornografie,
sprostých stupidních urážek Boha, Ježíše Krista, Panny Ma
rie, svatých a papežů, a vůbec veškerého náboženstvía víry
v nadpřirozeno. Jeho redaktoři se hlásili k bojovnémuateis
mu marxistické mládeže 60. let minulého století, pro niž ne
bylo nic svaté, celý okolní svět představoval „hnusnou měš
ťáckou společnost“, kterou prý je třeba zničit. Šlo o ateismus
ve smyslu filozofie Jeana Paul Sartra (*1905 +1980) a tzv.
neomarxistické frankfurtské školy Theodor Adorno (*1903
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T1969) a Max Horkheimer (*1895 11973), jenž požadoval
mj. i „osvobození“ od křesťanské sexuální morálky.

Karikatur islámu a proroka Mohameda bylo v Charlie
mnohem méně než karikatur Ježíše Krista a křesťanství.

Jenže zatímco pravověrní katolíci se proti urážkám toho, co
je jim svaté, brání maximálně soudními žalobami, pravověr
ní muslimové ihned berou do rukou kalašnikovy a jdou zabí
jet. Rozdíl mezi přístupem katolického křesťanství a islámu
je zde očividný. Není bez zajímavosti, že pár týdnů před ma
sakrem se v Charlie objevila karikatura, dotazující se iro
nicky muslimských radikálů, proč už „konečně“ nespáchají
v Paříži„pořádný atentát“. Páni redaktoři ovšem zapomněli,
že když oni berou věc s humorem,jiní ji naopak mohou vzít
smrtelně vážně, což se také stalo. Že si vyberou jako oběť
přímojejich redakci, to jim nejspíš ani ve snu nenapadlo.

Jestliže se nyní takřka celá Evropa předhání v neformál
ním svatořečení právě takových lidí (zdůrazňuji ovšem, že
odsoudit tento odporný atentát a projevit soustrast s oběťmi
je něčím jiným a zcela správným), potom vystavuje sama
sobě legitimaci pokrytecké civilizace a úpadkové morálky.
Již léta jsou vražděni po tisících křesťané v Nigérii militantní
muslimskou organizací Boko Haram, v Sýrii a Iráku bojův
kami tzv. Islámského státu - a Evropa se zahalila do závo
je mlčení. V Pákistánu čeká na svoji popravu praktikující
katolička a matka pěti dětí Asia Bibi (*1971), jejíž jediná
„vina“ spočívá v tom, že při debatě s mohamedánskou spo
ludělnicí na poli obhajovala víru v Ježíše Krista —a v Evropě
až na malé výjimky převládá veliké ticho. V tomtéž Pákistá
nu upálil zfanatizovaný muslimský dav mladé manžele
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Masihovy, katolíky a rodiče malých dětí jen proto, že při vy
klízení bytu po otci nalezli na zemi vytrženoua již nečitelnou
stránku koránu a vyhodili ji proto spolu s dalšími odpadky.
Opět bez jakékoliv reakce euroamerických politiků a médií.

Nezasloužily by si naopak ocenění a vyzvednutí do pozice
morálních vzorů právě takové osobnosti místo dekadentních
novinářů nerespektujících ani elementární zásady slušnosti?
Stovky křesťanů v Nigérii a na Blízkém východě, kteří se radě
ji nechají zastřelit nebo stít, než by zapřeli svoji víru v Ježíše
Krista? Nestojí snad prostá pákistánská katolička Asia Bibi,
jež absolvovala pouze pár tříd základní školy, vzorná manžel
ka a matka, mravně mnohem výš než zavražděný šéfredaktor
Stéphan Charbonier (*1968 T2015), absolvent univerzity, ale
propagátor potratů, homosexuality a pohlavní promiskuity?

Svět západních demokracií však evidentně nestojí o tako
vé mravní vzory a neuznává je jako mučedníky. Místo nich
staví na piedestal smilníky, potratáře, propagátory homose
xuality a pornografie. Dokazuje to veškerým svým zákono
dárstvím a chováním. Ti, kteří hájí přirozený mravní zákon,
jsou v tzv. demokratickém světě dehonestováni a pronásle
dováni, především aktivní pravověrní katolíci.

V Kanadě, jež se chlubí svou údajně letitou demokratickou
tradicí a svobodou, byla před Vánocemi znovu zatčena obháj
kyně nenarozeného života Mary Wagnerová. Pár měsíců před
tím byla po téměř dvouletém věznění propuštěna na svobo
du. Její vina spočívala v tom, že chodila do potratových klinik
a v čekárnách rozdávala klientkám růže a prosila je, aby ne
zabíjely své nenarozené dítě. Po propuštění přijela do Polska,
kde ji nadšeně přivítalijak obránci nenarozeného života, tak
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i někteří představitelé Církve. Hostovala v katolickém Radiu
Maryja a televizi Trwam, kde s ní natočili živý rozhovor.

Krátce po návratu do vlasti musela ale znovu do věze
ní —a to z téhož důvodu jako předtím: rozdávala ženám
jdoucím na potrat růže a vymlouvala jim jejich úmysl. Pod
le zvrácených kanadských zákonů se ale jedná o „narušení
práva soukromého podnikání“, neboť paní Wagnerová tím,
že přemlouvá klientky, aby nešly na potrat, je prý připravuje
o zisky a poškozuje.

Ve Velké Británii má jít do vězení katolický řeholník z kon
gregace „Černých eremitů“ Damon Kelly, ve městě Corby
protože vhazoval občanům do poštovních schránek letáky
odsuzující potraty, propagaci homosexuality a netečnost zá
padních vlád k pronásledování křesťanů na Blízkém východě.

To zdaleka nejsou ojedinělé případy, vzpomeňme jen
na nedávnou surovou policejní akci v Paříži proti pokojné
manifestaci občanů nesouhlasících se záměrem socialistic

ké vlády „povýšit“ homosexuální svazky na úroveň řádného
manželství. Do vězení se v této napjaté atmosféře mohl do
stat každý, kdo měl na sobě tričko s vyobrazením rodiny, již
představovali otec, matka a děti. Před lety ještě za tzv. „pra
vicové“ vlády Sarkozyho byl ve střední Francii propuštěn ze
zaměstnání středoškolský profesor jen proto, poněvadž stu
dentům v hodinách občanské výchovy vysvětloval, že potrat
je vraždou. Ministerstvo školství mu zakázalo učit na kte
rékoliv škole v zemi. V Německu se octl nedávno ve vězení

manželský pár bez ohledu na to, Že žena kojila novorozeně,
jen kvůli tomu, že odmítl posílat své dítě do hodin zvrhlé
sexuální výchovy.



To je pouhá špička ledovce toho, co se ve skutečnosti
děje na tzv. „demokratickém“ Západě, kde došlo k totálnímu
převrácení hodnot: neřest a perverzita se staly synonymem
pro ctnost a svobodu, zatímco život podle Božího desate
ra „extremismem“ a trestným činem. Nejsmutnější ovšem
je, že tento duch satanského zvratu proniká i do Katolické
církve, která by měla být hlavní strážkyní přirozeného mrav
ního zákona ve smyslu tradiční nauky, zdůrazněné poslední
mi papeži. V severoitalské Cardoně byl z tamního gymnázia
propuštěn 50letý profesor náboženství po 8letém působení
jen proto, poněvadž studentům promítal ve vyučování film
amerického lékaře, původně potratáře a po obrácení zapá
leného obránce nenarozeného života Bernarda Nathansona

„Němý výkřik“.Ten ukazuje chování nenarozeného dítěte při
potratu, jak uhýbá před kyretou, trpí a pláče. Co ale udělal
školský úřad příslušné milánské arcidiecéze, který se měl
dotyčného pedagoga zastat? Zahájil s ním řízení pro „nedo
statek pedagogické způsobilosti“.

Chová-li se ovšem Katolická církev takto, potom je „zkaže
nou solí“. Lze se pak divit, že kostely se vyprazdňují a počet
věřících klesá? Nikoliv, jde jen o logický důsledek toho, že
člověk žel často v Církvi už nenalézá jiného ducha než „du
cha tohoto světa“. Jistěže nezobecňujeme, díky Bohu stále
ještě jsou hierarchové, kněží a aktivní věřící, kteří statečně
brání autentické hodnoty Desatera, nicméně nelze zakrývat,
že zvrácenost liberální společnosti pronikla hluboko do Círk
ve, jak řekljiž papež Pavel VI. roku 1972 svým známým vý
rokem o dýmu satanově, jenž pronikl „až pod kopuli chrámu
sv. Petra“.
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Nedávný atentát v Pařížilze tedy chápat i poněkud jinak.
Přiveškerém a nezbytném spravedlivém odsouzení tohoto
zločinu je možnoi říct, že jde také o Boží trest, nebo ales
poň o Božívarování. „Vaše horlivá služba ať směřuje k Pánu,
a ne k lidem, v jistotě, že Pán každému splatí, co dobrého
udělal, aťje otrok nebo aťje svobodný.“- píše svatý Pavel
(Gal 6,7), a to ani od redakce časopisu Charlie Hebdo. Je
to Boží varování směřující k celé západní společnosti, která
podobně jako Sodoma a Gomora povýšila hřích na mravní
a zákonodárnou normu. A dodejme: Je to i Boží varování
nám, katolíkům, že dopadneme stejně tak, když se mo
dernisticky přizpůsobíme této vzpouře proti našemu Bohu
a Spasiteli. Chování mnohých modernisticky orientovaných
duchovních a věřících připomíná nevěrnost starozákonního
Izraele, na niž doplatil Nabuchodonosorovým dobytím Jeru
zaléma a zničením chrámu. Drahý katolíku, máš před sebou
volbu: Buďjít modernistickou cestou zrady evangelia a nau
ky Církve, nebo si osvojit linii velkého současného proroka,
kuriálního kardinála Raymunda Burkea, jenž svítí jako maják
pro všechny, kteří chtějí stát na stráži Božího zákona.

PhDr. Radomír Malý

Hrozba vězení pro řeholníka
kvůli obraně nenarozených

Damon Kellyje členem řeholní katolické kongregace „Čer
ní eremité“ v britském městě Corby. Již několik let se věnuje
vhazování letáků do schránek britským občanům v různých
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městech s texty proti potratům, homosexuální neřesti a se
xuální výchově ve školách. Zároveň v nich také pranýřuje
mlčení západních demokracií ke krvavému pronásledování
křesťanů na Blízkém východě. Nedávno se mu podařilo bě
hem 2 hodin rozšířit 1 300 letáků. Již šestkrát stanul před
soudem, který mu zakázal tuto činnost. Neposlechl a za to
má jít nyní na několik měsíců do vězení.

Kath. net, 19. prosince 2015

„Pilulka po“ bez receptu

Evropská komise v Bruselu rozhodla, že ještě během roku
2015 má být ve všech členských zemích EUzaveden v lékár
nách volný prodej potratové Ellaone „pilulky po“, která zabíjí
již počatý lidský život. Firma HRAPharma, hlavní distributor
této vražedné tabletky, zajásala. Z toho nejspíš vyplyne po
vinnost farmaceutů tento vraždící prostředek prodávat, což
bude další rána svobodě občanů.

Kath. info, 14. ledna 2015

Německýkatolický biskup pro potraty

Světící biskup z Hamburku Hans Jochen Jaschke (*1941)
v rozhovoru pro. rozhlasovou. stanici Deutschlandfunk
na téma „pilulky po“ prohlásil doslova: „Zajisté je důleži
té, že tato pilulka existuje, že brání početí a může přispět
k tomu, aby nedocházelo k nechtěnému těhotenství, což je
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významnou pomocí ženám, vyzývám pouze k odpovědnému
zacházenís ní..“ To nepotřebuje komentáře, tím by se měla
zabývat římská Kongregace pro nauku víry.

Glaube und Kirche, 12/2014

Sexuální výchova je psychickým násilím
na dětech

Kuriální kardinál Raymund Burke prohlásil v rozhovoru pro
vatikánský rozhlas: „Děti jsou během povinné sexuální vý
chovy psychicky znásilňovány. Vnucuje se jim totiž něco, co
odporuje pravdě o lidské přirozenosti, o muži a ženě. Zvláště
zhoubná je tzv. genderová teorie....“

GK12/2014

V Rakousku adopce dětí homopáry legální

Rakouský Nejvyšší soud přiznal homosexuálním párům
právo adoptovat děti. Náš jižní soused se tak řadí k dalším
12 evropským zemím, jež mají tento útok proti rodině uzá
koněný.

Fronda, 15. ledna 2015

V Chile pokles úmrtnosti těhotných žen

Tato latinskoamerická republika má od roku 1989 zaká
zány potraty bez jakékoliv výjimky. Propotratoví aktivisté
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předpovídali, že dojde k nárůstu ilegálních potratů a tím
i ke zvýšení úmrtnosti těhotných žen, neboť pokoutní tzv.
„andělíčkáři“ nejsou schopní zajistit Ženám podstupujícím
potrat tu bezpečnost, jako řádní lékaři na klinikách. Nesta
lo se tak, statistiky naopak vykazují od roku 1989 pokles
úmrtnosti těhotných žen ze 41 na 100tisíc obyvatel na 12.
Propotratová propaganda tím dostává další trhlinu, zákaz
potratů má totiž ten efekt, že ženy na ně nechodí.

Kath. info., 2. ledna 2015

Referendum o rodině na Slovensku

Slovenská Aliance pro rodinu ve spolupráci s Biskupskou
konferencí prosadily, aby se počátkem února konalo referen
dum o rodině, v němž mají občané odpovědět, jestli souhlasí
s adopcí dětí homosexuálními páry a další otázky týkající se
této problematiky. Modleme se za to, aby Slováci rozhod
li v souladu s požadavky Desatera a přirozeného mravního
zákona.

Fronda, 15. ledna 2015

V Itálii propuštěn profesor kvůli obraně
nenarozeného života

V Cardoně v severní Itálii 5Oletý profesor náboženství
na státním gymnáziu promítl 16letým studentům obojího
pohlaví film „Němý výkřik“, zachycující autentické chování
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nenarozeného dítěte při potratu. Na základě stížnosti rodičů
jedné žákyně ředitel školy dotyčného pedagoga po 8 letech
působení propustil. Nejskandálnější je však chováníškolské
ho úřadu milánské arcidiecéze, který se měl tohoto profe
sora zastat. Nejenže tak neučinil, ale dokonce s ním zahájil
řízenípro „nedostatek pedagogické způsobilosti“.

Kath. info, 9. ledna 2015

Mary Wagnerová opět ve vězení

Statečná kanadská obhájkyně nenarozeného života Mary
Wagnerová je pět ve vězení, z něhož byla v létě loňského roku
propuštěna. Její „vina“ spočívala v tom, že v klinikách nebo
před nimi rozdávala ženám jdoucím na potrat bílé a červené

Ov v . / v vr v
růže a premlouvala je, aby sve dite nechaly žít. Protože s tou
to činností nepřestala, byla před Vánocemi znovu zatčena.

Nasz Dziennik, 27. prosince 2015

Kardinál Burke o úloze mužů v Církvi

Kuriální kardinál Raymond Burke, původem z USA, po
skytl rozhovor zástupci organizace „New Evangelization Pro
ject“ Mathewovi Christoffovi. Současná krize Církve je podle

v - , vo , "u Z. / .něj „krizi mužů v Cirkvi“, ktera je prosaknuta feminismem
a muži v ní zažívají vážné problémy.

„Myslím, že převládá veliký zmatek v souvislosti se
.- ©- / / wOÓo v / vo / 

specifikem povolání mužů do manželství a mužů v Cirkvi
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všeobecně. Trvá to už zhruba 50 let.“ Jaké jsou příčinytoho?
Mimojiné feminismus.

„Radikální feminismus napadl Církev a společnost
už v 60. letech minulého století a vytlačil na okraj
vlastní úlohu mužů.“ Kardinál tady vzpomenul význam
otcovství, a to jak vůči dětem, tak i v duchovním smyslu
slova. Poukázal též na „zvláštní dary“, které Bůh dal mužům
pro dobro celé společnosti.

„Dobro a důležitost mužů se staly v poslední době nejas
né a z jakýchsi praktických důvodů se o nich téměř nemluví
—a to navzdory tomu, že v Církvi existuje dlouhá tradice 
zvláště díky kultu sv. Josefa - akcentu na mužský charak
ter muže. Ten má věnovat svůj život společnému domu,být
rytířsky připraven bránit ženu a děti, pracovat, aby uživil ro
dinu. Tato součást katolické tradice se nynív Církviztratila.“

Kardinál vzpomíná, že ještě v 70. letech mu mnoho mla
dých mužů říkalo, že se bojí vstoupit do manželství kvů
li radikalizaci postojů žen a jejich nadměrné koncentraci
na sobě.

„Krize mezi mužem a ženou se ještě více zhoršila
v důsledku celkového úpadku katecheze v Církvi. Mla
dí mužové vyrůstali bez náležitého poučeníve víře a znalos
ti na téma jejich vlastního poslání. Nebyli poučeni, Že jsou
stvoření k obrazu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Neučili
je těm ctnostem, které jsou nezbytné, aby se stali opravdo
vými muži a plnili poslání s tím spojené.“

Ostře se vyjadřuje i o vlivu pornografie na profil sou
časných mužů. „Vtéto době došlo ve společnosti k explozi
pornografie, která není škodlivá pouze pro Ženu, ale nebez

62



pečně i pro muže, protože převrací nebývalým způsobem
podstatu lidské sexuality. Vede muže i Ženy k oddělování
lidské sexuality od svazku lásky obou v manželství,“ říká
kardinál Burke.

„Celý svět pornografie kazí mladé lidi, protože jim káže
věřit, že sexualita slouží pouze jejich zábavě a příjemnosti,
což vede ke zlé žádostivosti, a to je jeden z hlavních hříchů"
—dodává.

„Muž,který nebyl zformován podle vlastní identity
muže a otce, se brzy stane velmi nešťastným. Takto
špatně zformovaní mužové se stávají závislí na por
nografii, sexuální nevázanosti, alkoholu, drogách
a na řadě jiných škodlivých věcí".

Dále říká, že k tomu všemuještě přistupuje kultura kon
zumismu, jež vede k zániku rodinného života. Rodiče to
tiž pracují dlouhé hodiny na úkor kontaktu se svými dětmi.
Chybí především rozhovory dětí s rodiči, které —jak kardinál
vzpomíná - byly velmi důležité v jeho domě v době dětství
a dospívání. Mons. Burke se domnívá, že Katolická církev
dosud neposkytla náležitou odpověďna tyto trendy součas
nosti, které jsou pro muže zničující. „Místo toho Církev příliš
podlehla radikálnímu feminismu a ignorovala důležité potře
by mužů,“ řekl.

„Chodit ke zpovědi a na mši svatou a společná modlit
ba růžence večer bývaly vždycky páteří křesťanskéhoživota
v rodinách a udávaly mládeži směr. Nauka, že vulgarita ne
patří k opravdovému muži, že muž je vždy upřímnýa vstříc
ný, se může zdát nevýznamná, ale právě ona formuje cha
rakter muže. Mnoho z toho už je ztraceno.“ —tvrdí kardinál.
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Podle jeho názoru je dnes Církev až přílišzfeminizovaná.
Aktivita Žen v Církvi je samozřejmě vysoce ušlechtilá - ale
nelze se koncentrovat pouze na ní. Zatím Církev rezignovala
na to, co by mohla nabídnout mužům. To má za následek,
že mnoho z nich se nezapojuje do církevního života, proto
že tam nevidí nic, co by je přitahovalo. Kardinál Burke tady
jmenuje především liturgickou krizi. Mužové odmítají růz
ná liturgická zneužití, např. přílišnou koncentraci na osobě
kněze. „Na mnoha místech je to jakési *show kněze“.
To vede ke ztrátě smyslu pro posvátnost a odnímá
mši její fundamentální tajemství. Realita zpřítomnění
kalvárské oběti Ježíše Krista na oltáři se jaksi ztratila.
Muže vždycky přitahuje tajemství, ale vadí jim, když
mše se stává show kněze“ nebo je banální.“

Kardinál si myslí, že „rozbujelé liturgické experimen
ty“, které se praktikovaly po II. vatikánském koncilu - a to
i v rozporu s dokumenty tohoto koncilu - ve značné míře
zbavily ritus mše svaté toho, co bylo pro něj po staletí klíčo
vé, totiž „artikulace svatého tajemství“. „Mše se stala čímsi
banálním, pouhou lidskou aktivitou. Ztráta smyslu svatého
tajemství znechutila právě muže. Liturgická krize způsobila
pokles počtu chlapců chtějících se stát ministranty, což ved
lo potom dále ke krizi kněžských povolání.“

Kardinál Burke tvrdí, že Církev dnes musí evangelizovat
hlavně muže a sice „důslednou naukou o tom, co to zname
ná být věrným katolíkem.“ Mnoho mladých mužů podle
něj je dnes fascinováno tridentským ritem. To ale ne
znamená, že nová mše neobsahuje hodnoty důležité
pro evangelizaci mužů. „Řádná forma římskéhoritu,
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když je celebrována důstojně podle předpisů a s od
povídajícím hudebním doprovodem, může mít tentýž
pozitivní vliv na muže," —říká vatikánský hodnostář.

Zdůrazňuje také, že obrovskou důležitost má svátost
smíření. Dnes se mužové zřídka zpovídají, což plyne ze
jména z praxe popírání, že existuje něco jako hřích. „Dokud
mužové nepochopí, Že hřích existuje a Že jde o závažnou
urážku Boha, nepůjdou ke zpovědi. Muži se musí setkat
s Bohem, naším Pánem ve svátosti pokání, aby vyznali
vlastní hříchy, vyjádřili svou lítost a přijali Boží milosrden
ství. Muži nechodí ke zpovědi, protože převládá jakési ge
nerální popření hříchu. Po II. vatikánském koncilu bylo ob
dobí, kdy mnozíšířili názory, že prý těžké hříchy vůbec ne
existují. Toje přímo vražedné pro muže, zvláště pro mladé.
Ti např. mohou propadnout sexuálnímu hříchu masturbace.
Někteří muži mi říkali, Že když byli v adolescentním věku,
zpovídali se z toho a kněz řekl: "To nic není, z toho se ne
musíš zpovídat, to dělají všichni. To je velice špatný po
stoj. Jsou to hříšné skutky a nutno se z nich zpovídat spolu
s jinými hříchy.

Musímevrátit mužům vědomíhříchu, aby mohli ro
zeznat vlastní hříchy a projevit lítost nad nimi. Až se
tak stane, zpověď bude tajemnou a krásnou zkuše
ností."

Na závěr vyzval kardinál kněze, aby byli sami příkladem
autentické mužskosti a dávali tak krásný příklad otcovství
svým farnostem.

Fronda, 28. prosince 2014
překlad Dr. R. Malý
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Kdo se nás rodičů a dětí zastane?
Václav Ryneš

Prezident Hnutí Pro Život se táže na stránkách katolického

Res Claritatis Monitor, v čísle 21, ročník XI. V záležitosti ob
čanské společnosti o rozbití rodiny, manželství a sexualitě,
kdo se rodičů a dětí zastane.

Odpověďje velice jednoduchá. V první řadě zastání je
v kompetenci české katolické církve, jejich představite
lů a církevních i laických institucí. V druhé řadě zastání je
na politicky angažovaných křesťanech v koaličním a opozič
ním stranictví, kteří jsou praktikujícími křesťany. Ve třetí řadě
je na české křesťanské veřejnosti (zvláště katolické) a poli
tickém stranictví, které se programově hlásí ke křesťanským
morálním hodnotám ve svých stranických programech.

Lze konstatovat, že sociální nauka je určitým nástrojem
pro dialog mezi křesťanským společenstvím, občanskou
společností a politickou obcí. Lze však ihned položit otáz
ku, jak tento nástroj církevní představitelé používají v praxi?
Jak plní úlohu v občanské společnosti, být v čele pastorační
a evangelizační činnosti a na základě sociální teologie vy
světlovat, odůvodňovat, obhajovat a oslovovat občanskou
veřejnost? Je zde též otázka veřejně angažovaných křesťanů
a křesťanského stranictví ve veřejném prostoru prosazovat
a společensky oslovovat občanskou veřejnost z pozic sociální
doktríny. Je možno též položit otázku, zda křesťanské círk
ve (zvláště katolická) a její představitelé nedluží větší akti
vitu v záležitosti oslovování občanské společnosti z pozice
morálních a sociálních hodnot. „Církev se setkává s různým
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pojetím autority a vždy se snaží hájit a předkládat model za
ložený na společenské přirozenosti člověka“ (kompendium).
Děje se tak vždy důsledně v sekularizované české společ
nosti?

Je možno ptát se i českých politiků hlásících se ke křes
ťanství a náboženské víře (zvláště katolické), zda vždy hájí
ve veřejném životě morální hodnoty své víry nebo dávají
přednost účelovému pragmatismu?

Ano, souhlasím s prezidentem Hnutí Pro život v ČR, že
doufat a modlit se za Boží pomoc je chvályhodné, ale ještě
více chvályhodné je také, aby čeští náboženští představitelé
i politicky angažovaní křesťané (zvláště jejich představite
lé) měli a sebrali odvahu bojovat za práva a spravedlnost
—na základě sociální teologie. „Ti, kdo maji politickou odpo
vědnost, nesmějí zapomínat na morální výkon své funkce,
ani to podceňovat.“

Snad lze citovat všem malověrným představitelům v ko
aličním a opozičním stranictví pár slov ze sociální teologie:

„Homosexuální osoby musí být plně respektovány co
do své důstojnosti, a je třeba je povzbuzovat k tomu, aby
kráčely cestou Božích záměrů —-odhodláním k uplatňování
čistoty... Pevnost rodiny je rozhodujícím zdrojem - kvality
společenského soužití, a proto občanská komunita nesmí zů
stat lhostejná k rozkladným tendencím...“

Snad by se nemuselo ani připomínat, Že sociální nau
ka je integrální součástí evangelizační služby a že plně pa
tří do oblasti morální teologie, protože jde o nauku, která
má usměrňovat jednání člověka. Ve veřejném prostoru by
křesťanský politik měl respektovat, že ve svém svobodném
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rozhodování je vázán morálními hodnotami své víry, které je
povinen chránit a obhajovat ve veřejném životě.

VPraze 9. listopadu 2014

Připomínky k pořadu „Dům ze skla“
z 25. října 2014 s hostem
Mgr. Jiřím Zajícem
Mgr. teol. S. B. (adresa je v redakci Řádu)

Vážení,
Ve výše uvedeném pořadu Mgr. Zajíc doslova řekl:
„A co se týče homosexuality - no to je jistě dlouhodobě

—ten postoj byl velmi necitlivý —a dát jenom jako kritéri
um: kdoje homosexuál, tak prostě musíbejt v celibátu. Jak
bychom reagovali my heterosexuálově, kdyby nám najed
nou někdo řekl, tak ty seš heterosexuál, tak proto musíš žit
v celibátu - vy všichni prostě —Šmytec. No tak to si myslím,
že by se nám také nelíbilo. Alejistě že zase není možnoříci
- no je to jedna z variant. Je to jistý průšvih, ne morální, ale
z hlediska sociologického to není prostě dobrý a ten člověk
to jistě těžce musí nést, musí s tím bojovat.“

Považuji za nesprávné, aby TV Noe bez komentáře vysíla
la takové nepravdivé a nejasné vyjádření.

Přece nemůžeme srovnávat homosexualitu a heterosexu
alitou takovým způsobem!

Zatímco první je proti přírodě a její svobodné praktikování
smrtelným hříchem a perverzí Božího plánu i přírody, druhá
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v manželství plně odpovídá plánu našeho Stvořitele a příro
dě, je tedy velmi dobrá, jak je to již popsáno v první kapitole
Starého zákona.

Dále je nepravdivé, že ten „průšvih“ není morální, ale
sociologický. Podle Katechismu katolické církve č. 2357 je
praktikování homosexuality jasně těžkým hříchem a proto
záležitostí morální!

Na druhé straně pan Mgr.Zajíc dobře říká, že homosexuál
homosexualitu těžce nese a musís tím bojovat.

Děkuji Ván za Vaši práci a přeji Vám velkou pomoc Ducha
svatého v dnešních zmatených dobách.

Praha, 12. listopadu 2014

25 let nakladatelství Řád
P. ing. Karel Dachovský

V roce 1970 jsem byl u zpovědi u jezuity P. Sukopa (*1913
t1983) u svatého Ignáce. Řekl jsem mu mimo jiné, že jsem
si špatně zvolil povolání. Studoval jsem tehdy na Vysoké
škole ekonomické a moc mě to nebavilo. Zpovědník se mě
zeptal: „A co byste chtěl dělat?“ Odpověděl jsem, že bych
chtěl být nakladatelem. Jezuita povzdychla řekl, že všechno
je řízení Boží a Prozřetelnost. V tom roce nastávala tvrdá
normalizace.

Ale je potřeba jít ještě zpět, snad dokonce ke kořenům.
Náš rod pochází z malinké vesnice Dachov, jsou tam ještě
zbytky tvrze. Je to dva kilometry od Ležáků. Překvapilo mne,
jak jsem viděl v brožuře o ležácké tragedii, že oběti se nám
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dost podobaly. Rod žil staletí na Vysočině. Můj otec měl jako
koníčka historii a sepsal rodokmen v době, kdy ještě matriky
byly na farách. Rodokmen sahá až do roku 1640.

Dachov jsem navštívil. Je na kopečku a připomíná to oprav
du střechu (střecha je německy a polsky Dach). Jedna z blíz
kých vesnic se jmenuje Čechov. To by mohlo něco vypovídat.

Kdyžjsem emigroval do Londýna, prohlížel jsem si z dlou
hé chvíle telefonní seznam. Kesvému údivu jsem našel jmé
no K. Dachowski. Napsal jsem tam. Nebyl to však muž, ale
přijela mladá žena v luxusním automobilu - Kate. Je Židov
ka, prý pokřtěná, a pracovala v bance. Její otec byl Polák —
válečný pilot.

Můj otec pocházel z velmi chudé rodiny, kde bylo 10 dětí.
Můj otec asi jako jediný měl maturitu na Obchodní akade
mii v Chrudimi. Uchytil se jako úředník v Zemské bance.
38 let chodil pracovat do stejné budovy Na Příkopech v Pra
ze. V roce 1947 byl povýšen na ředitelského radu, ale po roce
1948 byl degradován na vůbec nejnižší funkci.

Koncem války začal stavět chatu v Řeži u Prahy. Dne
9, května 1945 dopoledne došlo ke střetu mezi prchajícím
štábem německé pancéřové divize a obránci Řeže. Padl dva
cetiletý J. Štěpančík. Můj otec v této dramatické chvíli běžel
na skálu s vajíčkovým granátem v ruce. Volal na pomoc sva
tého Václava. O chvilku později vstoupil do Vltavy německý
důstojník s bílým praporem. Vypověděli, že se jich zmocnil
neznámý strach. Byli to přitom otrlí válečníci.

Jako díkůčinění můj otec zorganizoval v Řeži stavbu kaple
svatého Václava. Pozemek daroval továrník Korbel, který si
zachránil život před Sudeťáky v Teplicích, když se zavinul
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do koberce. Muži přišli do místnosti, ale ve vedlejším pokoji
zaplakalo dítě, oni šli tam a už se nevrátili. Kapli stavěl ko
munista pan Pleticha, který se vrátil z koncentračního tábo
ra, a rád vzpomínal na tam zavřené kněze, kteří byli laskaví
a vzorní. Asi to nebyl příliš velký ateista, když chtěl takto
poděkovat za svůj návrat. Kaple byla vysvěcena v roce 1947
a nepřetržitě slouží katolíkům.

Po otci jsem podědil literární talent. Považoval se za pís
máka z Vysočiny. Psal kroniky i deníky z dětství mého a mých
dvou starších sester. V padesátých letech měl těžké astma
a měsíc před smrtí (1959) mu přišlo zamítnutí Žádosti o in
validní důchod, že prý je zdráv. Matka to později dala k sou
du a vyhrála, protože soud přihlédl k tomu, že se komise
bály přiznávat důchody; těsně před tím totiž propukl skandál
s uplácením komisí.

Matka - rozená Lněničková pocházela z Osíka u Litomyš
le. Její otec Václav jako šestnáctiletý osiřel a musel se sta
rat o tři mladší sourozence. Převzal zadlužený statek, ale
svou pílí a vynalézavosti se dopracoval k prosperitě. S první
manželkou měl čtyři syny. Jednou s ní jel v kočáře, a když
se splašili koně, vypadla a zabila se. Zůstaly čtyři malé děti,
bylo jasné, že se musí oženit znovu. Vybrali mu moji babič
ku Annu. Sňatek se uskutečnil, i když ho babička neznala.
Do svých třiceti let byla hospodyní u svého bratra kněze. Se
svým mužem měla čtyři dcery.

Moji rodiče byli opravdovým vzorem a oba katolíci. Otec
byl do roku 1948 funkcionářem Orla i Čs. strany lidové.

Do základní školy jsem chodil v Sokolské ulici. Češtinu
a dějepis mě učila tehdy mladičká Eva Štolbová (*1935
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T1993), později spisovatelka a chartistka a přítelkyně slo
venského spisovatele a chartisty Dominika Tatarky (*1913
t1989).

Střední všeobecně vzdělávací školu jsem absolvoval
na náměstí Míru. Náš třídní a učitel češtiny byl Stanislav Ma
lec, ročník 1921. Za války byl nasazen v západním Němec
ku a vstoupil do postupující americké armády. Jako styčný
důstojník se zúčastnil osvobozování Plzně. Po skončení vál
ky uspořádal generál George Patton (*1885 T1945) banket.
Důstojníci seděli kolem velkého stolu a před generála posta
vili obrovský pudink. Ten pokynul, aby ho nařízl nejmladší
důstojník —to byl Malec. Nařízl a pudink mu vyprskl do ob
ličeje.

Třídní Malec hrál po večerech jazz na piano v baru hotelu
Jalta. Nám dával vypracovávat referáty a při jejich čtení se
posadil do poslední lavice. Ale neklímal, pozorně naslouchal
a jeho poznámky k tématu byly pro nás velmi cenné. Podnitil
ve mně zájem o poezii. Moji spolužáci psali básně a já jsem
se tomu tehdy divil. Sám jsem začal psát básně až ve dvaceti.

V osmnácti letech jsem nevěděl, co si vybrat za povolá
ní. Nakonec jsem si vybral Vysokou školu ekonomickou, kde
jsme měli známé profesory. Studium mě nebavilo, ale nějak
jsem proplouval. U státní zkoušky jsem dobře zodpověděl
dvě ekonomické otázky, ale třetí zněla „Deset tezí komunis
tického sjezdu ve Varšavě“. Neznal jsem ani jednu. Nane
štěstí předsedou komise byl zapálený komunista, který mi
vynadal a řekl, že mám přijít na reparát až za půl roku. Stu
dium se zakončovalo obhajobou diplomové práce. Psal jsem
na téma: „Perspektivy vývozu rypadel na světové trhy“. Co
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čert nechtěl, předsedou komise byl opět ten kovaný komu
nista. Pamatoval si mě a chtěl mě vyhodit, ale dva přísedící
ho přemluvili.

Nastoupil jsem do Československé obchodní banky jako
mezinárodní úvěrář. Protože jsem odmítl vstoupit do Socia
listického svazu mládeže, byl jsem přeřazen na úvěráře tu
zemského. Ve stejné době do stejné banky nastoupil můj
spolužák Ing. Pavel Kavánek (*1948). Udělal kariéru ještě
v éře komunismu a nyní je zde ředitelem.

Na vojnu jsem šel do Brna. První čtyři měsíce mě ne
uznávali za poddůstojníka, ačkoliv moji spolužáci byli hned
po nástupu nejméně svobodníci. Měljsem špatný posudek
a asi mi uškodilo, že jsem při volbách chodil za plentu škr
tat kandidáty. Všichni moji spolužáci nastoupili do funkce
zástupce proviantního náčelníka. Já jsem byl skladníkem
u útvaru, kde se školil letecký pozemní personál. Znamenalo
to vystrojit 200 lidí a po měsíci výstroj zase odebrat, a to
několikrát do roka.

Než jsem šel na vojnu, dal mi františkán P. Norbert Sta
nislav Šamárek (*1924) adresu jejich provinciála P. Aleše
Zlámala (*1924 12002). Ten byl duchovním františkánek
v Cetechovicích u Brna. Napsal jsem mu a on mě každý mě
síc navštěvoval. Uvažoval jsem o kněžství a žádal od Boha
nějaký signál, zda mám jít tímto směrem. Taky jsem cítil, že
bych měl nastoupit za svého kamaráda Františka Šmelhau
se, který se v třetím roce semináře zabil příjízdě na moto
cyklu. Koncem vojny mi provinciál napsal, Že poznává, že
mám povolání a mám nastoupit do tajného františkánského
kláštera v Liberci.
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Tři roky před tím se mě salesián Benno Beneš (*1938)
ptal, zda nechci být knězem a salesiánem. Odpověděl jsem,
že se chci věnovat poezii. V roce 1969 jsem začal chodit
do kostelního sboru u Svatého Kříže. Farářem tam byl neza
pomenutelný Pater Josef Kubín (*1912). A kolem něho další
salesiáni - Otcové Horník, oba Kopečtí, Benno Beneš a Ko
márek. Obyčejně se tam sešlo 100 mladých. Jezdili jsme
i na poutě a na dovolenou do Bulharska.

Po vojně jsem se vydal do Liberce do tajného kláštera.
Byla to vilka s pelikánem ve znaku. Přivítal mě představený
P. Jan Baptista Bárta (*1921 t+1982). Pohovořilijsme spolu,
moc mi nevěřil a hned hledal nejbližší spoj do Prahy. Ne
nechal jsem se odradit. Dal jsem v bance výpověď, ale ne
přijali ji a přemístili mě na pobočku do Liberce. Sbalil jsem
v Praze kufr a rozloučil se. Prozřetelnost tomu chtěla, že
P. Bárta nebyl doma a přivítal mě bratr Česlav a sestra Vi
lemína. Beze všeho mě ubytovali. Začal jsem chodit do prá
ce. Po týdnu se vrátil P. Bárta a velmi se podivil. On často
vyjížděl do klášterů řeholnic, kde vedl exercicie. Objížděl
takřka všechny kláštery v Československu a také zkoušel
řeholnice z malé teologie. Studovaly k tomu jeho „Syntézu
učení víry“.

V téže době kupoval františkán P. Kosma vilku v Liber
ci- Ruprechticích. Mladý bratr Metoděj se zamiloval do své
spolupracovnice a P. Bárta byl tím rozmrzelý. Rozřešil to tím,
že Metoděje přestěhoval ke Kosmovi a do uvolněného poko
je přestěhoval mne. Nemohl jsem se hned rozhodnout pro
vstup k františkánům, ale nakonec jsem se rozhodl a 14.září
1974 začal noviciát s bratrem Petrem Záněm, který se sem
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přestěhoval z fary v Novém Městě pod Smrkem. Petr vydržel
a po roce 1990 začal mnoholetá studia biblistiky v Jeruzalé
mě. Přestoupil pak do slovenské provincie a stal se vikářem.
Brzy však zemřel na neznámou nemoc.

V říjnu 1974 jsem začal pracovat v pojišťovně jako likvi
dátor škod na věcech movitých. Měljsem na starosti okresy
Liberec, Jablonec, Českou Lípu a kus Děčínska. V pojišťov
ně byla takřka uzavřená společnost, všichni museli táhnout
za jeden provaz a snášeli se komunisté i s těmi, kdo komu
nismus neměli rádi (takových tam bylo dost). Každé pondělí
jsme se scházeli v práci a od úterka jezdili do terénu. V pon
dělí se v kanceláři pilo tajně víno a já jako nejmladší jsem
musel chodit kupovat láhve.

Nikdo se v pojišťovně nemohl ve mně vyznat. Neměl jsem
holku, nebyl jsem v Socialistickém svazu mládeže a kazil
jsem 100% angažovanost mládeže v SSM. Nebyl jsem ani
ve Společnosti Československo-sovětského přátelství. Byla
to zvláštní situace, půl dne ponořen ve světě ateistů, druhá
polovina v klášteře (na liturgii jsme chodili v hábitech). Ni
kdo v práci nesměl vědět, že jsem františkán, nevěděli ani,
že jsem katolík. Absurdní bylo, že náměstek si vymyslel, že
mám hrát v pojišťováckém orchestru na elektrickou kytaru,
ačkoliv jsem dobře hrál na kytaru klasickou. Vypadalo to tak,
že jsem na tancovačkách pojišťovny měl vypnutou apara
turu a předstíral, že hraji. Nikdo z orchestru se neodvážil
kritizovat náměstka a nechali mě být, protože se domnívali,
že bych mohl v pojišťovně udělat kariéru. Po čtyřech odpra
covaných letech mi nabídli místo ekonomického náměstka,
pochopitelně jsem odmítl. Bylo mi 29 let.
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Františkáni kupovali ruiny vilek, které jsme museli vlastnoručněopravovat.OpravilaseivilkavLiberci© Opatově
a přenechala se třem tajným řeholnicím řádu Milosrdných
sester Panny MarieJeruzalémské.

Františkáni měli vlastní teologické studium (bylo tu pět
lektorů teologie). Zkoušky měly trvat devět let (nyní vidím,
jaké to bylo břemeno). Studoval jsem dvakrát rychleji, což
se mi nakonec vymstilo přetížením.

Všechno pokračovalo celkem klidně až do září 1979, kdy
byl klášter přepaden StB. V té době byly v Liberci již tři tajné
františkánské kláštery. Což nemohlo projít. Bylo jasné, že
nás začínají intenzívně sledovat. Neunesl jsem to a přestě
hoval se do Prahy ke svým dvěma sestrám. Zvoliljsem si více
františkánské zaměstnání - doručoval jsem poštu na Karlo
vě náměstí. Nosil jsem penze i sestrám cyrilometodějkám,
jednomu kapucínovi a bratru jezuitovi. Později jsem se do
zvěděl, že paranoidní StB mě podezírala, že dělám spojku
jezuitům. Byl to čirý nesmysl.

P. Bárta strávil tři měsíce ve vyšetřovací vazbě a obvinili
ho z maření státního dozoru nad církvemi. Nikdo nevěděl,
o co vlastně jde a co bylo tím trestným činem. Mohlo nám
napovědět, že sebrali kalichy a ornáty, aby se prý neprovo
zovala trestná činnost.

V září 1980 si mě předvolali na StB do Bartolomějské uli
ce. Protože jsem nepřišel, přijeli si pro mne domů. Byl jsem
v práci, a tak chtěli odvléci k výslechu alespoň sestru Marii,
která jim otevřela. Ta jim však před domem utekla. (Pomstili
se jí brzy. Dva roky nato vážně onemocněla a několik let jí
stát odmítal platit invalidní důchod.) Když jí nechytli, odjeli
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na poštu. První výslech proběhl celkem normálně. Před dru
hým výslechem, kdy mne rovněž dovlekli, jsem řekl, že je mi
špatně a mohl bych zkolabovat. Odpověděli, Že se nic nedě
je, odvezli by mě do nemocnice ministerstva vnitra. Výslech
trval pět hodin. Za pár dní nato jsem se nervově zhroutil.
V ten den přijeli mě vyslýchat potřetí a přesvědčili se, že jsem
v nemocnici v bezvědomí. 45 statečných katolíků z Liberce
napsalo protestní dopis prokurátorovi v Libercia ten kupodivu
estébákům vynadal. Od té doby jsem měl od StB pokoj.

Dne 10. září 1981 mi vypršely dočasné sliby u františká
nů a já je neobnovil, protože jsem dostal nabídku na rychlé
vysvěcení na kněze tajným biskupem. To se opravdu usku
tečnilo 31. října 1981. Skoro nikdo o tom nevěděl a já sloužil
mše svaté jen ve svém bytě svým dvěma sestrám.

V roce 1985 dostala podzemní Církev deset kopírek pro
pašovaných z Rakouska. Jednu z nich jsem měl domaa tiskl
část samizdatových „Informací o církvi“.Vytiskljsem 30 exem
plářů své sbírky „Cestou z Betléma“. Tiskl jsem také básně
Františka Lazeckého (*1905 T1984), s nímž jsem se setkal
jen jednou. Po jeho smrti mě často hostila vdova Květa La
zecká, která mi umožnila přečíst jeho dílo. Deset jeho sbírek
zůstává v pozůstalosti nezveřejněno. Lazecký vedl několik
let časopis „Řád“ v letech 1934-38 a 1940-43., V roce 1990
jsem se rozhodl navázat na jeho nakladatelství.

V říjnu 1986 jsem emigroval do Londýna. Moc se mi toho
v emigraci nepodařilo. A přece: zdokonalil jsem si angličtinu
a okoukal, jak to dělají soukromí nakladatelé. Pomýšlel jsem
tam na vlastní nakladatelství, ale to byl v té době nesmysl
ný nápad. V Londýně jsem napsal o pronásledování katolíků
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v Československu 1979 - 86. Odvysílala to Svobodná Evropa
a otiskly Londýnské listy. Upozornil jsem Amnesty Internatio
nal na případ tří tajných kněží, kteří pracovali jako pokrývači
a byli uvězněni za to, že údajně používali tenčí plech, než
byl uveden na faktuře. Dostali 11 let natvrdo, což dostávali
i vrazi. Vyšetřovatelé jim řekli, Že se Živí z vězení nedosta
nou. Na Západé se o tomto případě nic nevědělo. Napsal jsem
o tom do časopisu „The Tablet“ a odvysílal to Hlas Ameriky.
Někteříchartisté to pak típli, rozsudek byl prý nespravedlivý,
ale nebudou z nich dělat mučedníky. Polští kněží v Anglii dělali
podpisové akce na záchranu těch tří. Posílal jsem petice Hu
sákovi. U odvolacího soudu jim byl trest o čtyři roky snížen.

Proč jsem začal v roce 1990 vydávat? Protože jsem měl
v šuplíku životopisný román o františkánském knězi Janu
Bártovi, vězněném 16 let a znovu v roce 1980. A také svou
básnickou sbírku „Cestou z Betléma“. Toujsem začal vydává
ní, protože jsem věděl, že by to nikdo jiný nevydal. A přece
román o P. Bártovi začal vydávat na pokračování salesiánský
časopis pro mladé „Anno Domini“. Doporučil to provinciál
františkánů Otec Inocenc František Kubíček(*1913 11993).

Začal jsem vydávat čtyři knihy „Katechezí pro děti a mlá
dež“ od P.ThDr. Stanislava Nováka (*1917 12006), v té době
jiné katecheze nebyly. Vydal jsem životopis jezuity P. Fran
tiška Mikuláška S. J. (*1913 +1993) a jeho exegeze „Starý
zákon“ a „Nový zákon“. 100 kusů právě vydaného „Starého
zákona“ obdržel týden před smrtí a měl z knihy obrovskoura
dost. Začal jsem vydávat mnou napsané životopisy svatých.

Jediným neúspěchem bylo vydání románu „Umlčený zvon“
v angličtině. Angličané o to neměli zájem.
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Nejlepší bylo vydávat náboženské knihy začátkem deva
desátých let, pak to mělo sestupnou tendenci. V poslední
době se nakladatelům a knihkupcům nedaří. Mladí sledují
internet a o knihy nejeví zájem.

Abych se vrátil ke svému životopisu. Z rozhodnutí Vatiká
nu jsem byl znovu svěcen sub conditione kardinálem Miro
slavem Vlkem (12. února 1993) a hned poslán jako kaplan
do Prahy-Holešovic k faráři Mons. Václavu Malému (*1959).
Choval se ke mně bratrsky a neměli jsme problém. Byljsem
tam dva roky a byly to šťastné roky. Poté jsem byl 11 let du
chovním ve farnosti svatého Rocha v Praze na Žižkově. Prv

ních sedm let byl mým nadřízeným farář P. Vladimír Kellnar
a dobře jsme si rozuměli. Přenechal mi fakticky řídit farnost
sv. Rocha. On měl ještě dva větší kostely. Pak po něm na
stoupil farář P. Mgr. ICLic Miloš Szabo (*1964) Ten mi v roce
2006 sdělil, že mě nepotřebuje. Bylo to jako blesk z jasného
nebe. Nepředcházelo žádné varování nebo napomenutí. Far
níci mě tam měli rádi a po mém odchodu dvětřetiny z nich se
přesunuly do jiných kostelů. Nikohojsem k tomu nenabádal.

Ale práci na vinici Páně jsem si sám našel a je to ještě
lepší než u svatého Rocha. Budoucnost je s otazníkem?

Něco o P. Paulu Marxovi OSB
P. ing. Karel Dachovský

O tomto řeholníkovijsem nedávno vydal druhé vydání ži
votopisu. Pater Paul Marx OSBzaložil největší protiinterrupč
nickou organizaci na světě - Human Life International.
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Knihujsem rozesílal na různé strany. Mimojiné také zdar
ma deseti přestaveným mužských a ženských řádů v Če
chách i na Moravě. Z těchto deseti osob jen tři poděkovaly
a odpověděly. Ptal jsem se sám sebe, proč tak málo. Snad
zapomněly? Mají mnoho práce a nemohou odpovídat? Ne
považují vraždy nenarozených za vážný problém? Nebo je
odradilo jméno Marx? P. Marx sám vyprávěl, jak se ho Jan
Pavel II. ptal, zda má něco společného s Karlem Marxem.
Odpověděl, že jen Adama a Evu.

Došel jsem k závěru, že představení asi knihu přečet
li a nelíbilo se jim nedorozumění mezi opatem a podříze
ným Otcem Marxem. O co šlo? Opat Jerome Theisen(*1930
+1995) nařídil Otci Marxovi roční dovolenou a sabatický rok.
Nařídil mu vyšetření u psychiatra a hrozil suspendováním.
Měl jít na sabatický rok a potom odejít z řádu. Otce Mar
xe se však zastal nuncius. Nakonec se dohodli, že odejde
na pět let z kláštera a bude se věnovat práci pro nenarozené.
Proč byl opat tak přísný? Bezpochyby byl na něj činěn nátlak
od interrupčníků a liberálů. Kdyby opat prosadil svůj nápad
a Otec Marx musel zanechat boje za život nenarozených,
byl by to zločin opata. Benediktin Marx zachránil desetitisíce
nenarozených po celém světě. Je nepřekonatelný. Nakonec
Otec Marx (*1920 12010) žil přes 40 let mimo klášter se
souhlasem mnoha po sobě jdoucích opatů. Nakonec přišel
zemřít do svého kláštera v Collegeville (stát Minnesota).

První vydání mého životopisu v počtu 1 100 exemplářů
vyšlo před 12 lety. Druhé vydání má 650 výtisků. Pozoru
ji jasný posun za těch uplynulých 12 let. Tehdy byla kniha
přijata příznivěji. Změnilo se morální klima národa. Nastala
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otupělost, bezohlednost, prohloubila se sexuální promiskui
ta. Statistiky hovoří, Že interrupcí je každý rok přibližněstej
ně. Ale lze věřit statistikám? Kdo přemýšlí, vidí posun. Stále
probíhá apokalypsa ve většině světa. Vraždy nenarozených
volají do nebe po potrestání.

Zivotopisné souznění
(Recenze)
Dr. Bohumil Kobliha

Každý má nějaký názor, kritiků se jen rojí. Je ovšem otáz
ka, zda vždy o kritizovaném víme do hloubky, co a jak. Proto
jsou tak pravdivé životopisy od autorů, kteří pracují ve stej
ném oboru a jsou zapálení pro stejnou věc, jako je objekt
jejich hodnocení To nás napadne okamžitě, když vezmeme
do ruky knihu kněze Karla Dachovského o duchovním vůdci
Paulu Marxovi. Oba zasvětili svůj život službě člověku a zá
chraně nenarozeného života

V doslovu ke knize P. Paul Marx OSB, kterou Dachovský
dopsal12. srpna 2014, se zmiňuje o tom, že bojovník proti
interrupcím Marx byl na konci svého Života vytěsněn z orga
nizace pro záchranu nenarozeného života (Human Life In
ternational), kterou založil. Je něco příznačnějšího pro tvůrčí
pracovníky toho či onoho směru, že jsou „vytěsněni“ kritiky,
žárlivci a těmi, co všechnoví lépe? Řádový kněz ovšem pod
léhá svým představeným a musí jim být poslušný v řádu hie
rarchie, Je ovšem ouha, setká-li se novum s ustáleným a str
nulým. Metody postupu a přístupu mohou být velmi rozdílné.
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Dachovský zaznamenává v knize, jak Marxova vášeň pro
záchranu nenarozeného života a nesmírná činorodost vadila
například i autoritám opatství (str. 24) natolik, že se rozhod
ly donutit ho k odjezdu na „odpočinek“ sabatického roku. Už
před tím benediktinský opat Jerome Theisen nařídil Marxovi
vyšetření u psychiatra! Byla to jen potupa?

Přesto, či spíše právě proto, že Marxova činnost v HLC
(Human Life Center) byla rozběhnutí naplno? Komu vadi
la Marxova vášnivá činorodost a úspěch? Páter Marx se ale
nedal odradit. Už v roce 1980 zakládá novou organizaci HLI
(Human LifeInternational) ve Washingtonu. Ovšem kruhyfi
nančně zainteresované na interrupcích stupňovaly svoji čin
nost proti. Dachovský z vlastní zkušenosti poznamenává „co
je protivenstvíkvůli boji o život“.

V tvořivých letech zakoušíme, že je podivně nejobtížnější
prosadit věci jasné a rozumné. Pro věřící všech kultů a ná
boženství uznávajících Stvořitele, zejména křesťany a pra
vověrné katolíky, by přece nemělo být pochyb o tom, co je
správné, a tedy jakou cestu zkoušky volit. Kulturu Života
nebo kulturu smrti? Potraty nesou v sobě virus smrti pro
všechny okolo.

Mám v příbuzenstvu jednu velmi statečnou, vysoce inte
ligentní mladou ženu. Studovala závažný a náročný obor,
ale prudce se zamilovala a otěhotněla. Přes všechny výčit
ky okolí se nedala a nezřekla se svého nenarozeného dítě
te. Přerušila dokonce na rok studia, aby se mohla věnovat
svému, od Stvořitele nejdůležitějšímu poslání a povolání.
Zdravě porodila kouzelnou holčičku. Pak sama dostudovala
a promovala v aule Karolína.
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Vášeň skutečné lásky se nedá regulovat a má v sobě řád
zodpovědnosti. To ví každý, kdo hluboce kdy miloval a miluje.
Kdo tak opravdově miluje, nikdy o potratu nemůže ani uva
žovat. Ve sféře plné lásky by potraty byly dávno minulostí.

P. Ing. Karel Dachovský se v životopise poklonil úsilí Pá
tera Paula Marxe OSB. Není divu. Mají společnou vášeň pro
pravdu a život. Každé početí je Životem a musí mít spraved
livé právo na život celý, tak jak mu v řádu dal úděl Stvořitel.

Londýn, 18. října 2014

K článku „Životopisné souznění“
P. ing. Karel Dachovský

Jsem vděčen za to, Že se mě někdo zastává. Je potřeba to
blíže vysvětlit. Farář mě sice vyhodil od svatého Rocha, bylo
to podivné, byl jsem z toho rozčílen, ale potom se všechno
začalo obracet k lepšímu. Pán Bůh mě vedl na lepší místo
na vinici Páně. Ukazuje se, jak úžasná je Boží prozřetelnost.
O Prozřetelnosti krásně napsal jezuita Walter Joseph Ciszek
(*1904 11984 vězněný5 let na Sibiři)ve své knize „On mne
vede“ (vydal jsem ji v roce 1990).

V případě P. Paula Marxe jde o něco mnohem vážnějšího.
To, že byl vyhozen z organizace pro Život, kterou založil, pa
trně stálo nějaké životy nenarozených. Žádný ctižádostivec
nemohl nahradit zkušeného P. Paula Marxe. Od té doby se
ve vedení Human Life International vystřídalo několik prezi
dentů a organizace je nyní zase v nejlepším pořádku.

12. ledna 2015
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SvatýProkop
Karel Dachovský

Masivní šperk nebo had
v základech Vyšehradu?
Rozhodně ostatky světců
v oltářních kamenech.

Nebylo cosi ryzího.
Malý Řím na Šemíkovu vršku.
Znesvěcen a zbořen husity.
Spravedlivá oprátka Lipan.
Ale to bychom předbíhali.

Krásné chrámy na pohled.
Ale ty vztahy mezi lidmi!
Harmonie je něco vzácného.
Proč odešel
od zaběhnutého a osvědčeného?

Anijedna freska
v jeskyni nad Sázavou.
Velké a purpurové srdce tluče.
Medová sladkost.
Nemohli ho zanechat v samotě.

Je to jako výhra v ruletě.
Ta pravděpodobnost,
že dobro neodkvete naprázdno
jako padesátiletá lípa.
Stavěl klášter v podzimu života
svatý Prokop.
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Dobro nemusí být
palmouv oáze.
Co je však podivuhodné,
že oral brázdu jeden z ďáblíků
zkrocený světcem.
Co mohlo vyrůst
na takovém poli?
Co poroste na naší brázdě,
až tu nebudeme?
Sklízet se dá až na věčnosti.
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Jezuita Bedřich Bridel
Karel Dachovský

Náhle se rozlezly jedovaté hlízy moru
po celém českém království.
Jezuité v Klementinu i jinde
bez váhání zanechali kazatelnu,
přednáškový sál, tiskárnu
a práce na zahradě.
Nastoupili do špitálu
ošetřovat nemocné morem

od tiskařských strojů
k hnijícímu masu nemocných
a nečistému prostoru přeplněných špitálů.
Avšak krása je někdy
jenom uvnitř v duši —
někdy i venku.

Celá česká provincie jezuitů
pomřela v tom neblahém roce 1680.
A tak je potřeba zasazovat sazeničky znovu.
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U nás čtyřicet let komunismu,
skoro jako mor pro duše.
Pravda je tenký stříbrný plíšek
hubený jako po husitských válkách.

Bedřich Bridel,
básník par excellence, mystik,
opustil krásno
v kostele svatého Salvátora
a vrhl se k nádobám

nemocných morem.
Růže i poezie může
rozkvést i na hnoji.
Bridel patrně
nesázel nikdy poezii
na viničných pláních
a neokopával trpělivé
ZNOVUa znovu.

Někdy je báseň blesk z nebe,
vytržení mysli.
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Opadej
František Kratochvíl

Opadej
budeš menší
Opatruje nejmenší

Prohlédni
budeš vidět
Opatruje vidoucí

Mezi dvěma dotyky
rozpíná se mohutnost
všude je mnoho trůnů
sto čtyřicet čtyři tisíc

Otvírej
otevřeně
Opatruje otevřené

Poslouchej
budeš slyšet
Opatruje slyšící

Mezi třemi dotyky
vytváří se jednota
všude je mnoho větví
ale jeden jediný Strom

Opadej
budeš menší
Opatruje nejmenší
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Večerní poděkování
VladimírStibor

Malověrní,
myslete na chorál,
na slova

tisknoucí se k sobě,
na píseň,
kterou jsem neustál.

Slyšel jsem ji,
když jsem tě nesl v náručí.

2. prosince 2014

XXX
Zdenka Líbalová

Zažehni v srdcích

svůj odkaz, Pane
a nedovol mu

pohasnout 
ať každý z nás
rozdá kus sebe

svým bližním okolo
a ještě dál
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Modlitba v tichu noci
Běla Schovancová

Ó Archanděli Michaeli,
vykonavateli Boží spravedlnosti.
Ty, který svým jménem se ptáš
„Kdo je jak Bůh?“

Tvůj meč se blýská již
z dálek věčnosti

a pohled tvůj proniká temnotou
až k nám.

Tvé paže jsou mocnější
než všechnysíly podsvětí

a tvoje krása a moc září
nade všemi nebeskými bytostmi.

V šumění tvých křídel
skrývá se symfonie Apokalypsy,

a my se k Tobě o pomoc utíkáme,
abys oddálil od nás všechno co ze zla vychází,

všechno to záludné, ničící Boží zákony,
a ve svém jádru již nesoucí zárodky zkázy.

KTobě se o pomoc utíkáme,
abychom pod tvými křídly andělskými

přečkali tento nebezpečný věk.
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*

Ó Archanděli Michaeli,
Ty který ses již v pátém století

v horském Garganu v Itálii zjevil,
a později na skále v moři v Normandii,

kde svojí přítomností,
svou mocnou ochranou jsi nás ujistil,

Ty který ses pak opět v Itálii
po mnoho let v San Damiano zjevoval

v zahradě růží, s Matkou Boží,

u Tebe, u tvých nohou, se nyní tísníme,
neboť víme, že brzy tvůj planoucí meč
jak z nebe blesk rozetne tmu

Oo. . o
a strůjce zla a jeho stvůry
pro všechny věky do ohnivého jezera srazí.

A my s Tebou, a s tvými anděly
budemeslavit tvé věčné oslňující vítězství...
A Boha našeho Trojjediného
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a Matku Syna Božího,
Marii Pannu, hvězdami zdobenou,

Královnu vesmírnou,

Matku naši,
která se Srdcem svým Nejčistším zraněným

na naší Spáse se podílí,

budeme navždy ctít a milovat,
tou nejkrásnější láskou v Nebesích.
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Konec starého roku
Theofil Halama

Poslední den v roce je jako sychravý jihoasijský
monzun

který zažene stádo stepních koní na útes nenadálého
spádu

Lidé malé víry obávají se že by se z takové hloubky
sotva dostali živí

jako ryba pod lednovým ledem že ji umoří
únor

Březnová bříza jakož i dubnový dub mají své vlastní
zasněžené starosti
pokud jim květena z května nenapovíjinak
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Ani červení mravenci nevyrazí k boji
se svými zaostalými soupeři
dokud červen či červenec nepustí žilou horečné
Zemi

a srpek srpnového Měsíce neozáří i zesnulé hlavy
všech svatých v listopadu
To se pak záhy rozezpívají zvony na půlnoční
a zimní slunovrat navrátí víru i těm kteří ani

V prosinci

nepoprosili o milost

NOTA BENE:

Česko-americký básník Theofil Halama (*1932) v tomto roce vydává
pět titulů svých sbírek nových veršů i próz v USA, Walesu i u nás. Bližší
údaje budou zveřejněny v příštích číslech Řádu. Otiskujeme ukázku
z této jeho stále svěží tvorby. (poznámka redakce)
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Zachraň, Bože, českou zem
Michal Krátký

Zachraň, Bože, českou zem
ať jen žijeme tu pospolu,

bychom před komunismem
zlým nemuseli do exilu.

Nedopusť nové pohromy,
vždyť už jich přece bylo dost,

kéž společenské problémy
nevyvolávají lidskou zlost.

Vzpomeň na mučedníky, kteří trpěli,
aby nás hrůzy té tragické zbavili.
Na hlad a na zimu, které snášeli,
když na Tvé milosrdenství čekali.

Za obrácení komunisty
Michal Krátký

Již obrať, Bože, komunistu,
dej, ať jeho oči vidí,

ať nechtí novou totalitu
vize jeho břitké, hadí.

Prosím, dej mu poznat, kdo jsi Ty,
a ať chápe, že jsme bratři,

neničí nevinné Životy,
zloby jeho kruté ostří.

Aťopustí názory své bludné
a osvojí si Tvé pravé, soudné.
Aťpřestane již nástrahy klást,

hubit ty, kdo milují vlast.
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Konec Ríima
P. Jerzy Szymik

L "ho trovato chiuso...

(„People talk about“, in net —Gio S. July 27, 2011)

Hospůdka da Romolo je zavřená.
Ve dne i v noci jsou Žaluzie staženy až k zemi
a na nich černé klikyháky graffiti: fini drogato.
Jenom vítr a tma. Buldozery na cestě
za několik měsíců srovnají tuto budovu se zemí.
Benedikt XVI. abdikuje o něco později.

Tak končí můj Řím.
V breviáři:

Pán postaví znovu Jeruzalém.
On léčí srdce. Aleluja!
Musíse stát všechno to, co se musí stát.
Kalich —do dna.

Tvá vůle, ne má. Do konce.
Soumrak právě přechází v noc,
pomalu, skutečně. Stále větší
čerň nad Římem.
Za několik hodin se to obrátí.

Řím, 19. května 2001

Katovice, 26. února 2014
Přeložil Libor Martinek
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Kolbe
P. Jerzy Szymik

Ve dvacátých letech dvacátého století
mladý řeholník Maksymilian Maria
uviděl v Římě dekonspiraci ďábla 
průvod svobodných zednářů proti Kristovi.
Stačilo. Porozuměl a pochopil.
Pro zbytek svého života tento rytíř
rozprostíral nad celým světem plášť Neposkvrněné.

Ďáblu to také stačilo. Porozuměl a pochopil.
Trpělivě čekal
se srpem, kladivem a lahvičkou fenolu.
Bylivšak hodni sebe samai jeho,
rudí a hnědí. Čeka i gestapo.
Dzeržinskij i Goebbels. Stejná poezie
oslavovala jejich skutky z hlubin pekla.

Tato báseň s roztrženou formou, vědomě
prostá, má tu přednost že je psána
v Římě, nedaleko místa, kde Kolbe
viděl ďábla v zednářské zástěře.

A tato báseň sní o tom, aby každé jeho slovo,
malé a křehké, ctilo svatost.
Nic víc.

Stačí. Sbírka veršů

porozuměla a pochopila.

Řím, Venerina al Mascherino, 1. prosince 2011
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Na Svatopetrském náměstí
P. Jerzy Szymik

Svítí jenom dvě okna, jenom ona
v tmavomodré černi Náměstí během noci.

Několik mladých Francouzů skanduje
Be-ne-det to! Be-ne-det-to!
ale carabinieri s prsty na ústech
Jsou hned u nich.

- Proč nespí, vždyťje starý, že? 
ptá se mne dvojice mladých Indů.
Co dělá v tuto dobu?

Čte, přemýšlí, píše, mluví. Modlí se.
Jenom to? A pracuje nějak?
Ano, odpovídám, jenom to.
Krvavá bitva o vaše duše je vedena právě tak 
potichu, v noci, na kolenou.

Řím, Piazza San Pietro, 28. listopadu 2011.

P. Jerzy Szymik se narodil v r. 1953 v Pszowě na Horním Slezsku
(Polsko). Je kaplanem katovické arcidiecéze, teologem a básníkem.
Jako profesor teologie přednáší dogmatickou teologii. V letech 1986
- 2008 působil na Katolické univerzitě v Lublinu, kde byl mimo jiné
vedoucím katedry kristologie (1997 až 2005). Od roku 2005 pracuje
v Oddělení dogmatické teologie Teologické fakulty Slezské univerzity
v Katovicích, od roku 2007 jako profesor. Od roku 2004 je členem vati
kánské Mezinárodní teologické komise. Autor více než padesáti odbor
ných, esejistických i básnických knih; jednou z posledních je Theologia
benedicta, sv. 1 a 2 (2010 až 2012). Specializuje se v oblasti kristo
logie, metodologie teologie, teologie kultury, teologie Josepha Aloise
Ratzingera / papeže Benedikta XVI. Žije v Katovicích a Pszowě.
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Nevšední
Janka Procházková

Prodírám se vločkami času,
čekám

na přistání v hedvábných závojích duhy 
každou chvíli

po setmění...
Odmítám

naslouchat
naučeným frázím

a nudit se

v kruhu neprodyšně uzavřených zdvořilostí —
tak laciných a otřelých

v každém století.

Chci vstávat svobodně jak ptáče,
budit se

bez rušivých tónů
a

nadechovat se
v opojné náruči lásky.

Každý den
mne zdraví jinou písní

a slibuje
úchvatný let do říše nových slov —

potkávám se s Ty
a objevuji

v sobě

krajinu zázraků.
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A léto!
Josef Menšík

přijímám
dotýkám

hebkou dlaň

nevysloveného
času

zázraky
co uplývají

skláním se

před oblými kapkami
deště

ruce

nabírají duhu

přijímám vláhu
ústy

své kůže

Ještě kvetou bezy
ještě kvete černý bez

na slunci bílém
srdce

tvaru růže
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Milí čtenáři,

hodně se píše a bude psát o Janu Husovi k 600. výročí jeho
upálení. Jsem si jist, Že taková tragická událost by se neměla
masivně prosazovat na veřejnosti, za úvahu to stojí, ale ne
tolik - měl by být takt vzhledem k ekumenismu. Upálení Jana
Husa byl zločin, ale tehdy se takto tvrdě trestalo za bludařství
a rozvracení státu. Bylo to národní neštěstí a Církev se již
stokrát omluvila. Nám se nikdy nikdo neomluvil za 100 000

povražděných katolíků v husitské revoluci, v tomto počtu je i
5 000 upálených řeholníků, kněží a řeholnic. Prostě platí dvojí
metr.

Většina Čechů vzhledem k pojetí dějin ve školách za 1. re

Publiky, 42 let komunismui poté soudí, Že Hus byl upálen pro

Pravdu. Marně zkoumám, co bylo tou Pravdou s velkým P.

Většina historiků říká, že Hus skutečně bludařem byl, pro

tože se odchyloval od katolické nauky. Jeho rehabilitace po
stránce naukové nepřipadá v úvahu. Celkem 30 článků vyňa
tých z Husových spisů je bludných. Rozvracely Církev. V po

slední době se někteří katolíci stavějí servilně k Církvi česko
slovenské husitské.

Skvěle pojednal o Husovi přední český historik nedávné

doby prof. ThDr. Jaroslav Polc. Měl o Husovi přednášku ve

Stuttgartu v roce 1984. Český překlad, Jaroslav Václav Polc
„Rehabilitovat Jana Husa? Ouaestio disputata“. Studie, Křes
ťanská akademie v Římě, číslo 115, 1/1988, strana 41-54,
citace na straně 44.



Přetisk českého překladu Jaroslav Václav Polc „Rehabilito

vat Jana Husa?“ v knize „Česká církev v dějinách“, Karmeli
tánské nakladatelství Praha, 1999, strana 317-336.

Jaký je vztah a souvislost Husa s husitskou revolucí? Soud
patří Bohu, ale nějaká souvislost tu je, to tvrdí skoro všichni
Určitě připravoval půdu pro občanskou válku. Husitské války
byly nesmírně kruté. 100 000 umučených na katolické stra
ně. Slabost Církve v Čechách dosvědčuje fakt, že tu nikdy
nebyl pokus některého z těchto mučedníků blahořečit. Kromě

obětí na životech byla husity zničena polovina kulturního bo
hatství národa nashromážděného staletími a zejména Karlem
IV. Válka vysílila zemi tak, že zcela zkolabovala. Církev se

z ran způsobených husity vzpamatovávala 100 let.
Byl Hus reformátor? Nemohl být ten, kdo názorověničil Cír

kev a založil semínko k občanským nepokojům a zmatkům.
Hus byl jistě morálně osobně v pořádku a chtěl morálně očis

tit Církev, ale vzal to za špatný konec.
Komunisté vždy tvrdili, že Hus a doba husitská jsou vrcho

lem národních dějin. Zejména ministr kultury Zdeněk Nejedlý
se v tomto velmi angažoval. Školáci museli desítky let pa
pouškovat nepravdy o husitství.

Svým způsobem mohlo být husitství vrcholem našich dějin,
ale úplně obráceně než učili komunisté. Provinciál františká

nů Aleš Zlámal v éře komunismu tvrdil, že žijeme ve slav

né době. Ano, Církev vydržela teror komunistů ve své vět
šině a vydala svědectví. Jen mrzí, že žádný z uvězněných
nebo i zabitých nebyl ještě blahořečen. Slováci šli hou



ževnatě a pilně a mají už pět blahoslavených mučedníků z éry
komunismu. Jistě nebyl žádný rozdíl ve statečnosti Čechů
a Slováků. Trpěli jsme stejně. Slováci však mohli ještě lépe
obstát, protože za Církví stála větší polovina jejich národa.

Nelze ztrácet síly zaobíráním se Husem. Je mnoho práce
před námi: objasnit roli katolíků v husitských dobách. Španě
lé si jinak váží svých hrdinů a mučedníků. Za občanské vál
ky ve Španělsku bylo zabito asi také 100 000 katolíků. Oni

už však mají přes tisíc blahoslavených a svatých mučedníků
z této éry.

Nedej Bože, aby naše nevšímavost, laxnost a zatemnělý
rozum připravil půdu pro nové pronásledováníCírkve.

Česká biskupská konference vydala brožuru „Podněty k šes
tistému výročí upálení mistra Jana Husa“. Napsal ji profesor
P. Ctirad Pospíšil, Ph.D. Je to diskutabilní text a mně se nelíbí.

Církev československá husitská vydala knihu komiksů „Jan
Hus“. Napsal ji a obrázky nakreslil Aleš Mrázek. Je to asi pro

mládež, ale naštěstí pro současnou mládež je to asi nudné.
Možná by ji ocenili svazáci padesátých let. Žlučovitě se zde

líčíkatolická Církev. Prostě ekumenismus existuje jen jedním
směrem, opačně to nefunguje. Je zde hodně nepravdy. Ale
Hus je správně spojován s anglickým bludařem Viklefem. Aje
líčen jako předchůdce nešťastného Luthera.

Na straně 15 se dočteme: „Kněží běžně navštěvovali,

hampejze (nevěstince) spolu s řádovýmisestrami, potáceli se
ulicemi opilí, bez ohledu na celibát a kněžský slib plodili děti

a jejich děti pak následovaly jejich bezbožný způsob života.“



To lze těžko ověřit. Minulost je minulost a přítomnost je pří
tomnost. Možná, že v současnosti ne všichni kazatelé Církve

československé husitské jsou světci.
Přejdeme k současnosti,
Arcibiskup Diarmuid Martin z Dublinu řekl, že lidé v obtížné

situaci by se neměli mlátit dogmatem. To je sice pravda, ale
někdo by v tom mohl vycítit nechuť k dogmatu a tradici Círk

ve. Dogma se často podemilá.
Církev v Irsku byla vždy na výši a irský národ měl nadby

tek kněží, řeholníků a řeholnic. Co způsobilo takový pokles

a rozvrat? Neblaze působí sekularismus blízké Velké Britá
nie. Liberalismus plížící se Církví také udělal své. Irská Církev
ztratila mládež.

Je to jinde lepší? Dost se snaží Polsko, navíc je tam přís

ný zákon ohledně interrupcí, ne ovšem úplně dokonalý. Pra
por katolicismu ještě třímá malá Malta, kde dosud interrupce
nejsou dovolené. Asi národ formoval řád Maltézskýchrytířů,

který ubránil ostrov před nájezdem Turků. Malta se drží i přes

potíže a mocní tohoto světa ji ještě nesrazili na kolena.
Psal jsem životopis svaté Terezie z Avily. Dost mě to vy

čerpalo, takže tento „Řád“ není příliš obsáhlý. Ale na pod

zim bude „Řád“ zase „tlustý“. Svatá Terezie se narodila 28.
3. 1515. Bylo tedy pětisté výročí jejího narození. Pro Církev
je prospěšnější vydat brožuru o této světici než zabývat se
Husem. Svatá Terezie pomáhá svými přímluvami i součas

né Církvi: na vydání „Svaté Terezie“ bych potřeboval ještě
20 000,- Kč.



Jsem vděčen za vaši pomoc i modlitby. Také se za čtenáře
„Řádu“ modlím denně růženec.

Srdečně zdravím a žehnám.

P. ing. Karel Dachovský,
šéfredaktor

Čísla mých účtů:

2500120032/2010 pro běžné platby
2900120031/2010 pro případné dary Kč 1 500 a více.

Cina

Vláda řekla Vatikánu, že má přestat s vměšováním se
do státních vnitřních záležitostí ve jménu náboženství, pokud
se mají zlepšit mezistátní vztahy. Také by Vatikán měl přetr
hat vztahy s Taiwanem,který Čína považuje za svou součást.

Fhe Tablet, 31. 1. 2015

OSN

V roce 2014 vydalo OSN nový dokument o ženách. Je to
napsáno šikovně. Někdo nepoučený v termínech OSN by
to nemusel považovat za špatné. Ve skutečnosti jde o útok
na život a manželství.



Mluví se tu o „reprodukčním zdraví“. Ve skutečnosti jde
o propagaci sterilizací. Jde o snižování počtu obyvatel.
Propaguje se sterilizace, antikoncepce, interrupce. Mluví
se o bezpečné interrupci. Jde však o přístup k interrupci
ve všech fázích těhotenství. Mluví se o genderové rovno
právnosti, jde však o feminismus. Jde o to donutit muže
k vaření, uklízení a péči o děti. Jde o to zastavit růst počtu
obyvatel v méně rozvinutých zemích a zastavit v těchto ze
mích těžbu nerostného bohatství. Pokud si lidé myslí, že
slovo gender znamená pohlaví, jsou na omylu. Pohlaví si
prý lze vybrat. Jde o podkopání manželství, rodiny a vů
bec společnosti. (Jde v praxi někdy o podivné věci. Lesbická
starostka Houstonu je genderová feministka. Zavedla, že
muži, kteří se cítí být ženami, smí mít přístup do místností
pro dámy).

Zpráva OSN neodsuzuje politiku jednoho dítěte uplatňo
vanou Čínou. Jde přitom o velmi krutou politiku, zabíjející
každé druhé dítě ženy.

Population Research Institute Review, leden —únor 2015

Řecko

Katolická Církev měla v Řecku vždy potíž.

V nedávných volbách zvítězila strana Syriza (krajně levico
vá). Lidé v tom vidí zlepšení své tíživé ekonomické situace.
Dalo by se očekávat, že to je špatné znamení pro katolíky



- Syriza je jistě antiklerikální. Katolícivšak vidí spíše zlepše
ní své situace, protože za předchozích vlád byli preferování
pravoslavní a utlačovány náboženské menšiny.

V roce 2010 hrozil Řecku ekonomický bankrot, ale po
mohla Evropská unie a Mezinárodní peněžní fond plus Ev
ropská centrální banka. Stalo se tak za podmínky, že Řecko
začne drasticky šetřit. Lidé v ulicích protestovali, zavládla
bída a 28% nezaměstnanost. Náboženské menšiny pocítily
úbytek svých příjmůo 70%a byla omezena charita a pomoc
chudým.

Katolíci tvoří 3% z 11 milionů řeckého obyvatelstva. V roce

2013 bylo zvýšeno zdanění Církve na 48% příjmů. Biskupo
vé protestovali a mluvili o útlaku. To však vůbec nepomohlo.
Vláda podporuje sociální a kulturní život, katolíci však nedo
stávají nic. V Řecku je 6 katolických diecézí.

Syriza slíbila, Že zruší privilegia pravoslavné církve (daňo
vé úlevy a finanční privilegia) a bude používat část majetku
pravoslavné církve pro bezdomovce. Nový premiér Tsipras
odmítl složit církevní pravoslavnou přísahu, zrovna tak noví
ministři.

Katolíci jsou ochotni spolupracovat s vládou. Arcibiskup
Prinkesio věří, že Řecko zůstane v Evropské unii a eurozóně.

Mnoho katolíků hlasovalo pro Syrizu na rozdíl od předcho

zích voleb, kdy volili stťřednebo pravici. Sledují spíše mate

riální než duchovní zájmy.
V minulosti byli pravoslavní v Řecku ke katolíkům velmi

kritičtí. Metropolita z Pireaus S. Menfrelopoulos kritizoval



ekumenického pravoslavného patriarchu za zlepšení vzta
hů pravoslavných ke katolíkům a vyhlásil znovu anathema
na „padlého arciheretika papeže Benedikta XVI.a ty ve spo
jení s ním stejně jako všechny heretické výhonky reformace
a rabíny Židovstvía islamisty.“

Podobně ostré hlasy teďv Řecku asi nebudou tak časté.
The Tablet, 7. 2. 2015

Macau

Je zvláštním územím Číny (ještě nedávno to byla por
tugalská kolonie). Porodnost je katastrofální - 0,93 dítěte
na ženu. Oficiálně jsou interrupce ilegální, vyjma případu
ohrožení života matky, což lze v praxi různě vykládat. Ženy
však jezdí k interrupcím do Číny.

Macau se nazývá „Las Vegas Asie“. Je tu mnoho luxus

ních kasin, která přitahují miliony hráčů i turistů z celého
světa.

MIčČÍse o manželství, rodině a etických problémech. Ani

Církev nekáže proti antikoncepci, interrupcím, rozvodům
a homosexualitě. Katolícijen přijdou do kostela a zase ode
jdou. Mlčení o etice má i zhoubný vliv na zhoršování kato
lické víry v tomto sekulárním prostředí. Macau má vynikající
katolickou minulost díky Portugalcům. Je tu hodně historic
kých kostelů. Sem však chodí hlavněcizinci a zahraniční pra
covníci (většinou Filipínci).



Jsou tu morální problémy, také často promiskuita, hlavně
u zahraničních pracovníků, kteří mají rodiny jinde.

Americká organizace pro život Human Life International
sem posílá misionáře.

Mission Report, prosinec 2014

Polsko

Arcibiskup Henryk Haser z Varšavy dal na internet a ča

sopisu Niedzela interview, kde se říká, že při podzimním sy
nodu o rodině dojde ke konfliktu ohledně svatého přijímání
v neplatných manželstvích. Dojde ke konfrontaci s delegáty
ze zemí, kde žije většina patologických manželství - roz
bité rodiny a jen málo kompletních rodin. Proto požadavek
na udělování Eucharistie rozvedeným a žijícím v novém
civilním manželství. Je to založeno na chybách postulátu,
že Boží milosrdenství je bez spravedlnosti, zatímco rodin
ný život musí být založen na spravedlnosti. O roli Církve
ve společnosti řekl: „Církev je prorockým hlasem v tomto
světě. Nemůže to být chápáno jako nějaký druh utěšujících
předpovědí budoucnosti. Funkcí proroka je postoj v důsled
ku osvícení situace z Božíperspektivy čtoucí znamení doby.“

O papeži Janu Pavlu II. a manželství řekl: „Řeknu vám to
brutálně. Pastorační praxe někde zradila Jana Pavla II.“

VÍ dobře, co mluví, protože 40 let jeho kněžství bylo za
svěceno manželství a rodině, během této doby podporo



val téma evangelizace manželské intimity. V Polsku to je
a bylo lepší v tomto ohledu. V mnoha jiných zemích vzhle
dem k maření učení Církve pastorační péče rodin byla za
stavena.

Frhe Wanderer, 12. 2015

Polská biskupská konference vydala 12. 3. 2015 komu
niké, kde odmítá návrhy, aby rozvedení katolíci a zno
vu sezdaní civilně měli přístup k Eucharistii bez zlepšeníži
vota.

The Wanderer, 26. 3. 2015

Pakistán

Tři sta muslimských studentů ozbrojených železnými
tyčemi napadlo křesťanskou chlapeckou školu v Bannu
na protest proti urážlivým karikaturám proroka Mohameda
v pařížském časopise Charlie Hebdo. Muslimové požadovali
uzavření školy. Čtyři křesťanští studenti byli zraněni. Škola
byla uzavřena dva dny, poté se ředitel školy postaral o bez
pečnostní opatření. Křesťané v Pakistánu protestují proti
tomu, že nejsou považováni za řádné občany, ale jako „zá
padní spojenci“. Křesťané zde žijí v nebezpečí a obávají se
o svůj život.

rhe Wanderer, 12. 2015
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Německo

Kardinál Reinhard Marx z Mnichova poskytl interview ča

sopisu America. Řekl, že je překvapen, že většina mladých
lidí a také katolických homosexuálů, kteří praktikují, chtě
jí vztah, který trvá navždy. Řekl: „Musíme začít s hlavními
body nauky, abychom poznali sen. Sen je mít osobu - muže
a ženu říkající ty a já navěky. A my jako Církev říkáme: „Ano,

to je absolutně OK. Vaše vize je správná.“ Takže najděme
cestu. Potom možnáje selhání. Najdou osobu a není to velký
úspěch. Ale celoživotní věrnost je správná a dobrá. Církev
říká, že homosexuální vztah není na stejné úrovni jako vztah
mezi mužem a ženou. Toje jasné. Ale když jsou angažování
pro chudé, když pracují, není možnéříci: Všechno, co děláte
je nelegitimní, protože jste homosexuál.“

Také řekl: „Diskutoval jsem se studenty před přednáškou
a oni se mě ptali: Kardinále, je pravda, že lidé jsou teďvíce
tradiční?“ A je to pravda. Ale to není nebezpečné. Nemám
problém s tradicí. Ale máme také tendence, že lidé chtějí mít
jasno ve svých pozicích. Černý a bílý populismus vzrůstá.
A to je patrně začátek populismu a terorismu, to je jasné.
Atmosféra redukovat komplexnost světa, dávat snadné od
povědi, dávat černobílé odpovědi, to vzrůstá a myslím, že je
to velmi nebezpečné.“

Na otázku, jak Církev pojímá „transgenderismus“ nebo
„jiné individuality“, které nejsou formálně uvažovány uvnitř
etických rámců, Marx odpověděl: „Myslím, že hlavní bod
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v evangeliu není etický bod. Středem poselství je - nebe
je otevřené. Můžeš volně vstoupit. Pojď. To je první kázání
Ježíše... Obrať se a důvěřuj evangeliu. To je dobrá zpráva.
A od toho stavíme. Toje hlavní téma. Slavíme to v Eucharis
tii a při našich setkáních. Ale je zvláštním bodem v Novém
zákoně, že Ježíš neříká: „Když jsi dobrý k Bohu, Bůh je dob
rý k tobě. Ne! Bůh ti dává svou lásku. Přijď. Buď obejmut

Pánem a potom budeš žít jiným způsobem“
„Když hovoříme o sexuální etice, asi nesmíme začít tím,

že se spolu spí, ale láskou, věrností a hledáním celoživotního
vztahu“

Na otázku, zda souhlasí s některými biskupy, kteří vola
jí po tom, aby Církev žehnala partnerům stejného pohlaví,
Marx řekl, že účelem manželství je plození dětí, jak to řekl
Pavel VI. ve své encyklice Humanae vitae. "Nemůžeme vy
loučit tento velký model sexuality a říkat - máme různoro
dost nebo každý má právo... Velkým významem sexuality
je vztah mezi mužem a ženou a otevřenost dát život. Také
jsme zmínili otázku doprovázení lidí, abychom viděli, co dě
lají v Životě a ve své osobnísituaci.

Ohledně rozvedených a znovu civilně sezdaných katolíků
přijímajících Eucharistii řekl: „Jsem udiven, že někteří mo

houříci. Všechno je jasné v této věci. Věci nejsou jasné. Ne
jde o církevní nauku, která by se vzpírala moderní době. Je
to otázka aggiornamente, aby se mluvilo způsobem, které
mu mohou lidé rozumět a vždy adoptovat naši nauku, evan
gelium a teologii, aby se našla nová cesta ve smyslu toho,
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gelium a teologii, aby se našla nová cesta ve smyslu toho,
co říká Ježíš, ve významu tradice Církve a tak dále. Je třeba
toho mnoho udělat.

Řekl, že konzultoval s mnoha experty včetně církevních
právníků a teologů o věci nerozlučitelnosti manželství. Co
můžeme dělat, když se osoba ožení, rozvede a potom najde
novou partnerku. Jsou různé pozice.

Někteří biskupové na synodu řekli: „Žijete v hříchu“, ale

jiní řekli: „Nemůžete říci, že někdo žije v hříchu každý den.
To není možné.“ Vidíte, jsou otázky, o kterých musíme mlu
vit. Je důležité, aby synod neměl ducha „všechno nebo nic“.
To není dobrá cesta.

Tady týdeník „The Wanderer“ připomíná, že je církevním
učením založeném na slovech samotného Krista, že manžel
ství se nemůže rozlomit, v Božích očích není něco jako roz
vod. Proto osoba, která opustila manželství a dosáhla civilní
ho manželství s jinou osobou, je ve stálém a nekajícím stavu
smrtelného hříchu, a proto odloučena od přijetí Eucharistie.

Kritici návrhu kardinála Kaspera říkají, že Církev nemůže
ignorovat nebo zrušit jasná Kristova slova, jestliže se změní
praxe přijetí rozvodů a druhých civilních manželství.

Ale společně s Kasperem Marx to jednoduše popřel a řekl:
„Říkáme některým lidem - nikdy nedojdete do smrti usmíře
ni. Tomu nelze věřit, když vidíte situace. Musíme najít cesty,

jak je přijmout.Musíme použít svou představivost a ptát se:
Můžeme něco udělat? Asi to není možné v některých situa
cích. Důraz musí být kladen na to, jak přijímat lid.“
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Jako hlava Biskupské konference Německa Marx řekl:
„Jsme otevření k diskusi na toto téma a vytvořilijsme velmi
dobrý text.“

Němečtí biskupové opakovaně tvrdili v protikladu k pa
peži Benediktu XVI. a nynější hlavě Kongregace pro nauku
víry kardinála Gerhardu Můllerovi, že se budou vzpírat učení
Církve a normám praxe a začnou nabízet Eucharistii rozve
deným a znovu civilně sezdaným katolíkům.

Jako odpověď a opozice kardinálu Můllerovi arcibiskup
Robert Zollitsch, Marxův předchůdce v čele Biskupské kon
ference Německa, řekl deníku „Die Welt“:,Prefekt Můller
není papež“ a dodal, že usnesení Biskupské konference
bylo zodpovědným rozhodnutím učiněným s dobrým svě
domím.

Marx dodal, že s papežem Františkem se otevřely nové
příležitosti v Církvi a nazval to „novým hnutím“. Řekl: „Ten

to celý pontifikát otevřel nové cesty. Můžete to cítit. V USA

mluví každý o Františkovi, dokonce i lidé nepatřící k Církvi.

Musíme říci: Papež není Církev, Církev je víc než papež. Ale

je tu nová atmosféra.
Fhe Wanderer, 19. 2. 2015

Argentina

Podle Gustava Vero, byl kardinál Bergoglio ostře sledován
tajnou policii 8 let. Nařídil to náčelník tajné služby Antonio

Stinso. Bylo to za vlády prezidenta Nestora Kirchnera a po
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kračovalo za vlády vdovy po něm - prezidentky Christiny
Kirchner.

Fhe Tablet, 21. 2. 2015

Rim

Americký kardinál Raymond Burke řekl médiím, že katolíci

by se neměli vzájemně soudit u civilních soudů. Citoval první
list svatého Pavla Korinťanům. Měli by si to vyřídit přímo.

Reagoval na soudní při, kterou vyvolal Pater Rosica proti blo

ggerovi Davida Dometovi, který kritizoval Rosicu na internetu.

Domet je hudební skladatel z Toronta - katolický laik a penzis

ta. Rosica je kanadský bazilián, mluvčí Vatikánu a zakladatel

kanadské televizní stanice Salt and Light Television Network.

Domet na blogu Vox Cantoris kritizoval Rosicu za jeho ob
div ke kardinálovi Kasperovi, který usiluje o to, aby rozve
dení katolíci žijící v novém civilním manželství směli přijí
mat Eucharistii. Rosica také obhajuje změny dogmatu. Říká,
že katolická doktrína se mění, když vůdci vědomi si nových
souvislostí se rozhodnou jít jjným směrem. Rosica také dlou
hé roky kritizuje hnutí pro život.

Reagoval kardinál Burke v interview pro Rorate Coeli
a řekl, že Církev nemůže měnit svou pastorační praxi, aniž

by měnila nauku. Za to ho Pater Rosica v médiích napadl.
Celá záležitost je probírána v mnoha západních médiích.

The Wanderer, 13. 3. 2015
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Thajsko

Nový kardinál Francis Xavier Kriengsek řekl, že hlavním

nebezpečím pro Církev je teď sekularismus, který je ďáblo
vou tváří v moderním světě. Je to výzva pro asijskou Církev.
Ďábel na sebe bere přitažlivou podobu, a ne už groteskní
zjev.Lidem se zdá, že sekularismus je krásný ďábel, a ne
strašný.

Kardinál se narodil roku 1949. V roce 2007 se stal bis

kupem v Nakhou Sawan, v roce 2009 se stal arcibiskupem
v Bangkoku.

Řekl, že věří, že papež František vidí, že Asie je stále kon
tinentem Božímve srovnánís jinými kontinenty a také je to
okamžik pro Asii.

Obyvatelstvo v Thajsku: 93% jsou buddhisté, 5% jsou
muslimové a katolíci tvoří necelé 1% obyvatelstva.

Fhe Wanderer, 5. 3. 2015

Nigérie

Biskup Emmanuel Badejo z Oyo řekl, že vláda USAtrvá
na kontrole porodnosti a chrání homosexuály. Je to v roz
poru s vládou Nigérie. Proto Obamova administrativa nedá
vojenskou podporu Nigérii pro boj proti islamistickým tero
ristům z organizace Boko Haram. Západní státy chtějí udě
lat cokoliv, aby se redukoval počet obyvatel. Biskup řekl, že
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Afrika hodně trpí kulturním imperialismem, který nabourá
vá africké kulturní hodnoty. USA řekly, že pomohou Nigérii
s Boko Haram. Když změní zákony ohledně homosexuálů,
plánování rodičovství a kontroly porodnosti, což je druh poli
tického vydírání a příčíse zásadám Západu na svobodu.

Před rokem USA silně odsoudily zákon v Nigérii zakazující

homosexuálům aktivity. Ministr zahraničí John Kerry řekl, že
podpora agendy homosexuálních práv je vysokou prioritou
amerických zahraničních mírotvůrců.

Fhe Wanderer, 26. 2. 2015

Súdán

Dříve se hodně psalo o Darfuru —západní provincii Sůdá

nu. Zdá se, že vše umlklo a je v médiích patrná únava k di

plomacii. Také vznikly jiné konflikty v Africe. Koncem října

vládní jednotky v městě Tabit zaútočily na pokojné civilisty,
které bily a sužovaly. Je hlášeno 194 znásilnění. Súdánská
vláda blokuje přístup do Tabitu. Útoky byly systematické
a organizované a jsou to zločiny proti lidskosti.

Krize v Darfuru začala v roce 2003, kdy sůdánský režim
v Chartumu a rebelové zde bojovali o kontrolu nad oblastí,
která je neúrodná. Za 12 let války zde zemřelo na zraně
ní, nemoci a hlad 300 000 lidí. Jen v roce 2013 zde bylo

450 000 uprchlíků. Obě strany jsou muslimské —na východě

v Chartumu jsou Arabové, v Darfuru černoši.
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V roce 2007 zde začalo působit 12 000 vojáků z OSN a Af

rické unie. Co je to však pro území velké jako Francie. OSN
chce zavést ekonomické sankce proti Chartumu, ale Char
tum je chráněn Rusy a Číňany. Ropa odtud se vyváží do Číny.

Světem je Darfur přehlížen.
Fhe Wanderer, 26. 2. 2015

Mexiko

Mexická televizní stanice „Televisa“ pořídila interview s pape

žem Františkem. Ten řekl: „Mám pocit, že můj pontifikát bude

krátký: čtyři nebo pět let, nevím, dokonce dva nebotři roky.“

Na otázku, co soudí o násilí a zločinu ničícím mexickou spo

lečnost, řekl, že Mexičané jsou trestáni ďáblem za svou věr
nost Panně z Guadalupe. Řekl: „Myslím, že ďábel nezapomněl
na Marii, která zde ukázala svého Syna. Jinými slovy: Mexiko

je privilegováno mučednictvím, protože uznalo a bránilo svou
matku. Dokonce ateisté cítí, že jsou jejími dětmi.

The Wanderer, 21. 3. 2015-05-05

Francie

Kardinál André Vingt-Trois kritizoval plán francouzské so
cialistické vlády zavést ve školách kurzy sekulárního ateis
mu jako odpověďna vraždu 17 lidí včetně redakce v Paříži,
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provedenou islamistickými teroristy. Vláda tvrdí, že společ
nost by byla více pokojná, kdyby lidé nevěřili. Kardinál řekl,

že příliš chvatně kladou důraz na náboženství, a ne dost
na pravé kořenytohoto barbarství, které nemá nic společné
ho s náboženstvím. Jsme konfrontování především s politic
kým deliriem skupin, které chtějí monopolizovat společnost
ve jménutotalitní vize. Zavést do škol vyučovánílaicismuje
nebezpečnou utopií. Nemůže to být učeno jako francouzšti
na nebo přírodní vědy. Nikdo nemůže lidi nutit, aby přestali

věřit jen proto, Že republika je sekulární.
The Tablet, 14. 3. 2015

Spojené arabské emiráty (SAE)

SAE je federace sedmi emirátů (absolutních monarchií)s
emíry v čele. Hlavní město je Abu Dhabi, společně s Dubai

em je obchodním a politickým centrem. Žije tu 9, 44 milio

nů obyvatel - z čehož jen 13% jsou občané SAE, ostatní jsou

cizinci (hlavně námezdné síly). Teprve za 20 let pobytu v zemi

mohou cizinci obdržet občanství, musí mít čistý trestní rejstřík

a musí mluvit arabsky. Cizinci přicházejí pracovat do ropného

průmyslu (je sedmý největší na světě), do stavebnictví, prů
myslu a služeb. SAE mají jednu z nejvyšších životních úrovní

na světě. Cizídělníci většinou s sebou nepřivezou rodinu, z če

hož vyplývá vysoká promiskuita a nechtěná těhotenství. V SAE

je interrupce nelegální, takže za nimi ženy létají do ciziny.
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Přes tyto potíže je tu hodně katolíků (700 000 z Filipín,
také z Indie apod.). Jsou tu i velké kostely plné věřících.
Farnost svaté Marie se stará o 50 000 katolíků.

Problémy s morálkou jsou u cizinců, proto je i tady třeba
mluvit a dělá se dost, aby se morální úroveň zlepšila a nedo
cházelo k interrupcím.

Mission Report, březen 2015

USA

Soud v USAzamítl žádost Číňanky o politický azyl Sushen

Meng, protože 20 let pracovala v Číně jako dohlížitelka 1 100

rodin ve Wuhanu, aby rodiny neměly druhé dítě. Udávala tyto
rodiny a druhé dítě muselo před narozením na interrupce.

Steven Mosher, prezident americké organizace pro život
PRI řekl, že ti, kdo v Číně spolupracují s uskutečňováním
politiky jednoho dítěte, jsou zločinci a neměli by ani dostat
vízum do USA.

Population Research Institute Review, leden —únor 2015

Počet obyvatel v roce 2014 stoupl o 2,3 milionu. Polovinu

vzrůstu však činí imigranti. Nyní je v USA1,9 dítěte na ženu.
V roce 2007 to bylo však 2,1 dítěte. Ekonomická recese zbrz
dila počet narozených dětí.

Population Research Institute Review, leden —únor 2015
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Dne 1. 1. 2015 měl v televizi EWTN (katolická konzerva

tivní stanice) premiéru dokumentární film „40“ zabývající se
bojem za život nenarozených a 40 lety po uzákonění přístu
pu k interrupcím v USA.

Film ukazuje, že interrupce je nejdůležitějším problé
mem současnosti. Ve filmu jsou probrány důkazy uvádě
né interrupčníky, četná jsou svědectví žen trpících depre
semi. Je zde rovněž svědectví o každoročním pochodu pro
život.

Než se film dostal do televize, byl od svého vzniku v roce
2013 promítán ve stovce divadel, univerzitách, školách
a farnostech.

Ve filmu se prezentují přední bojovníci za Život v USA.

The Wanderer, 22. 1. 2015

-AMDdá

od legalizace interrupcí v roce 1973 na 32 108, což je0 7%
méně než předchozí rok. Je to důsledek toho, že mnoho
interrupčnických klinik ukončilo svou činnost a je tu více
informací o hodnotě počatého života. Moderní technologie
umožňuje vidět život v lůně matek a tragedii interrupce.
Ultrazvuk umožňuje vidět, jak počaté dítě se v lůně směje
nebo cucá svůj palec. Ve státě je také hodně aktivistů pro
život.

The Wanderer, 12. 2. 2015
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Katolická pravověrná televize stanice EWTNv roce 2012

zažalovala vládu za mandát nařizující zaměstnavatelům pla
tit zaměstnancům zdravotní pojištění zahrnující antikoncep
ce, sterilizace a pilulky působící potrat v nejranějších stá
diích těhotenství. V červnu 2014 stanice soud prohrála. Těsné
poté Nejvyšší soud USArozhodl, že firma Hobby Lobby nemu

sí platit zdravotní pojištění z náboženských důvodů. Odvolací
soud 30. června 2014 rozhodl, že ani EWTNdočasné nemusí

platit pokuty za nedodržení mandátu 35 000 dolarů denně.
Fhe Wanderer, 12. 2. 2015

Konzervativní skupina „Evangelikálové a katolíci společně“
vydala manifest o 5 000 slovech, který říká, že homosexuál
ní „manželství“ je větší hrozbou pro kulturu než rozvod a se
xuální Život ženy a muže bez manželství. Co stát definuje
jako manželství, už nezahrnuje Boží plán přistvoření. Doku
ment podpořil i katolický arcibiskup John Myer z Newarku.

Fhe Tablet, 21. 2. 2015

Pomocný biskup ze San Francisca Robert McElroybyl jme

nován biskupem a ordinářem San Diega. McElroyje pova

žován za jednohoz nejliberálnějších biskupů USAa je znám
svým sociálním přístupem k nejchudším. Proto byl asi vy
brán. V San Franciscu známém jako bašta homosexuálů měl
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zvláště dobrý vztah k homosexuálům. Jde také i o dobrý po
měr k imigrantům (i těm, kteří s výhledem na lepší život
vstoupili na územíilegálně).

Pozice McElroye nebude lehká, protože v diecézi je bašta
republikánů a žije zde množství vojáků.

Říká, že horká témata jako interrupce a homosexuální
vztahy by neměla převažovat na úkor ekonomické spravedl
nosti a lidských práv.

Je kritikem kánonu 915, který říká, že ten, kdo tvrdošíj
ně trvá v podpoře smrtelného hříchu, by neměl mít přístup
k Eucharistii. Příkladem jsou „katolíci“ politička Nancy Pe

tosiová a viceprezident Joe Biden, podporující volný přístup
k interrupcím.

Diecéze San Diego má populaci 3 236 492 lidí, z toho ka
tolíci tvoří 31%.

The Wanderer, 12. 3. 2015

Arcibiskup Salvatore Cordileone ze San Francisca vydal
mravní kodex určený 500 zaměstnancům katolických škol.
Jde o to, aby žili mravně a v souladu s naukou Církve. A také

jde o to, aby správně vyučovali. Také jde o správný pohled
na sex a manželství.

V médiích se strhl velký pokřik a liberálové arcibiskupovi
nadávají, že chce omezit svobodu. Arcibiskup však dává zář
ný příklad dalším biskupům.

The Wanderer, 5. 3. 2015

23



V prosince farnost svatého Jana Křtitele ve Front Royalu
(stát Virginia) vydala dokument „Ujištění o víře“. Jde o ujiš
tění Církve týkající se manželství a sexu. Dokument vyzývá
papeže, aby dokument schválil. Vyzývá i farnosti celého svě
ta, aby se připojily.V této farnosti se pod dokument pode
psalo 700 farníků.

Dokument byl poslán kardinálu Můllerovi, prefektu vati
kánské Kongregace pro nauku víry.

Jde o reakci na synod o rodině, kde se ozývaly problema
tické názory příčícíse nauce víry a dosavadní praxi.

The Wanderer, 5. 3. 2015

Vatikán

Dvacet nových kardinálů představuje velkou pestrost ná
rodů a přístupů k důležitým, sledovaným tématům. Jde také
o homosexualitu. Odpůrcem homosexuality je arcibiskup
Berhaneyesus Demerew Souraphiel z Addis Abeby (Etiopie).
Je hlavou malé, ale historicky závažné minority Etiopské
katolické církve —-patriarcha ritu Ge'ez, který reprezentuje
katolíky v ohrožených místech světa jako je Eritrea, Jeru
zalém a Somálsko, kde jsou křesťané cílem extrémistických
islamistických milicí. Provozování homosexuálních styků je
v Etiopii trestným činem a je trestáno vězením od 1 do 15
let. Arcibiskup Souraphiel podepsal spolu s etiopskými pra
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voslavnými a anglikány dopis požadující trestání homosexu
álních aktů zákonem.V roce 2008 byl na konferenci, která
dala vznik organizaci katolíků a protestantů proti homosexu
alité. Organizace EICAHnazvala homosexuální chování opo
rou nemorálnosti.

Dalším kardinálem je John Atcherley Dew z Nového Zé

landu. Byl velmi aktivní na synodu o rodině (Řím 2014). Byl

jedním z těch, kdo chtěli změkčit jazyk Církve ohledně se
xuálních hříchů, aby se hříšníci nezavrhovali. Chtěl změnit
slova Církve v katechismu označující nepořádek homosexu
álních aktů. Podporoval kardinála Kaspera, který chce uvolnit
přístup k Eucharistii pro rozvedené a znovu civilně sezdané.
Arcidiecéze Wellington obvykle nedostává „rudý klobouk“.

„Rudý klobouk“ nedostal nový arcibiskup Chicaga Blaise
Cupich, ultraliberál, teď nahrazující v čele arcidiecéze kar
dinála George O.M.I. (ten je konzervativní). To by nemuse
lo překvapit, protože Chicago má už teď jednoho kardinála
(emeritního).

Chybí i arcibiskup Charles Chaput OFMCap. z Philadel

phie, který mnoho let bojuje za práva nenarozených, života
a rodiny. Philadelphie bývá místem pro „rudý klobouk“, ale
mluvčí Vatikánu P. Lombardi S. J. řekl, že papež František se

necítí vázán tradicí přivýběru kardinálů.
Americký specialista na záležitosti Vatikánu John Allen

řekl, že zatímco mainstreamová média hovoří o různorodo

sti nových kardinálů, seznam má několik známých tváří, ni
kdo z nich však nemá reputaci naukového nebo politického
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konzervativce. Allen tvrdí, Že papež přesunul centra misie
Církve na periférie, ale ani to nemusí znamenat decentrali
zaci, protože noví rádci papeže nemají zkušenosti s globál
ními záležitostmi Církve a to by mohlo znamenat i předávání
moci „lobbistům“.

Preláti, kteří nemají zkušenosti z Vatikánu, nemluvíitalsky
a nemají zkušenosti s vedením velkých a komplexních cír
kevních operací, mohou cítit tendenci přejít do starých ko
lejí (což by mohli být kuriální úředníci zvykli na použití moci

ve Vatikánu).
Frhe Wanderer, 15. 1. 2015

Papež František byl překvapen, že jeho slova o zodpo
vědném manželství nebyla pochopena tak, jak zamýšlel. To
uvedl arcibiskup G. Becciu ze Státního sekretariátu pro list
italských biskupů „Avvenire“. Papež je smutný z nedorozu
mění. Becciu řekl: „Papeži je opravdu líto, že způsobil tako
vou dezorientaci. Absolutně nechtěl znevážit krásu a hodno

tu velkých rodin. Papežova slova se mají chápat v kontextu
papežské encykliky Humanae vitae z roku 1968."“

Papež řekl při zpátečním letu z Manily 19. 1. Při tiskové

konferenci: „Někteří myslí - odpusťte ten jazyk - že, aby byli
dobrými katolíky, máme být jako králíci.“ Zdůraznil, že místo
toho je důležité praktikovat „zodpovědné rodičovství“.

Arcibiskup Becciu řekl, že papežovo prohlášení nemá být

interpretováno ve smyslu, že plodivý akt lidí nemůže násle
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dovat zvířecí instinkt, ale má být místo toho zodpovědným
aktem, který je zakořenén v lásce a ve vzájemném daru sebe.
Potom litoval, že naneštěstí velmi často současná kultura má
tendence zmenšit autentickou krásu a vysokou hodnotu man
želské lásky se všemi negativními důsledky, které následují.

Během tiskové konference papež také řekl, že je smutný,
když tři děti na jednu rodinu je příliš mnoho. Citoval, že tři

děti na párje číslo, které experti považují za důležité, aby se
udržela populace.

Mnoho lidí interpretovalo toto prohlášení jako normativ
ní číslo pro každý křesťanský pár, ale arcibiskup Becciu vy

vrátil tuto interpretaci. Řekl: „Číslo tři se vztahuje jenom
k minimálnímu číslu, které zajišťuje stabilitu populace, jak
říkají sociologové a demografové. V žádném případě papež
nechtěl říci, Že to reprezentuje „pravý“ počet dětí na každý
manželský pár.

Potom vysvětlil, že každý křesťanský pár ve světle milosti
je povolán rozlišovat podle božských a lidských parametrů
počet dětí, které by měl mít.

Arcibiskup řekl, že správná interpretace papežových slov
pochází z učení bl. Pavla VI. a dávné tradice Církve, kterou
Pius XI. zdůraznil v roce 1930 v encyklice Casti connubii, že

spojení a plodivé aspekty sexuální aktu nesmí být nikdy od
děleny a akt má být zahrnut v logice lásky s ohledem na ka
pacitu každého člověka být otevřený mysteriu daru sebe
v závazcích manželství.

The Wanderer, 5. 2. 2015
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Vatikán zveřejnil první část seznamu biskupů, kteří se zů
častní řádného synodu o rodině na podzim roku 2015. Z USA
se zůčastní obránci ortodoxie jako je arcibiskup Charles Cha
put OFMCap z Philadelphie. Chaput kritizoval některé vý

střelky mimořádného synodu o rodině (podzim 2014). Řekl:
„Byljsem velmi rozrušen tím, co se stalo. Myslím,že zmatek
je od ďábla a myslím na obrázek na veřejnosti, který vzešel
z tohoto zmatku.“

Arcibiskup Gomez převzal arcidiecézi San Francisco po kar
dinálu Rogeru Mahonovi, který hodně kazil. Gomez se stal
arcibiskupem ve městě proslulém homosexualitou. Gomez
suspendoval kněze, který začal podporovat organizaci pro
„homosexuální manželství“.

Kardinál Di Nardo z diecéze Galveston - Houston je vice

prezidentem US biskupské konference. Byl hlavním hlasem
v konfliktu Církve s vládou, zvláště pokud jde o svobodu svě

domí, dále Obamův mandát prosazující povinnost zaměstna
vatelů platit zdravotní pojištění kryjící antikoncepci, sterilizace
a pilulky způsobující potrat v nejranějším stádiu těhotenství.
DiNardo chce, aby legislativa znovu projednala věc interrupcí.

Pravidelně se zúčastňuje pochodů pro život ve Washingtonu.
Navzdory tomu, že byl nedávno jmenován do čela obrov

ské diecéze Chicago, je prominentníliberální arcibiskup Blai
seCupich jmenován jen náhradníkem pro synod.

Národní konference biskupů ve světě budou samy vybírat
své zástupce pro synod. Proti liberálnímu křídlu vedenému
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kardinálem Kasperem (někteří z Evropy a zejména z Ně
mecka) budou stát biskupové USA a biskupové z Afriky. Ti

jsou pověstní svým odporem vůči pokusům mezinárodních
organizací zabývajících se populací, které chtějí do Afriky
a Církve vnést cizí ideologie zaměřené proti rodině a proti

porodnosti. Na synodu v Africe zaznívaly stále hlasy proti
antikoncepci, interrupcím a přijetí homosexuality.

Na synod o rodině poletí i arcibiskup z Accry (Ghana)
Charles Palmer - Buckle. Vždy se stavěl proti normalizaci
homosexuality v Africe. Jmenoval Světovou banku, Meziná
rodní měnový fond a OSN jako nebezpečí pro Afriku, při
nášející novou globalizační etiku. Mnoho západních vládních
organizací rozdává v Africe kondomy i lubrikační krémy pro
homosexuály. Mnoho pracovníků z těchto organizací svádí
mladé chlapce k homosexuálním aktům.

Seznam zatím neuvádí biskupy z Nigérie a Jižní Afriky. Při

pomeňme, jak kardinál Wilfrid Napier z Jižní Afriky vystoupil
na synodu proti zastáncům liberálních biskupů kolem kardi
nála Kaspera.

Seznam také ještě neuvádí biskupy z liberálního Německa
a Belgie.

Dalším překvapením je, že Nový Zéland bude reprezen
tovat biskup Charles Edward Drennan z Palmerstone a kar
dinál John Dew je jen náhradníkem. Dew je prezidentem
Biskupské konference a na synodu vystoupil s tím, že by se
měly změkčovat tradiční katolické výrazy popisující sexuální
hříchy.
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Z Irska bude na synodu arcibiskup Eamon Martin z Arma
ghu, prezident Biskupské konference a silný odpůrce snah
legalizovat interrupce v Severním Irsku.

Francii bude reprezentovat arcibiskup z Marseille Georges
Pontier - hlava Biskupské konference, který se silně stavěl
proti legalizaci „homosexuálního manželství“.

Fhe Wanderer, 12. 2. 2015

Ředitel amerického nakladatelství Ignatius Press Pa
ter Fessio poslal všem 200 účastníkům synodu o rodině
výtisk knihy „Zůstávající v pravdě Krista: manželství a při
jímání v katolické Církvi“. Obsahuje eseje pěti kardiná
lů, arcibiskupa sekretáře Vatikánské kongregace pro vý
chodní církve a tří teologů. Pojednává se zde o knize
kardinála Waltera Kaspara, propagujícího přístup k Eucha
ristii pro rozvedené a znovu civilně sezdané katolíky. Řádně
se zde vysvětluje škodlivost a bludnost Kasperových ná
zorů.

Každýz 200 účastníků synodu mělvlastní poštovní schrán
ku blízko haly synodu. Schránky zřídila Vatikánská pošta.
Knihu dostala jen menšina z účastníků, ostatní byly ukrade
ny a nedošly.

Kniha vyšla již v angličtině, italštině, francouzština, němči
ně a španělštině. Chystá se vydání v polštině, portugalštině,
maďarštině, chorvatštině, slovenštině a češtině.

The Wanderer, 12. 3. 2015
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Velká Británie

Do čela dvou farností v diecézi Northampton byla postave
na řeholnice sestra Yvonne Pilarski. Má titul pastorační ad
ministrátorka. Dělá vše, co farář, kromě kněžských úkonů.
Biskup chce takto řešit nedostatek kněží.

The Tablet, 3. 1. 2015

Dvanáct katolických kněží napsalo dva dopisy, pod které
se mají podepisovat další kněží. První je publikován v tisku.
Dopisy žádají věrnost církevnímu tradičnímu učení o manžel
ství a sexualitě. Podporují současný a tradiční postoj, který
zakazuje přijímat Eucharistii rozvedeným a znovu civilné se
zdaným. Chtějí, aby se skoncovalo se zmatkem a podporo
valy se požadavky evangelia v sekulární společnosti. Na an
glické kněze zřejmě zapůsobila návštěva kardinála Raymon
da Burkeho, který řekl, že jakýkoliv posun v církevním učení
o manželství a sexualitě působí zmatek a chyby.

Oba dokumenty podepsalo již 500 anglických kněží.
The Tablet, 14. 3. 015

Oprava

V minulém čísle Řádu (1/2015) došlo v článku dr. Radomí
ra Malého „Civilizace v agónii“ k selhání techniky. V posled

ním odstavci tohoto článku (str. 57) stroj zaměnil některá
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slova, takže je tam chybná citace z Písma sv. a věta, jež
nedává smysl. Správná a původní podoba inkriminovaného
textu zní: „Nedávný atentát v Paříži lze tedy chápat i poně
kud jinak. Přiveškerém a nezbytném spravedlivém odsou
zení tohoto zločinu je možnoi říct, že jde také o Božítrest,
nebo alespoň Boží varování. „Bůh se nenechá posmívat“ 
píše sv. Pavel (Gal 6,7), a to ani od redakce časopisu Charlie
Hebdo. Je to Boží varování směřující k celé západní společ
nosti..“.Čtenářům se omlouváme.

Redakce

Na hloupé otázky se neodpovídá

Velmičasto se setkáváme s argumenty nevěřících: Jak bys

te reagovali, kdyby archeologická věda najednou objevila hrob
Ježíše Krista s jeho tělesnými pozůstatky? Tuto otázku skuteč
ně položil před několika desetiletími jeden francouzský časopis

katolickým věřícím i teologům. Odpovědi byly většinou tohoto

ražení: Na mé víře ve zmrtvýchvstání by to nic nezměnilo,

ta přece není závislá na existenci prázdného hrobu, vzkříšení
Krista je hlavně duchovnízáležitostí, nikoli fyzickou atd.

Naprosto špatně. Takové odpovědi pouze odhalují, Že do
tyční respondenti mají buďslabou víru, nebo žádnou. Kdyby
jejich víra byla opravdově katolická, tak by věděli, že uvede

ný „objev“ je buď úmyslnou, nebo neúmyslnou, ale hloupou
novinářskou kachnou - a to na stejné úrovni, jako kdyby se
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náhle objevila zpráva, že byly kdesi nalezeny kosti Mahátmy
Gándhího, takže tohoto vůdce indického lidu po smrti nespá
lili, nýbrž uložili do hrobu. Nikdo rozumný by takové zprá

vě nevěřil, neboť existuje úřední protokol o spálení Gándhího

mrtvoly, potvrzený navíc tisíci svědky přítomnými pohřební
mu obřadu.

Se vzkříšeným Ježíšem je to podobné, i když tady se nejed
ná o způsob pohřbu, ale o zmrtvýchvstání a o časový rozdíl
v řádu dvoutisíciletí. Princip je ale naprosto stejný. Kristovu
smrt úředně potvrdili vojáci, kteří mu probodli kopím bok

a tělo sňali z kříže, jeho uložení do hrobu kromě Pánových
věrných i strážní, kteří dostali za úkol hrob hlídat. Po zmrt

výchvstání byl hrob prázdný a každý se o tom mohl přesvěd
čit na vlastní oči, kdyby vznikl sebemenší stín pochybnosti,
velekněžía starší by toho okamžitě využili, leč nestalo se tak.
Stovky, možná i tisíce svědků viděly Krista zmrtvýchvstalé
ho, sv. Pavel mluví o více než 500 bratřích, jimž se hromad

ně zjevil (1 Kor 15,3-7), sv. Lukáš hned na počátku Skutků
apoštolů píše, že Ježíš „po svém utrpení dal mnoho důkazů
pro to, že žije. Po čtyřicet dní se jim zjevoval...“ (Sk 1,3). Mů

žeme pokládat za jisté, Že vzkříšený Spasitel se zjevil ještě
mnoha dalším lidem, nikoli pouze těm, které uvádí Písmo
sv., věrohodná katolická tradice např. říká, že první osobou,
jíž se ukázal, byla jeho Matka Panna Maria. Možná to nebyly

jen stovky, ale i tisíce svědků, jimž se zjevil jako zmrtvých
vstalý, ale i kdybychom se omezily pouze na ty stovky, které
uvádí Písmosv., tak zde mámedostačující počet. A nešlo jen
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o svědky ledajaké, nýbrž o takové, kteří za svědectví o tom,
že mluví pravdu a nelžou, byli ochotni položit Život a značná
část jich skutečně skončila na popravišti.

V současné době máme dokoncei tři„němé svědky“ vzkří
šení Pána. Prvním z nich je známé turínské plátno, na němž
se nachází otisk těla muže ukřižovaného přesně podle popi
su evangelistů, které je letos znovu vystaveno k veřejnému
uctění. Jeho pravost je dnes už jasně prokázána pomocítzv.
infračervených paprsků. Výzkum provedl tým učenců z pa
dovské univerzity pod vedením prof. Fantiho a dospěl k závě
ru, že plátno vzniklo přibližně mezi roky 300 před Kr. až 150

po Kr. Informace o tom podal několikrát Vatikánský rozhlas,
jsou k nalezení i na webových stránkách radiovaticana.cz.

Tím definitivně vzaly za své „důkazy“ pomocí tzv. uhlí
kové metody z r. 1988, že prý plátno je falzifikátem ně
kdy ze 14. století. Na nepoužitelnost této metody tenkrát
poukazoval sám ruský prof. Kuzněcov, komunista a ateis
ta. Upozorňoval, že ji lze aplikovat pouze u předmětů, kte
ré se nacházely ve vzduchoprázdném prostoru, nikoli však
u turinského plátna, jež bylo dlouhá staletí vystaveno vlivu
povětrnostních podmínek. Kuzněcovova hlasu se nedbalo,
protože záměr byl jednoznačný: zpochybnit tento jedinečný
doklad zmrtvýchvstání Pána.

Přitom informovaným katolíkům muselo už tenkrát být
jasné, že chyba je na straně použité metody a nikoli na stra
ně samotného plátna. Kdyby šlo o falzifikát, jak by se s tím
mohlo srovnat nezpochybnitelné zjištění, Že obraz na plátně
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není namalován, že jde o fotografický negativ, navíc je troj
rozměrný, nebo Že detaily utrpení muže z plátna počínaje
bičováním a konče smrtí na křížijsou zachyceny anatomicky
tak věrně a přesně, že středověký falzifikátor toho nemohl
být schopen, neboť jeho znalosti medicíny na to nestačily
(např. v probodeném boku na plátně jsou otisky krevní
ho séra, o jehož existenci středověká medicína neměla ani
ponětí). Nevysvětlitelnou záhadou nadále zůstává, jak ob
raz na plátně vznikl, vědci hovoří o jakémsi silném vyzá
ření, které by ukazovalo na zmrtvýchvstání. Obličej muže
na turínském plátně se věrně shoduje s obličejem na roušce
z italského Manopella, uctívané už od starověku. I tento ob
raz není námalován a vznikl nevysvětlitelnou formou jaké
hosi vyzáření, šlo o roušku, jíž byla omotána Pánova hlava.
Rány na obličeji se potom přesně do detailů shodují s ra
nami na tzv. roušce z Ovieda ve Španělsku, uchovávané
od 8. století v tamní katedrále. Jedná se nejspíš o šátek,
jímž nějaká soucitná duše Spasiteli po sejmutí z kříže utřela
tvář. Ve francouzském městě Argenteuil je už od 7. století
uctívána tzv. suknice Ježíšova, na níž jsou stopy krve od bi
čování na nohou. I tyto rány se přesně shodují s ranami
po bičování na turínském plátně. Ve všech případech se jed
ná o tutéž krevní skupinu AB.

Kdo si uvědomil všechna tato fakta a srovnal s tím údajný
„objev“ pomocí uhlíkové metody, že plátno je dílem stře
dověkých podvodníků, tak musel konstatovat, že jde buď
o záměr, nebo o chybu týkající se této metody, nikoli plátna.
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To bylo nedávno potvrzeno i Fantiho týmem. Každá snaha
„vědecky“ popřít to, co je obsahem naší víry ve vzkříšení
Pána, nakonec pokaždé splaskne jako bublina.

To se týká i všech případů údajného nalezení Ježíšových
ostatků. Každá zpráva o tom je stejným nonsensem, jakým
by byla informace o nalezení hrobu Gándhího. Otázka to
hoto typu je prostě hloupá a tak je nutno k ní přistupovat.
Ostatně takové kachny se vyskytly v minulých letech již ví
cekrát - a pokaždé byly odhaleny jako nesmysly. Před lety
například archeologové objevili v Jeruzalémě jakýsi rodinný
hrob s označením „Ježíš“, „Maria“ a „Josef“. Samozřejmě to
nic nevypovídá, neboť jména Jehošua, Miriam a Josef byla
nejčastější v tehdejším Izraeli, nota bene tělesné pozůstatky
z tohoto hrobu pocházejí z 2. století před Kr.,tedy jsou starší
než doba působení Spasitele.

Víra ve zmrtvýchvstání Pána se podle katolické nauky ne
týká jakéhosi efemérního „duchovního“ oživení památky Je
žíšovy a jeho tajemného duchovního působení mezi námi,
nýbrž reálného a konkrétního fyzického vzkříšení jeho těla,
které se ovšem nevrací do svého předchozího pomíjejícího
zivota, nýbrž bere na sebe podobu těla oslaveného, jež už
smrti nepodléhá. Z toho důvodu nemohou být proto naleze
ny žádné „tělesné pozůstatky“ Ježíše Krista a katolický křes
ťan každou takovou informaci automaticky vyhodnotí jako
nepravdivou a výše zmíněnou otázku hned v úvodních řád
cích tohoto článku jako hloupou.

PhDr. Radomír Malý
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Smyslpřírodních katastrof:
Jsou to Božítresty?

Řada katolíků tomu věří. I mariánská zjevení posledních
zhruba dvou staletí varují před různými pohromami, Panna
Mariaje často klasifikuje jako tresty za stále ohavnější hříchy
lidstva. Nelze upřít, že v posledních desetiletích jich přibývá

úměrně k mravnímu poklesu společnosti. Ničivépovodně, tor

náda, hurikány, tsunami a další hrůzy byly, jak potvrzují reno
movaní odborníci, ještě před cca 100 lety méné častými jevy
než dnes, kdy státy postupně legalizují potraty, eutanazií, ne
mravnou sexuální výchovu ve školách, homosexuální „man
želství“ a adopce dětí těmito páry, kdy bohaté země vyvíjejí
nátlak na rozvojové státy, aby zavedly antikoncepci a libera
lizovaly zabíjení nenarozených, kdy se v celém světě masově
šíří sexuální promiskuita, homosexuální ideologie, zlodějství
těžkého kalibru, vraždy a terorismus, kdy nejvíce sledované
televizní kanály propagují násilí, krutost a pornografii.

Na druhé straně se však nedá přehlížet, že přírodní kata
strofy jsou součástí řádu stvoření a mají v důmyslném systé
mu uspořádání světa a vesmíru své místo a svoji logiku, jak
dokazují přírodní vědy. Bůh Stvořitel je zařadil jako součást

fungování přírody, v níž člověk žije.

Máme zde tedy dilema: Jsou přírodní katastrofy něčím
normálním, s čím musí člověk počítat, nebo jsou trestem
za jeho čím dál zvrácenější hříchy, jichž se dopouští? Od
pověď najdeme hned na prvních stránkách Bible v odstav
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cích o dědičném hříchu a v katolickém katechismu. První

lidský pár byl nejvýš blažený a nesmrtelný, nepodléhal tedy
žádným přírodním katastrofám, ty mu nemohly ublížit. AŽ
po hříchu vzpoury proti Bohu a vyhnání z ráje se stal bez
mocný vůči živlům.

Můžeme proto říci, že už samotný fakt ohrožení člověka

přírodními katastrofami je Božím trestem - a sice za prvotní
hřích našich prapředků, kteří, svedeni ďáblem, do toho stavu

dostali nejprve sebe a potom také své potomstvo,čili celé lid
stvo všech generací. Bezmoc vůči přírodním katastrofám jsme
tak zdědili spolu se zátěží prvotního hříchu a jeho důsledky:

s utrpením, nemocemi a fyzickou smrtí. Od tohoto zla nás
osvobodil Ježíš Kristus svou smrtí na křížia svým Zmrtvých

vstáním. Kdo jej uzná za svého Pána a Spasitele a bude žít
v milosti posvěcující, bude i těchto ohrožení zbaven,ale nikoli

zde na zemi, nýbrž až na věčnosti. Taková je nauka Církve.

Bůh ale i po prvotní vzpouře ponechal člověku rozum
a tvůrčí inteligenci, které mu umožňují bránit se proti pří
rodním katastrofám. Současná věda a technika už tady lec
čehos dosáhly, nicméně ukazuje se, že spolehlivou stopro
centní obranu nikdy nebudou schopny poskytnout. Člověk
až do druhého příchodu Kristova bude na této zemi neustále
vystaven rozmarům přírody a jejím hrozbám.

Katastrofy nemusejí, ale mohou být Božímtrestem
Bezmocčlověka vůči přírodním katastrofám jej od prvopo

čátku vedla k tomu, aby se obracel k Bohu. On může ve své

38



všemohoucnosti člověka od nich uchránit - nebo naopakjich
využít jako trestu za jeho osobní hříchy. O tom, že Bůh toto
skutečně dělá, máme opět doklady v Písmu svatém. Hospo
din potrestal za časů Noemových lidstvo propadlé hříchu po
topou, Noema a jeho rodinu však od ní uchránil. Za ohavné
mravní zvrácenosti zničil ohněm a sírou Sodomu a Gomoru,
spravedlivého Lota však vyvedl ven. Egypt potrestal za jeho
nevěru deseti ranami (Živelnými pohromami), Izraelity však
ušetřil. Ježíš Kristus mluví o katastrofách, které budou in

tenzivnější na konci světa v souvislosti s odpadem lidstva
od Boha (Mat 24. kap., Mar 13. kap., Luk 21. kap.). I Zjevení

sv. Jana předkládá vize Božích trestů ve formě nejrůznějších
přírodních pohrom.

Můžeme tedy na základě těchto výroků Písma svatého
konstatovat, že Božítresty za konkrétní hříchyté či oné čás
ti lidstva v podobě přírodních katastrof opravdu existovaly
a mohou existovat i dnes. To ovšem neznamená, že kaž
dá přírodní katastrofa (u nás např. povodně posledních let)
musí nutně být takovým trestem. To nejsme a nebudemeni
kdy schopni říctse spolehlivou jistotou, nicméně už samotná
skutečnost, že jím být mohou, by se měla stát varující.

I Božítresty jsou projevem lásky
Proti tomu ovšem vznášejí námitky nejen lidé, stojící mimo

katolickou církev, ale i mnozí zastánci neomodernistické te

ologie uvnitř ní: Jak může Bůh, který je milosrdnou a od
pouštějící láskou, trestat přírodními katastrofami, při nichž
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přicházejí lidé o Život? V r. 2009 musel rezignovat na biskup
ské svěcení vzácný rakouský kněz mons. Gerhard Wagner,
jmenovaný papežem Benediktem XVI. Důvod? Vyjádřil se
veřejně, že hurikán Cathrine, jenž zpustošil americký New
Orleans, mohl být Božím trestem za tamnítři obří potratové
kliniky, největší v USA, a za pochod homosexuálů plný ob
scénností, jenž se konal krátce před touto pohromou. Prudká
a nenávistná mediální kampaň ho donutila, aby se vzdal své
biskupské nominace.

Jsou skutečně Boží tresty ve formě přírodních katastrof
v rozporu s Boží dobrotou a milosrdenstvím? Nový zákon
a katechismus nám poskytují odpověď: Ježíš po své smrti
sestoupil do předpeklí „hlásat zvěst také těm duchům, kteří
byli ve vězení, těm totiž, kteří kdysi nevěřili, když Boží sho

vívavost čekala za dnů Noemových, kdy byla stavěna ar
cha....“ (1 Petr 3,19-20). Tito lidé zahynuli při potopě kvůli

svým hříchům. Přesto k nim Kristus přichází, aby jim zvěs

toval, že jsou spaseni. Trest potopy je přivedl v okamžiku
smrti k lítosti a pokání, což jim umožnilo dosáhnout věčné
blaženosti. Kdyby je Bůh takto nepotrestal, nejspíš by se
neobrátili a skončili v pekle.

Právě toto je Boží láska. My lidé jsme náchylní pokládat
tento pozemský život za největší dobro, jenže tak tomu
není. Tím maximálním, trvalým a pro každého dosažitel
ným dobrem je věčný život v nebi. Bohu, který je bezmez
ná láska, přímo bytostně záleží na tom, aby všichni lidé se
tam dostali, používá tedy všech prostředků, aby se hříšníci
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obrátili a přijali ho do svého života, protože bez tohoto ne
lze do nebe přijít. Jedním z těchto prostředků jsou i přírodní
katastrofy. Na věčnosti možná budeme překvapeni, kolik
duší právě díky nim bylo zachráněno, protože právě hrůzy,
jež prožily, je přivedly k lítosti nad hříchy a ke změně smýš
lení.

Někdy ani Bůh nemusí přímo trestat přírodními či jinými
pohromami. Každé porušení přirozeného mravního zákona
nese s sebou automaticky negativní následky, které se na
konec samy vyvinou v katastrofu. Epidemie AIDS, která už
přinesla smrt milionům lidí, by nevznikla, kdyby lidé respek
tovali 6. a 9. Boží přikázání. Protože to nedělají a masově
proti němuhřeší, tato zhoubná choroba se šíříjako normál
ní a přirozený důsledek toho. Na krizi současného důchodo
vého systému se podepsala také nízká porodnost. Existují
propočty, že k tomu by nedošlo, kdyby nebylo tolik potratů.
Bůh v těchto případech nikoho bezprostředně netrestá, člo
věk se trestá sám svým životem v rozporu s řádem, který
On dal.

I povodně, tornáda a další ničivéjevy nemusejí být vždyc
ky a pokaždé přímým Božím trestem. Jsou to normální pro
jevy zákonitosti přírody, a když selže lidský faktor, tzn., že
člověk neprovede opatření, jež jsou v jeho moci, aby zabrá
nil následkům, ačkoliv jim zabránit lze, potom neběží o Boží
trest, ale o vinu těch, kteří peníze daňových poplatníků zde
fraudovali nebo investovali do aktivit s vidinou rychlého zisku
místo do vybudování bezpečnostních zábran. Tady se potom
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jedná o přirozený důsledek lidského hříchu nedbalosti nebo
dokonce zpronevěry peněz, ne o Boží trest. Čím větší hřích,
tím větší dopad zla již v tomto životě na lidskou společnost,
taková je logika přirozeného mravního zákona, který Bůh
vložil člověku do srdce.

Dnešní člověk se liší od svých středověkých předků ne to
lik tím, že více hřeší, ale tím, že hřích a zvrácenost považu
je za ctnost a naopak. To si dokonce i uzákonil, takže hřích
se stal něčím samozřejmým a normálním, což ovšem samo
přináší své zhoubné následky v čistě přirozeném řádu, Bůh
nemusí přímo sahat k trestům v podobě katastrof. Origi
nální kolumbijský myslitel Nicolás Gómez Dávila to vyjádřil
lapidárně: „Tento svět nebude potrestán, on sám je tres
tem.“

Jedna ze základních - dnes neoblíbených, ale pravdivých
pouček katolického katechismu zní, že Bůh dobré odměňuje

ní v pekle, které čeká každého, kdo ani v posledním okamži
ku života nepřijme Krista jako svého Zachránce a Spasitele
a odmítne úžasnou nabídku Boží lásky. Bůh ale trestá již
na této zemi, aby lidstvo přivedl k lítosti a pokání a uchránil
je tak od věčného trestu v pekle. Tyto tresty mohou být buď
nepřímé ve formě přirozeného důsledku hříšného jednání,
kdy Bůh bezprostředně nezasahuje, ale ponechává průchod
přirozenému řádu, který stanovil, a následkům jeho poru
šení, jako v případě epidemie AIDS, nebo přímé v podobě
nemocí, katastrof apod.
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Obvyklou námitkou proti tomu je ovšem poukaz na
skutečnost, že různými pohromami jsou postiženi i ne
vinní a ctnostní lidé, ne pouze ti špatní. To je pravda. Jde
o tajemství, které nejsme schopni svým rozumem vy
světlit. Poněvadž ale z Božího zjevení víme, že největším
dobrem pro člověka není tento pomíjející Život, nýbrž ten
věčný v nebi, potom dospíváme také tady k přesvědčení,
že i těmto nevinným obětem různých katastrof toto na
pomáhá v maximální míře ke spáse, protože Bůh je láska
a všechno, co pro člověka dělá nebo na člověka dopouští
či sesílá, má jeden jediný smysl a cíl: věčné dobro u něho
v nebi.

PhDr. Radomír Malý

Obsah katolické víry nesmí být zředěn

Prefekt vatikánské Kongregace pro nauku víry kardinál
Gerhard Ludwig Mueller poskytl rozhovor německému listu
„Rheinischer Post“. Řekl v něm, že obsah katolické víry ne
smí být za žádnou cenu rozmělněn, Církvi nikdy není dovo
leno nabízet věřícím zředěnou nauku. Týká se to mj. i celi
bátu, sexuální morálky a nedělní povinnosti účasti na mši sv.
„Tomu, kdo pochybuje o věčném životě, Církev nikdy nesmí
říct: No, to není tak důležité, hlavně dělej tu a tam něco dob
rého...“, prohlásil dále kardinál Mueller.

Fronda, 24. 3. 2015
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Polonia semper fidelis —
Polsko vždycky věrné

Podle průzkumu agentury CBOSmá 62 procent Poláků dů
věru v katolickou církev. Je to o 4 procenta více než loňského
roku.

Fronda, 16. 2. 2015

Tématemjsou dobré rodiny

Katolický arcibiskup z jihoafrického Johannesburgu kardi
nál WillfriedNapier řeklv rozhovoru pro zpravodajskou agen

turu CNN,že afričtí biskupové „si nepřejí, aby letošní říjno
vý synod biskupů se zabýval rozvody, ale tím, jak vytvářet
dobrá manželství a fungující rodiny“.

Fronda, 20. 2. 2015

Toje „nedostatek milosrdenství“?

V San Francisku v USA (stát California) se konaly demon
strace proti místnímu katolickému arcibiskupovi mons.Sal
vatoru Cordileonemu, který vydal pastýřský list, v němž po
žaduje po katolických školách ve své arcidiecézi, aby výuka
na nich probíhala v souladu s katolickou vírou, což se podle
mons. Cordileoneho týká zejména tématu potratů, mimo
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manželských styků a homosexuality. To vyvolalo bouři odpo
ru zastánců genderové ideologie a tzv. „levicových katolíků“
včetně 8 senátorů státu California a starosty San Franciska
Denise Herrera. Ti odeslali arcibiskupovi dopis, v němž ho
vyzývají k rezignaci, zároveň napsali také stížnost do Říma.
Mons. Cordileone prý projevuje „nedostatek lásky a milo
srdenství“, když považuje homosexuální styky za hříchy.
V poslední době 379 obřích firem v USA požaduje legalizaci
homosexuálních sňatků.

Katholisches. Info, 18. 3. 2015

Konverzez antiklerikálního prostředí

Sestra známého francouzského liberálně levicového in

telektuála a politika Bernarda H. Lévyho, známého svými

ostrými útoky proti katolické církvi, konvertovala ke katolic

ké víře. Ve své knize „Ukaž mi svou tvář!“ popisuje Veroni

gue Lévy svou cestu do Církve. Začalo to již v dětství, když

ji kamarádka ze školy věnovala křížek. Ona tenkrát vyslovila

v dětské naivitě ke Kristu prosbu „Ukaž mi svou tvář!“ Pod vli

vem rodinné výchovy však na to brzy zapomněla a po studiích

se stala odpůrkyní křesťanství v intencích svého bratra. Když

ji ale zemřela babička, které si velmi vážila a u níž měla silnou

morální oporu, propadla zoufalství a depresi, jež trvala řadu
let. Léčila se u psychoanalytiků a psychiatrů, ti jí však vůbec

nepomohli. Tu si opět vzpomněla na křížek své kamarádky
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z dětství a na prosbu k Ježíši „Ukaž mi svou tvář!“ Odcestovala

do Jeruzaléma, kde ji „Boží režie“ přivedla k setkání s katolic

kým knězem P. Delfieuxem, který jí poskytl první informace

o katolické víře. Po letech četby a modliteb poznala, že pravda

je v katolické církvi a před několika dny přijala křest. Píše, že

ihned poté, co uvěřila a nalezla oporu v Kristu, všechny depre

se z ní spadly a ona se stala vyrovnanou a radostnou osobnos
tí. To musel konstatovati její protikatolicky zaměřený bratr.

Katholisches. Info, 25. 3. 2015

Devadesátiny Christy Mevesové

Věhlasná německá katolická publicistka a obránkyně nena
rozeného života Christa Mevesová, známá také u nás svými
články a studiemi, se dožívá 90 let. Během svého života vy
dala 120 knih a publikovala více než 4 tisíce článků, v nichž
analyzuje liberalismus a komunismus jako největší hrozby
pro současnost a pokládá žité katolické křesťanství za jediný
účinný recept a nejúčinnější obranu proti těmto zlům.

Glaube und Kirche, 3/2015

Hrozba zavraždění P.Rydzyka

Polský internetový portál „Wirtualna Polska“ uveřejnil ně
kolik výzev k zavraždění ředitele katolického Radia Mary
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ja P. Tadeusze Rydzyka z kongregace redemptoristů. Otec
Rydzykje v Polsku dlouhodobě znám a oblíben jako zastánce
katolické pravověrnosti a nenarozeného života. Polský Výbor
obrany před sektami a násilím podal na prokuratuře proti
zmíněnému portálu trestní oznámení.

Fronda, 25. 3. 2015

Molotovův koktail na modlící se křesťany

V Austinu v USA (stát Texas) 52letá žena vrhla z jedou
cího auta zápalnou láhev (tzv. Molotovův koktail) na sku
pinu osob modlících se před potratovou klinikou. Naštěstí
nikdo nebyl zraněn. Obránci nenarozeného života sdělují, že
to není první případ, kdy někdo zaútočil na lidi modlící se

za nenarozené děti před potratovými klinikami.
Fronda, 25. 3. 2015

Znovu do vězení za obranu nenarozených

Kanadská obhájkyně nenarozeného života a praktikující
katolička Linda Gibbonsová, spolupracovnice mediálně zná
mé Mary Wagnerové, byla opět zatčena. Stalo se tak před
potratovou Morgentallerovou klinikou v Torontu, kde držela
transparent s nápisem „Proč mámo? Vždyťti mohu dát tolik
lásky!“ Linda Gibbonsová během posledních 20 let strávila
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téměř polovinu z nich ve vězení. Kanadské soudy ji viní - po
dobně jako Mary Wagnerovou - z „poškozování soukromého
podnikání“, jehož se údajně dopouští tím, že klientky potra
tových klinik odrazuje od nabízených „služeb“.

Nasz Dziennik, 25. 3. 2015

Za negativní postoj k homosexualitě
vyhazov

V britské metropoli Londýně ztratila své místo křesťan
ská vychovatelka Sarah Mbuyi, protože s kolegyní hovoři
la o křesťanském pohledu na homosexualitu. Teď se brá
ní u pracovního soudu. Mbuyi pracovala v mateřské školce
v londýnské čtvrti Shepherd's Bush. Kolegyně se jí zeptala,
co učí bible o homosexualitě, protože její církevní společen
ství jí nechce povolit sňatek s partnerkou. Mbuyiodpověděla,
že Bůh sice homosexuální praktiky nedovoluje, ale všechny
lidi miluje. Na to kolegyně nahlásila tento případ nadřízené.
Po disciplinárním pohovoru ředitelka Sarah propustila z dů
vodu „obzvlášť závažného špatného jednání“, neboť prý po
rušila „antidiskriminační zákon“.

Ve Velké Británii se křesťané snadno dostanou kvůli vy
znání své víry do konfliktu se zákonem, např. nošením kříž
ků na krku. Zvlášť tvrdě zasahuje Národní zdravotnická
služba. Všechny pokusy zdravotnického personálu mluvit
Sspacienty o víře jsou podle směrnic chápány jako obtě
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žování nebo zastrašování. Už v říjnu r. 2013 ztratil místo
ve středoanglickém Walsalle lékař, protože poslal kolegům
emaily s křesťanskou modlitbou. Londýnskou ergoterapeut
ku zase suspendovali, protože se s pacientkou na její Žádost
pomodlila.

Kath. net, 23. 5. 2015

Wswe„Chlébje důležitý, svoboda důležitější. Nejdůležitější
je ale neustálá věrnost.“

P. Alfred Delp TJ, popravený nacisty 2. 2. 1945

Pater Alfred Delp, oběťnacismu

Svatými se nerodíme, svatým se člověk teprve stává
v ohni zkoušek. Tuto zkušenost učinil také německý jezuita
P. Alfred Delp.

Narodil se r. 1907 jako nejstarší syn ze šesti sourozenců
v Mannheimu v Porýní v nábožensky smíšeném manželství.
Otec byl protestant, matka katolička. Byl pokřtěn v katolic
kém kostele, otec ale prosadil jeho protestantskou výchovu.
V době dospívání se však dostal do konfliktu s místním evan
gelickým farářem, což ho vedlo ke konverzi ke katolické víře.

Začal studovat na biskupském gymnáziu, kde se seznámil
s hnutím katolické mládeže „Neudeutschland“ (Nové Němec
ko) a stal se jeho skupinovým vedoucím. S nadšením hlásal
své ideály: Kristus a křesťanské Německo.
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Po maturitě vstoupil do jezuitského řádu a byl r. 1937 mni
chovským kardinálem Faulhaberem vysvěcen na kněze. Svůj
publicistický a literární talent uplatnil v řádovém časopise
„Stimmen der Zeit“, stal se také známým svými kvalitními
přednáškami a kázáním.

Nezalekl se ani nacistické perzekuce katolické církve. Když
úřady nařídily odstranit z mnichovských škol kříže, pater
Delp se proti tomu statečně ozval z kazatelny. Když začalo
pronásledování Židů, pater Delp je podporoval penězi a shá
něním úkrytů.

Roku 1941 nacisté jezuitskou kolej v Mnichově zabrali.
P. Delp se potom stal na základě rozhodnutí vedení řádu

správcem kostela sv. Jiří v Mnichově. O rok později ho jeho

představený P.Augustin Roesch seznamuje s odbojovou pro
tinacistickou skupinou „Kreisauer Kreis“. Delp se do ní zapo
juje a hlásá jejím členům katolickou sociální nauku. Osobně
poznává také plukovníka wehrmachtu hraběte Clause von
Stauffenberga, strůjce atentátu na Hitlera 20. červencer.
1944. Když se nepodařil, musel P. Delp počítat se zatčením.

Přátelé mu radili, aby se skryl a tak zachránil svůj život. On
to ale odmítl s tím, že chce dobrovolně přinést oběť za lepší
Německo.

Zatčen byl 28. července r. 1944. Gestapo jej podrobilo při

výslechu krutému mučení. Delpovi se podařilo propašovat
z vězení některé dopisy přátelům, z nichž vyplývá jeho hlu
boká víra v katolickou církev, pevná důvěra v Boha a láska
k Ježíši Kristu.
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Když byl ale 23. ledna r. 1945 popraven oběšením jeho
spolubojovník Helmut von Moltke, propadl P. Delp hluboké
depresi, z níž se dostal díky modlitbě. Rozsudek smrti padl
i na něho. Vykonán byl 2. února r. 1945. Jeho poslední slo

va zněla: „Jestli Pán Bůh chce, abychom šli touto cestou,
tak musíme jeho vůli dobrovolně a bez hořkosti přijmout...
P. Delp s vnitřní opravdovostí přijal hořký kalich smrti jako

oběť a zemřel na šibenici jako světec.
Eduard Werner, Fels 12/2013,

Překl. —rm

„Maria, Ježíšova Matko, buď každému z nás matkou, aby
chom jako ty měli čisté srdce, abychom jako ty milovali Je
žíše, abychom jako ty sloužili těm nejubožejším, my všichni,
neboť jsme před Bohem všichni chudí a ubozí.“

Bl. Matka Tereza

Ceští katoličtí vlastenci
v době národního obrození

Ani komunističtí vykladači dějin nemohli popřít, že české
katolické duchovenstvo sehrálo významnou roli v českém
národním obrození, kdy se jednalo o bytí a nebytí českého
národa, kdy český jazyk byl znevažován jako řeč čeledínů
a služek a kdy hrozilo poněmčení celého teritoria Čech,
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Moravya Slezska. To, že se tak nakonec nestalo, je záslu
hou především často bezejmenných prostých venkovských
kněží a učitelů, kteří naléhavě vybízeli lid, aby se nesty
děl za rodný jazyk a nebál se na veřejnosti česky mluvit
a psát.

Bohuslav Balbín a jeho generace
Počátky českého katolického vlastenectví nutno hledat

už v 17. století, kdy čeští vlastenečtí kněží, především je
zuité, poukazovali na významnou katolickou tradici, jež za
počala sv. Cyrilem a Metodějem a sv. Ludmilou a Václavem
a vyvrcholila skvělou vládou Církvi plně oddaného císaře
Karla IV.

Nejvíce v tomto vynikl jezuita Bohuslav Balbín. Ve své
latinsky psané knize „Obrana jazyka slovanského, zvláště
českého“ (Disertatio apologetica...) píše, že český jazyk je
posvátný, protože jím mluvili sv. Ludmila, sv. Václav a další
významnísvětci katolické církve.

Balbín ve svých spisech dokázal jako první harmonic
ky skloubit myšlenku pravověrného barokního katolicismu
s nadšeným českým vlastenectvím a obranou národního dě
dictví. Jeho příkladu následovala v tomto období řada dalších

vlasteneckých duchovních: jezuité Bedřich Bridel, Václav
Matěj Šteyer, Jiří Kruger, kanovník Tomáš Pešina z Čecho
rodu aj.

Velkou vzpruhou českého katolického vlastenectví byly be
atifikace a posléze kanonizace Jana Nepomuckého(r. 1721
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a 1729). Zázrak neporušeného jazyka, nalezeného ve světco
vě lebce (dnes ale víme, že se nejedná o jazyk, nýbrž o kou
sek mozkové tkáně spadlé do ústní dutiny), poskytl českým
barokním katolíkům, odchovaným Balbínem, argument, že
když se nerozpadl jazyk tohoto významného českého svět
ce, tak ani jazyk národa, který reprezentuje, nezanikne, Bůh
sám se o to postará.

Český vlastenecký katolicismus v boji s osvícenstvím
Vláda císařovny Marie Terezie (1740-80), poznamenaná

pronikáním osvícenských myšlenek, začala silně germani
zovat zemi. S tím šel ruku v ruce i cílený rozklad Katolické
církve zevnitř, kdy v seminářích a také z kazatelen se hlá
saly názory, jež byly v rozporu s katolickou naukou, popíra
lo se např. dogma o dědičném hříchu o panenském zrození
Kristově aj. To vyvrcholilo za vlády syna Marie Terezie Jo
sefa II. (1780-90), jenž přerušil styky s Římem a podřídil
katolickou církev ve všem státu. Úřady přikazovaly kněžím,
jak dlouho má trvat bohoslužba, kolik svíček smí na oltá
ři svítit, o čem se má kázat (duchovní museli z kazatelen
poučovat lid např. o tom, jak správně hnojit pole, nebo
oznamovat všechny císařské výnosy) apod. Některá Jose
fova nařízení byla nakonec stažena pro odpor lidu, např.
o pohřbívání zesnulých pouze v pytlích a nikoli v rakvích,
aby se prý „ušetřilo za dřevo“. Vláda také zakázala všechny
poutě a procesí a zavřela mariánské poutní svatyně, z chrá
mu na Sv. Hostýně byla dokonce stržena střecha. S tím
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kráčelo roku v ruce i rušení klášterů a zřizování tzv. gene
rálních seminářů pro výchovu budoucích kněží, v nichž se
učily závažné bludy.

Proti těmto tendencím bojovali především čeští vlastenečtí
jezuité a po zrušenířádu r. 1773 piaristé. Svůj zápas za svo
bodu Církve a její pravověrnost spojovali s obranou českého
jazyka a národního dědictví, protože tatáž vláda, která usilo
vala o zničení vlastní identity katolicismu, prováděla zároveň
i tvrdou germanizační politiku. Boj za práva Církve u nich
splýval s bojem za práva českého národa.

Nejaktivněji si v tomto směru počínal jezuita Stanislav
Vydra, po zrušení řádu působící jako pražský kazatel a uni
verzitní profesor, jemuž postavil nehynoucí a krásný pomník
ve svém románu „F. L. Věk“ Alois Jirásek, jenž popisuje,

s jakým zanícením bránil českou řeč proti germanizačním
opatřením a jak obhajoval českou minulost proti útokům ne
přátel. Se stejnou vervou ale hřímal z kazatelny proti osví
cenství a proticírkevním krokům vlády.

Vydra se zásadně podepisoval s dovětkem „jak řeči, tak
víry svatováclavské pevně se držící Čech“. Úřady mu nako
nec pro jeho ostré protiosvícenské výroky zakázaly kázat.
Ve stejném duchu jako Vydra působili i učení čeští piaristé
Mikuláš Adaukt Voigt a Gelasius Dobner. Vlastenci spojující
svůj patriotismus s pravověrným katolicismem se nacházeli
i mezi vzdělanými laiky. Prototypem je tady sedlák a rychtář
z Milčicna Poděbradsku František Jan Vavák, jehož kronika

nabízí zajímavý vhled do smýšlení tehdejšího venkovského
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obyvatelstva a ukazuje, že bylo vlastenecké, protiosvícenské
a plně katolické.

Osobnosti typu Vydry, Voigta nebo Vaváka ovlivnily pros

té venkovské kněze, učitele a lidové písmáky, kteří v jejich
duchu formovali lid. V době vlády Josefa II. se však utvá
ří i jiný proud českého vlasteneckého hnutí, který nesdílí
pravověrně katolickou orientaci a přijímá osvícenské ideály.
I v jeho středu jsou katoličtí kněží, ale smýšlející necírkev
ně. Mezi nimi vyniká Josef Dobrovský, dále Antonín Jaroslav
Puchmajer, Ignác Cornova, Antonín Marek aj. K nim se řadí
také generace českých vlasteneckých intelektuálů-laiků,
která plně sdílí ideály osvícenství a je katolickému smýšlení
na hony vzdálená. Jejími hlavními představiteli jsou Josef
Jungmann a později František Ladislav Čelakovský a Josef
Kajetán Tyl.

František Sušil a moravský vlastenecký katolicismus
V Čechách stanuli nakonec v čele procesu národního

obrození liberálové (Josef Jungmann a Karel Havlíček Bo
rovský) a protestanté (František Palacký). Katolíci, zvláště
kněží, představovali pouze jeho součást. Mnoho jich bylo
ale ovlivněno neortodoxními názory pražskéhofilozofa a te
ologa Bernarda Bolzana, který odmítal dogmata a zázraky.
Teprve ve 2. polovině 19. století převládl v českém vlaste
neckém katolicismu pravověrný proud. Zásluhu na tom mají
především vlastenečtí biskupové Jan Valerián Jirsík (České
Budějovice) a Eduard Brynych (Hradec Králové). Na formu
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laci postoje, že být dobrým katolíkem znamená být také
dobrým Čechem nese významný podíl časopis „Vlast“, re
digovaný knězem Tomášem Škrdlem a laikem Tomášem Ji
rouškem.

Jestliže v Čechách v 19. století katolicismus přestal být
vedoucím silou národního obrození, na Moravě naopak se
ujal jeho vedení. Za to vděčíme vynikající kněžské osobnosti
Františka Sušila (1804-68), profesora Nového zákona brněn
ského semináře a překladatele textů církevních otců. Sušil
odmítal v té době módníracionalistické výklady, zpochybňu
jící Kristovy zázraky, a hájil pravdivost evangelní zvěsti. Plně
také podporoval papeže Řehoře XVI.a jeho nástupce bl. Pia
IX. s jejich kategorickým „ne“ ke všemu, co má osvícenský
a liberální rodokmen.

Píše doslova jednomu ze svých kněžských žáků: „....denně
se mi více zošklivuje naše lidomilství a čistolidská literatura.
Všude lze stopovat také stále více nenávist proti katolickému
náboženství....“

Sušil vychoval nejméně dvě kněžské generace, které pů
sobily v duchu jeho myšlenek. Spolu s nimi zakládá „Jednotu
sv. Cyrila a Metoděje“ a vydavatelství pod názvem „Dědictví
sv. Cyrila a Metoděje“.Programové prohlášení koncipované
Sušilem uvádí mj.: „Vizte, kterak neúnavně sestavuje ne
přítel pravdy věčné vojska svá v šiky proti Církvi Páně! Ča

sopisy, divadla, obrazy, vůbec nesvědomité zneužívání slova
živého i tisku znáť on upotřebiti ku svedení.... oveček Kris
tových. Buďmež jako bratří Makabeové, hájíce vlast milou
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a Církev mnohem dražší - a dá Pán, že musí padnouti Anti
ochus věku našeho

Sušil spolu s augustiniánským opatem na Starém Brně
C. F. Nappem se stává propagátorem cyrilometodějské úcty.
Svatí soluňští bratři jsou mu symbolem katolické víry i au
tentického českomoravského vlastenectví. Spoluorganizuje
mohutné cyrilometodějské oslavy na Velehradě r 1863, svatí
Cyril a Metoděj jsou pro něho ztělesněním programu, vyjád
řeného v jeho známé veršovánce: „Církev a vlast, ty v mo
jich sestersky milují se ňadrech, každá půl, každá má moje
srdce celé.“

Dědictví řízené Sušilem vydávalo česky psané katolické

knihy, zejména životopisy svatých a dějiny Církve. Přijejich

distribuci pomáhali Sušilovi i zbožní laici. Mezi nimi vyniká ze

jména sedlák z Blažovic u Brna Šebestián Kubínek, který pro
dal svůj statek, aby se mohl zcela věnovat tomuto apoštolátu.

Sušil velmi pečoval o udržení českého jazyka a českého
folklóru na Moravě. Proto sbíral národní písně a za tím úče

lem objížděl takřka celou Moravu. Zaznamenal všechny, jen
obscénní a vulgární vynechával. I v tomto se projevil jako
pravověrný katolík.

Období přelomu 19. a 20. století již znamená konec ná
rodního obrození, které přerostlo do formy politického boje,
což je už jiné téma. Pro nás, katolíky 21. století, je klíčo
vým tento poznatek: České vlastenectví a plně žitý katolicis
mus jsou nejenom se sebou zcela slučitelné, ale navzájem
se dokonce podmiňují. Tradice cyrilometodějská a tradice
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svatováclavská ukazují, že katolicismus do dějin i přítomnos
ti českého národa patři a je nedílnou součástí jeho identity.

PhDr. Radomír Malý

Základní literatura, z níž bylo v článku čerpáno:
Cinek, František: K národnímu probuzení moravského do

rostu kněžského, Olomouc 1934;
Doležal, Josef: Český kněz, Praha 1931;
Kučera Jan, Rak Jiří: Balbín, Praha 1983;
Malý, Radomír: František Sušil, Brno 2004;
Malý, Radomír: Religiozita v dramatu českého národního ob

rození, Frýdek-Místek 2003;
Pekař, Josef: Z duchovních dějin českých, Praha 1941;
Slavík, Bedřich: Od Dobnera k Dobrovskému, Praha 1975;
Vychodil, Pavel: Z doby Sušilovy, Brno 1917;

Příšerné zkušenosti německých věřících
rodičů se sexuální výchovou ve škole

V Bavorsku se jedna matka pokusila své 12leté dítě z dů
vodů svědomí uvolnit z hodin povinné sexuální výchovy
a odvolala se až na ministerstvo. Odtud jí však odpověděli,
že existuje závazný učební plán, jemuž se rodiče musí po
vinně podřídit. Na závěr dopisu jí připsali větu: „Dnes žijí
lidé jinak.“ Na jiné škole zase ředitel na tutéž žádost matky
odpověděl pohrůžkou trestním oznámením.

Information FMG,3/2015
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Soužití před sňatkem je hřích

S tímto heslem odstartovalo v Polsku Centrum pro pas
toraci rodin při biskupské konferenci plakátovou akci, aby
varovalo mladé lidi před soužitím bez sňatku.

Information FMG,3/2015

Závažná kritika amerického psychiatra

Psychiatr Rick Fitzgibbons kritizoval loňskou mimořádnou
biskupskou synodu v Římě, že nevarovala světovou veřej
nost před závažnými riziky předmanželského a mimoman
želského sexu. Upozornil, Že takové soužití snižuje význam
řádné rodiny a přispívá k akceptování rozvodů, vede k de
presím, které jsou u těchto párů mnohem častější než u párů
řádně oddaných, a vyvolává sebestřednou orientaci a nedo
statek otevřenosti k přijetí dětí.

Information FMG,3/2015

Skutečná menšina, již třeba chránit

Profesor právnické fakulty v německém Bonnu Christian
Hillgruber napsal, že dnes skutečnou menšinu, již nutno
chránit, představují nikoli homosexuálové, ale naopak od

o . / / „ / / . -v .
půrci homosexualního chovaní a zastánci tradiční rodiny, ne
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boť právě oni jsou předmětem diskriminace v zaměstnání
a někdy i teroristických útoků.

Information FMG,3/2015

OSN chtělo tajně sterilizovat ženy v Keni

Svaz katolických lékařů africké země Keňa spolu s místní

biskupskou konferencí zveřejnili tajný plán OSN na sterilizaci
keňských žen bez jejich vědomí.

Information FMG,3/2015

I dítě po znásilnění je dar Boží

Jennifer Christie z USA r. 2014 otěhotněla po znásilnění.

I když lékaři ji nutili k potratu, ona se přesto rozhodla po
rodit se slovy: „I dítě po znásilnění je dar Boží.“ V tom ji
podpořil i její manžel.

Information FMG,3/2015

Výzkummozku odporuje ideologii gender

Profesor neurologie na univerzitě v německém Erlange
nu Manfred Spreng prohlásil, že vědecké výzkumy lidského
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mozku popírají genderovou teorii o možnosti „svobodně si
zvolit své pohlaví“. Spreng tvrdí, že každý člověk má spe
cifické hormonální a imunologické vybavení, které je jiné
u mužůa jiné u žen, takže i po tzv. „změně pohlavníidentity“
žena nikdy nepřestane být ženou a muž mužem.

Information FMG,3/2015

Vděčnost a chvála

Starší dáma si vyžádala přijetí u amerického prezidenta
Abrahama Lincolna. Kdyžvstupovala do jeho kanceláře, zve
dl se a položil obvyklou otázku: „Co pro vás mohu udělat,
paní?“ „Pane prezidente, nepřišla jsem od vás něco žádat....
Přišlajsem vám jen nabídnout jeden z vašich oblíbených ko
láčů.“ „Paní, velmi vám děkuji a váš čin se mne velmi dotýká.

Tisíce osob mne přišlo navštívit, aby mne žádalo o nějakou
podporu. Vy jste první, kdo přišel, aniž by vyslovil nějakou
žádost. Jsem vám velmi vděčný.“

Tato dáma se vrátila domů šťastná. Udělala radost srdci

toho, jehožsi vážila.
Snad i vy jste se někdy ve chvíli úzkosti obrátili k Bohu

s prosbou, aby vás vysvobodil. Ale umíte k Němu jít vždy,
abyste se modlili a děkovali Mu a chválili Ho za jeho věr
nou dobrotu? „Dobrořeč duše má Hospodina, a nezapomí
nej na žádné jeho dobrodiní..“ (Žalm 103,2). Děkujeme Mu
za všechno, co učinil, zvláště za to, že poslal svého Syna,
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aby se stal Spasitelem světa, děkujeme Muza to, co pro nás
činí každý den, ale i za to, co On je?

Dobrá setba, Dillenburg 2009

„Ježíši, Tvoje přesvatá tvář je jedinou krásou, která blaží
mou duši, proto Tě snažně prosím: Vtiskni svůj Božský obraz
mému srdci a zapal je svojí láskou!“

Sv. Terezie z Lisieux

Příklad Ježíše Krista nás zavazuje
vydat se Bohu

Jako křesťané máme povinnost následovat Ježíše Krista.
Na tom závisí i naše spása. Evangelium o tom mluví na mno
ha místech a sv. Pavel hovoří o všech Božích vyvolených, že

mají být formováni podle obrazu Syna Božího. Slovo se stalo
Tělem, aby přebývalo mezi námi a poskytlo nám vzor. Ale

v čem je naším vzorem? Ve své odevzdanosti Bohu, svému
Otci. To je ústřední bod naší podobnosti s Ním. V něm spo

čívá základní postoj, k němuž se všechny ostatní vztahují.
Vydání se Ježíše Krista bylo úplné a započalo s prvním oka
mžikem jeho života. Nikdy nebylo odvoláno, nikdy zeslabe
no. Dovršilo se na křížis posledním vydechnutím.

P. Jean Nicholas Grou SJ, Dienst am Glauben, 1/2013,
Překl. —rm

62



„Kříž se nachází v celém stvoření. Lidské tělo, když má

rozpažené ruce, je formovánove tvaru kříže, křížje znatelný
i v lidském obličeji. Křížpředstavují i ptáci při letu ve vzdu

chu, kříž je znatelný i na některých stromech a rostlinách.
Křížtvoří také hvězdy na nebi jižní polokoule. Katolická cír

kev má však kříž ve zvláštní úctě proto, poněvadž na něm
zemřel Kristus pro naši spásu a proto, poněvadž tento znak
oznámí jednou příchod Soudce k věčnému soudu. Proto po
užívá znamení kříže při mši svaté a při všech svátostech,

jakož i při všech svěceních a Žehnáních, zdobí jím kostely,
oltáře, mešní roucha i hroby zesnulých.“

Franz Spirago, Lidovýkatechismus r. 1914,
Překl. —rm

Smíření v mystice sv.Edith Steinové

Pokání a smíření jsou hlavní stavbou myšlení velké kar
melitánské mystičky, konvertitky ze Židovství a mučednice
nacistického koncentračního tábora sv. Edith Steinové, řádo
vým jménem sv. Terezie Benedikty od Kříže. Nejlépe a nej

přesvědčivěji o tom svědčí ta část její závěti, kde nabízí svůj
život Bohu jako „oběť a smír za nevěru svého národa“.

Tato velká světice, filozofka a mystička tak stojí v ostrém
rozporu s některými tendencemi současné teologie, které
usilují pojmy pokání a usmíření Boha za hříchy vygumovat
z katolické nauky.
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Přitom ale pojem „smíření“ nechápe sv. Edith v úzko
prse právním slova smyslu. Rozvádí ve svých četných spi
sech a dopisech, že toto nedokonalé pojetí bylo zakódová
no v rituálních předpisech Starého zákona, kdy pouhá krev
obětních zvířat měla smýt hříchy lidu. Na tuto nedostateč
nost poukazovali už proroci, zejména Izajáš a Jeremiáš.

Dokonalou oběť smíru přinesl Bohočlověk Ježíš Kristus

na kříži. Zde už neusmiřuje člověk Boha tím, že za sebe'ne
chává zabít na obětním oltáři ubohé zvíře, ale tím, že sám

nejdokonalejší člověk, jakým Ježíš rozhodně byl a je, se vy
dává Bohu jako smírná oběť - a to nejen jako člověk, ale též
jako Bůh. Sv. Edith je přímo konsternována paradoxem, že
Bůh sám, jenž byl prvotním hříchem Adama a Evy a násled
nými osobními hříchy všech jejich potomků uražen - místo
aby žádal smíření od těch, kteří jej urazili —se sám stává
nástrojem smíření.

Bohočlověk Ježíš vydává jako smírnou oběť své tělo. To
též tělo, kterým je tajemně, mysticky, jeho Církev, a které
se zpřítomňuje v oběti mše svaté. Církev, Kristovo mystické
Tělo, se obětuje a bude obětovat stále až do konce světa
tím, že v ní je pořád ve mši svaté zpřítomňována kalvárská
oběť.

Pro sv. Edith Steinovou se toto stává morálním důkazem

Boží existence, který má pro ni tutéž závažnost jako rozu
mový argument. Vychází z faktu, že člověk, pokud úplně
neotupil své svědomí, cítí lítost nad hříchy,jichž se dopustil.
Tuto jeho lítost jiní lidé nevnímají, případně ji neuznávají,
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přesto však je objektivní realitou. A právě proto, že exis
tuje, musí také existovat někdo, jenž ji přijímá a litujícímu
odpouští. Ten „někdo“ nemůže být jiný člověk, který nevidí
do srdce litujícího kajícníka, musí se tedy jednat o někoho,
kdo „z lítosti hříšníka má opravdovou radost... (E. Steino
vá: Zum Problem der Einfuehlung, česky: K problému vcítě
ní), protože je podstatně dokonalejší než člověk a vidí proto
do jeho nitra.

Toto odpuštění je možné jen proto, poněvadž Bohočlověk
Ježíš přinesl za všechny hříchy svou jedinou a dokonalou
oběť na Kalvárii. Pouze v jejím rámci, který vymezuje mše
svatá jako zpřítomnéní Kristovy oběti na kříži a jeho Zmrt
výchvstání, celebrovaná v Pánově mystickém Těle, tj. Církvi,
lze dosáhnout smíření člověka s Bohem,jež je podle světice
„největším darem Boha člověku, darem naprosto nezaslou
ženým“.

Gabriele Waste, Dienst am Glauben, 4/2012,
zkrácený překl.—rm

„Svatá Panno Maria, která jsi milovala Ježíše, jak pouze
Matka, požehnaná mezi všemi matkami, může milovat Syna,
požehnaného mezi všemi syny, vlej do mého srdce trochu
jemnosti, něžnosti a síly své lásky, abych ti mohl darovat
radostné vědomí, že Tvůj Syn je zde na zemi trochu více
milován.“

Abbé Gaston Courtois
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Nevábná prognóza

Půjde-li současný demografický vývoj v Německu tím
směrem, jako dosud, tak v r. 2040 každý druhý Němec bude
muslim. Uvádí to izraelsko-německý katolický publicista
a teolog Klaus Mosche Pilz.

Glaube und Kirche, 2/2015

Svéráznépotrestání
protipotratového aktivisty

Známý německý bojovník proti potratům Guenther Annen
byl za svoji činnost potrestán velmi zvláštním způsobem.
Ve městě Viernheim řádně zaparkoval na placeném parko
višti. Když se ke svému autu vrátil, zjistil, Že je pryč. Policie

ho odtáhla a musel zaplatit pokutu. Kdyžse bránil, že nepar
koval přece nedovoleně, tak mu bylo řečeno, že jeho auto je
polepeno protipotratovými plakáty, což se prý „nesmí“.

GK,3/2015

Manželství je možné jen mezi mužem
a ženou

Prefekt Řádu maltézských rytířů a známý obránce pravo
věrnosti kardinál Raymund Burke na přednášce v němec
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kém Herzogenrathu řekl, že manželství je možné pouze
mezi mužem a ženou a ne jinak. „Jako biskup mám po
vinnost tuto pravdu hlásat a budu to nadále dělat,“ řekl
kardinál.

GK,4/2015

Církevnesmíbýt politicky korektní

Světící biskup mons. Andreas Laun z rakouského Salcbur
ku prohlásil v rozhovoru pro list „Kurier“, že Církev „nemůže
být politicky korektní“, protože jí není nauka Kristova. Cír
kev nazývá potrat vraždou, Evropská unie naopak „lidským
právem“. Tady není možný kompromis a katolík má morální
povinnost „plavat proti proudu času“.

GK,4/2015

„Experti na etiku“ chtějí legalizovat
vraždy dětí po narození

Britští „odborníci na etiku“ z oxfordské univerzity zveřejnili
v univerzitním časopise článek, v němž požadují legalizaci
zabíjení čerstvě narozených dětí s tělesnými nebo duševními
vadami. Narozené děti prý „nejsou žádnými osobami“ a „ne
mají žádné morální právo na život“. Tento závěr je naprosto
logický, když se neuznává právo nenarozených dětí na život.
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Když řekneme ne dětem v matčině lůně, proč ne také dětem
hned po narození?

GK,4/2015

Modlitbao časté a hodné sv.přijímání

„Ó, nejsladší Ježíši, který jsi přišel na svět, abys všem
duším udělil Život ve Tvé milosti a pro zachování a rozmno

žení tohoto Života chceš být každodenním lékem jejich sla
bostí a každodenním pokrmem. Prosíme Tě tedy pokorně,
naplň všechny duše svým božským Duchem, aby ti, kteří
žijí ve smrtelném hříchu, se k Tobě navrátili a získali zpět
ztracený život milosti. Ti zase, kteří zakoušejí milost Tvého
božského života, ať přistupují, jestli mohou, denně ke Tvé
mu svatému stolu, aby toto časté svaté přijímání bylo lé
kem na jejich každodenní všední hříchy a aby tak posilovali
v sobě život Tvé milosti. Aťtímto způsobem svoji duši stále
očišťují a jednou dojdou k věčnému životu s Tebou. Amen.“

Převzato z knihy P. Artura Milaního „Wielka obietnica“,

překl.—rm

Kdyvznikly první katechismy?

V křesťanském starověku se víra předávala především
ústně, převažovaly konverze dospělých osob, katecheze pro
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to směřovala hlavně k čekatelům křtu, tzv. katechumenům.
Očekávalo se, že rodiče náboženské vědomosti, které připří
pravě na křest získali, budou potom předávat s pomocí kněží
svým dětem.

Tento model se ale stal neaktuálním ve středověku.

V epoše tzv. stěhování národů 5. —9. století přijala větši
na nově příchozího obyvatelstva hromadně křest. Státnost
a kultura se vytvářely díky Církvi postupně, byl to dlou
hý proces na mnoho generací. Duchovenstvo a řeholníci
zde byli dlouhou dobu jedinou vzdělanou vrstvou, rozvi
nula se teologie a filozofie vysoké úrovně, vzdělanost laiků
však byla minimální a to hlavně proto, poněvadž nebyl o ni
mezi nimi dostatečný zájem. Masy obyvatelstva neuměly
číst ani psát, což mělo dopad i na jejich náboženské vědo
mosti.

Ve farnostech sice probíhala příprava dětí k prvnímu sv.
přijímání, jenže spočívala především na memorování zá
kladních pravd, které tyto děti, pokud se dále nevzdělávaly,
brzy zapomněly, nehledě na to, Že v některých obdobích byla
nízká i vzdělanostní úroveň samotného duchovenstva, které
přizpůsobovalo formaci prvokomunikantů pověrám z pohan
ského období, jež měly tuhý a dlouhý život.

Prvním, kdo upozornil na tento nedostatek, byla inkvi
zice. Inkvizitoři se ve své praxi neustále setkávali s přímo
katastrofálními náboženskými vědomostmi lidu, s religiozi
tou zabarvenou pohanskými pověrami o existenci vampýrů,
rusalek, vodníků, vlkodlaků apod. Sv. Raymund z Peňafor
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te ve 13. století, právník a inkvizitor, požadoval jednotný
výklad podstatných katolických pravd, oproštěný od pověr,
ve všech farnostech, jednotnou celocírkevní příručku, podle
níž měli kněží v pastoraci vyučovat.

Tento požadavek se ovšem prosazoval velmi ztuha, což
souviselo mj. i s úpadkem, který Církev zažívala v období
renesance 14. a 15.století. Nicméně vynález knihtisku vyvo

myšlenek a informací. Jednotná příručka, shrnující základní
katolické pravdy pro potřeby lidu, se stala nutností už z toho
důvodu, že protestantská reformace postupovala a bylo tře
ba, aby i prostý katolický věřícídokázal protestantské agitaci
odporovat vhodnými argumenty. 16. století se proto stává
stoletím vzniku katechismu, což podpořil samotný Trident
ský koncil (1545-63).

Autorem prvního katechismu v pravém slova smyslu je
jezuita sv. Petr Canisius, jeden z poradců Tridentského kon
cilu. Zakrátko jej následoval kardinál sv. Robert Bellarmin.
Oba tyto katechismy byly psány latinsky a postupně se
dočkaly svých překladů do národních jazyků. V 17. —19.

stol. vznikaly v různých zemích katechismy, které ve své
podstatě navazovaly na katechismy Canisia a Bellarmina.
Biskupové se také přihlásili o své právo vydávat vlastní
„biskupské“ katechismy. R. 1912 římští teologové připravili
tzv. Katechismus sv. Pia X., který se stal základem pro ka
techismy jednotlivých zemí. V 90. letech 20. století si získal
všeobecné uznání Katechismus Jana Pavla II., známý dnes
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jako Katechismus katolické církve a přeložený do většiny
jazyků.

Podle Jens Mersch: Ueber die Notwendigkeit
des Katechismus-Unterrichts, KirchlicheUmschau 2/2012

zpracoval -rm

V Sýrii zmizelo beze stopy 20 tisíc lidí

Apoštolský nuncius Sv. stolce v Sýrii mons. Mario Zena
ri uvedl, že v této zemi unesly bojůvky Islámského státu
již na 20 tisíc lidí, převážně křesťanů. Mezi nimi jsou

i 2 pravoslavní biskupové, o nichž dosud neexistují Žádné
informace.

Katholisches. Info, 21. 4. 2015

Bestiální vraždy v Libyi

29 etiopských křesťanů z etiopské církve, jejíž jedna
část je sjednocena s Římem, druhá nikoliv,teroristé Islám
ského státu brutálně povraždili v Libyi zastřelením nebo
podřezáním. Tento hrůzný čin natočili na kameru a zve
řejnili. Papež František toto kategoricky odsoudil a vyzval
mezinárodní společenství k účinné obraně před teroris
mem.

Kath. net, 21. 4. 2015
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ISIS je dábel

Bývalý vatikánský hlavní exorcista P. Gabrielle Amorth
(dnes v důchodu) prohlásil, že Islámský stát (ISIS) je přímo
inspirovaný ďáblem. Zároveň ale řekl, že totéž platí i o sou
časném západním světě, který náležitě nereaguje na zločiny
ISIS.

Fronda, 15. 4. 2015

12křesťanskýchuprchlíků utopeno

Muslimští emigranti z Nigérie a Guineje při plavbě do Itálie

vyhodili do moře a utopili 12 křesťanů, protože se nechtěli

vzdát své víry.
Fronda, 14. 4. 2015

Mučen pro Krista

V Pákistánu v oktávu Zmrtvýchvstání Páně 2 musli
mové vyzvali 14letého křesťanského chlapce, aby se zře
kl víry v Ježíše Krista. Když odmítl, polili ho benzinem
a zapálili. Teď leží s vážnými zraněními v nemocnici,
a jestli přežije, bude se bát podle vlastních slov vyjít na
ulici.

Fronda, 14. 4. 2015
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Papež František neoblomný

Papež František nazval vyvraždění Arménů tureckými úřa
dy r. 1915 genocidou. Turecká vláda protestovala a dožado
vala se omluvy. Papež však odmítl a na svém vyjádřenítrvá.
Muslimští Turci tenkrát vyvraždili 1,5 milionu křesťanských
Arménů a cca půl milionu příslušníků jiných křesťanských
etnik.

Fronda, 13. 4. 2015

Potratové kliniky v Mexiku zkrachovaly

V hlavním městě Mexika musely ukončit svou činnost

2 z 3 potratových klinik. Místní katolíci to přičítají rozsáhlé

modlitební kampani na tento úmysl po dobu 40 dní.
Fronda, 14. 4. 2015

Mučedníci pro Krista v Keni —a svět mlčí

V keňském městě Gerissa došlo letos na počátku Svatého
týdne ke krvavému napadení tamního univerzitního kampu
su somálskými teroristy, kteří se hlásí k Islámskému státu.
Počet povražděných obětí včetně zasahujících policistů jde
do stovek, většinu tvoří křesťané všech denominací, jimž
byla dána volba: buď konverze k islámu, nebo smrt. Zvolili
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to druhé. Nutno se ale pozastavit nad tím, že zatímco o led
novém atentátu na redakci pařížského listu Charles Hebdo
psala všechna média světa, o masakru v Keni většina médií
vytrvale mlčí. Je to snad tím, že tady jde jednoznačně o mu
čednictví pro Krista?

Katholisches.info, 20. 4. 2015

Tadyje dnešní Kalvárie

Biskup Thomas Olstedt z amerického Phoenixu (stát Ari
zona) vedl na Velký pátek procesí k místní potratové klinice,
kde v promluvě řekl mj.: „Tadyje dnešní Kalvárie.“ Účastnilo

se několik stovek lidí. Spolupořadatelem akce bylo tradicio
nalistické Kněžské bratrstvo sv. Petra.

Kath. net, 20. 4. 2015

Nechtělijí dát ani vodu

Dcera k smrti odsouzené pákistánské katoličky Asie Bibi
Eisho, která se svým otcem cestuje po Evropě, vydala zá
važné svědectví, v čem spočívalo údajné „rouhání Mohame
dovi“, za něž teďhrozí její matce smrt. Pracovala na poli
jako jediná křesťanka se samými muslimkami. Když si poté
šly všechny ženy ke studni pro vodu, nechtěly muslimky Asii
dovolit, aby si načerpala, neboť jako křesťanka prý je „ne
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čistá“. Asia se pustila s nimi do diskuse a hájila Ježíše Krista
jako Syna Božího. Ženy to však označily za „rouhání proro
kovi Mohamedovi“ a obžalovalyji.

Katholisches. Inko, 20. 4. 2015

Holandský kardinál přiznává:pokoncilní
vývoj byl omylem

Jak oznámil katolický primas Holandska kardinál Eijk, do
jde v průběhu nejbližších let k odprodeji cca 1 tisíce kato
lických kostelů ke světským účelům. Důvodem je rapidní
pokles věřících, nedělní bohoslužby navštěvuje pouhých
200tisíc lidí, tj. 5 procent celkového počtu holandských ka
tolíků. V 50. letech to bylo ještě 90 procent, tj. cca 4,5 mi
lionů. Kardinál Eijk jednoznačně uvedl jako důvod takové
ho propadu odklon holandské církve od katolické nauky po
II. vatikánském koncilu.

Kath. net, 20. 4. 2015

V USAnarůstá počet novokněží

Letos bylo vysvěceno 595 novokněží, což je o 25 procent
více než předchozího roku. Také zájem o přijetí do seminářů
stoupá. Pozorovatelé poukazují přitom na fakt, že naprostá
většina kandidátů pochází z tradičně katolických rodin, kte
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ré se pravidelně doma společně modlí růženec a účastní se
v kostele adorace Nejsvětější svátosti.

Kath. net, 20. 4. 2015

Byl Jan Hus kacířem nebo ne?

Husovské jubileum (600 let od jeho upálení 6. 7. 1415
v Kostnici) je pro katolíky zase další příležitostí k diskusi,

jestli betlémský reformátor byl nebo nebyl kacíř, řečeno
jemněji, jestli se v teologických otázkách mýlil nebo ne. Ně
kteří čeští katolíci by rádi udělali z Husa pravověrného te
ologa, jenž se stal obětí zákulisních intrik a zášti. To tvrdil
už v 60. letech belgický teolog Paul de Voogt, to lze vyčíst

i z nedávných článků našeho dogmatika prof. dr. C. V. Pospí
šila v Katolickém týdeníku.

Jaká je pravda? Samozřejmě mezi katolíky není nikoho,
kdo by obhajoval Husovo upálení na hranici, které bylo ni
koli církevním, nýbrž světským trestem. Katolická církev
proti němu od prvopočátku vystupovala, jak jsme několi
krát v Řádu psali, mlčkyjej akceptovala teprve ve 13. stole
tí po smutných zkušenostech s heretiky albigenskými, kteří
byli teroristickou sektou, mající na svědomí vraždy celých
oblastí, jak konstatoval roku 1179 III. Lateránský koncil.

Jisté, upálení Husovo kategoricky odmítáme. Jenže zna
mená to, že neučil bludy? Kostnický koncil po dlouhé diskusi
vybral z jeho spisů, zejména z knihy „De ecclesia“ 30 here
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tických vět, které souzněly s bludy anglického reformátora
Wickliffa. Jsou to opravdu Husovy názory, nebo jde o věty
vytržené z kontextu? K tomu existuje závažné svědectví
Husova přítele Jeronýma Pražského, jenž o rok později ze
mřel v Kostnici stejnou smrtí. Ten psal v dopise Lackovi
z Kravař 12. 9. 1415, že všech 30 vět, které kostnický kon
cil vyjmul z Husových spisů a prohlásil za heretické, „na
lezl přesně v tom smyslu, jak jim rozuměli preláti sněmu“.
Sám stoupenec Husův tedy potvrzuje, že Hus učil bludy
a že kostnický koncil právem inkriminované věty označil
za kacířské.

Hus jmenovitě učil přesně podle Wickliffa:

a) Predestinaci, tj. že Bůh některé lidi předurčil k věčné

spáse, jiné k věčnému zavržení, ačkoliv z Písma sv. je
jasné, že Bůh si přeje, aby všichni lidé došli spásy;

b) Písmo sv. je jediným pramenem víry, ačkoliv katolická
nauka mluví o dvou: Písmua Tradici;

c) Církev nemá Kristem ustanovenou viditelnou hlavu,
papežství založil teprve císař Konstantin, což odporuje
Kristovým slovům Petrovi o klíčích, a aby pásl jeho be

ránky a ovce;
d) Duchovní ve stavu smrtelného hříchu neplatně (Hus

užívá termínu „nehodně“, ale jednoznačně ve významu
„neplatně“) udělují svátosti, což by ovšem znamenalo,
že nikdo z nás nemůže s jistotou tvrdit, že byl platně
pokřtěn nebo rozhřešen - milost skrze svátosti uděluje
Bůh, kněz je pouhým nástrojem;
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e) Světský představený žijící v těžkém hříchu ztrácí svůj
úřad a poddaní nejsou povinni ho poslouchat, což by
ovšem vedlo k totální anarchii, nota bene proč toto Hus
nevztáhl na svého protektora krále Václava IV.,u něhož
život v těžkém hříchu byl evidentní?;

f) Kristus není v oltářní svátosti přítomen reálně svým Tě
lem a Krví, pouze obrazně, Bůh ale může na základě

víry věřících způsobit, že se tak stane, Církev naopak
učí, že při vyslovení konsekračních slov, má-li celebru

jící kněz úmysl činit to, co činí Církev, vždycky dochází

ke změně podstaty chleba a vína;

I dnes by se musel Hus za tyto názory zodpovídat před
Kongregací pro nauku víry. Neupíráme Husovi osobní zbož
nost, skromný život a upřímný zápal pro nápravu zlořádů
v Církvi. Nelze však dělat z černého bílé a tvrdit, že žádné

bludy nehlásal.
Nemůžemeani tvrdit, že Hus byl světec. On sám v době,

kdy byl na vrcholu slávy a moci, schvaloval trest smrti pro
heretiky, mezi které neřadil pouze skutečné bludaře, ale
i své teologické a politické odpůrce. Štěpán z Pálče mu vy
týká, že v letech 1411-12 pod dojmem jeho štvavých ká
zání proti arcibiskupu Zbyňkovi Zajícovi a jeho stoupencům
„mnoho svatých kněží bylo pronásledováno...někteří usmr
ceni... V Klatovech a Žatci byli někteří kněží upáleni nebo

utopeni. Neznámejejich jména kromě jednoho: klatovského
dominikána Jana řečeného Malík. František Palacký (Dějiny
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národa českého III. str. 117) píše, že při teologické diskusi
před králem Václavem na Žebráku „hotov byl podati články
své i písemně, budou-li protivníci jeho....chtíti se zavázati
k dostatečnému průvodu žaloby své, a to pod pokutou odve
ty, totiž pod upálením, jakovéž na kacíře slušelo..“ X

Ano, Hus byl upálen, stejně tak Jeroným Pražský. Ne
schvalujeme a kategoricky odmítáme. Jenže on sám nese
morální spoluvinu na upálení desítek duchovních svými
stoupenci, aniž by proti tomu řekljediné slovo, na Žebráku
potom de facto požadoval upálení svých odpůrců, o nichž
předpokládal, že v diskusi prohrají, neboť za ním stál sa
motný král.

Husité, kteří se poté zaštítili jeho jménem, mají na svě
domí desetitisíce obětí z řad katolíků, jejichž jediná vina
spočívala v tom, že se odmítli vzdát katolické víry. Konkrét
ní hrůzostrašná fakta uvádí sám husitský kronikář Vavři
nec z Březové, píši o tom podrobně ve své knize „Nejkrva
vější genocida minulosti a současnosti“ (str. 60n). Nahnání
do sakristie kostela a upálení včetně žen, dětí a starců, to
pení v řece, shazování z oken na kopí, ubíjení cepy a dal
ší zvěrstva —to jsou ty ušlechtilé činy „Božích bojovníků“
a Husových mstitelů. Psali jsme o tom podrobněji již v mi
nulých číslech Řádu.

Názor katolíků by měl tedy být jasný: Husovo upálení beze
zbytku odmítáme, jakož i každé trestání smrtí za přesvěd
čení, stejně tak ale odmítáme jakoukoliv glorifikaci betlém
ského kazatele a jeho stavění na piedestal jako světce. Hus
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měl jednoznačně své záporné stránky a nese morální spolu
zodpovědnost za mnohá zla již za svého života, zejména ale
po své smrti za husitských válek i později. To je nutno říci
po pravdě a bez příkras.

PhDr. Radomír Malý

Modlitba k Matce Boží, Hvězdě mořské

Maria, Hvězdo mořská, patronko námořníků, prosíme Tě
o Tvou pomoc. Pros svého syna Ježíše Krista, aby nás dopro
vázel na všech mořích přinašich nebezpečích. Ochraňuje též
naše rodiny, od kterých jsme často a dlouho odloučení.

Kéž dosáhneme s Tvou pomocí vždy žádaného přístavu
a brzy se opět se svými drahými ve zdraví sejdeme.

Tuto modlitbu jsem přivezla z naší velké cesty po Atlantic

kém oceánu.Bylo jich tam hodně v kapli.
Volně přeloženo.

Homilie na slavnost Zvěstování Páně
25.3.2015
P. Karel Dachovský

Panna Maria je milostí plná. Také všechny milosti od Boha
pro lidi procházejí jejíma rukama. Byla disponována pro
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svůj úkol —být Bohorodičkou. Byla počata bez poskvrny
dědičného hříchu. Toto vyvolení však neznamenala, že by
Bůh umetl všechny cestičky na její pozemské pouti. Je také
Matkou sedmibolestnou. Mělato těžké. O to víc chápe naše
těžkosti a problémy. Přimlouvá se za lidstvo. Bez její pří
mluvy by svět patrně přestal existovat. Společnost v Evro
pě je mravně narušena a koleduje si o tresty. Podle litur
gického kalendáře je rovněž dnešní den zasvěcen obraně
nenarozeného života. Interrupce je velkým zlem. Zabíjet
nenarozené v lůně jejich matek je do nebe volajícím zloči
nem. Je to po celé Evropě. Jen v Polsku je trochu přísnější
zákon a Malta interrupce nezná. Samozřejmě jde o počatý
život, ale snad ještě více o osud matek nesprávně se rozho
dujících. Mnoho těchto žen cítí výčitky svědomí a vinu může
smazat jen dokonalá lítost a zpověď katoliček. Jinak jen
hrozí peklo na věčnosti. O tom vůbec není sporu. Morální
klima národa také trpí. Všechno souvisí se vším. Co mů
žeme dělat? Zvrátit špatný zákon v současnosti nepůjde.
Tak je třeba mobilizovat síly k činům, které jsou možné.
Každoroční Pochod pro Život je sice krásný, ale to nestačí.
Kdybychom se spokojili s tím, byl by to alibismus. Církev
musí v tomto směru více pracovat. Je potřeba křičet. Nebu
deme-li to dělat, odsoudí nás budoucí generace jako zba
bělé a vlažné. Každý asi nemá možnost k nějaké aktivitě
v tomto směru. Ale každý se může modlit. A bez modlitby
to nepůjde. Modlitbaje základ, na kterém stojí a trvá sou
časná rozkolísaná Evropa.
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Homilie - Zelený čtvrtek 2015
P. Karel Dachovský

Vstupujeme do velikonočního tridua. Při homilii se má

pojednat o ustanovení svátosti oltářní a kněžství. Obojí
téma je pro Církev klíčové. Bez Eucharistie bychom byli sla
bí. Eucharistie znamená přítomnost Krista. Zatímco on je
v nebi, chléb a víno proměněné slovy kněze na Tělo a Krev

Krista, zůstávají s námi. Anglikáni ve svatostánku přechová
vají víno. Tragédií anglikánů je, že nemají platné kněžství,
nemohou tedy proměňovat.

V našich farnostech bývá v kostelech svatostánek s Nejsvě
tější svátostí. Je to srdce farnosti a zdroj milostí. Kněžství je

pro Církev klíčové. Bez něj by nebyla mše svatá. Je k zamyš
lení, že málo mužů se hlásí do semináře. Je vidět malá víra
a nechuť něco obětovat. Polsko nemůžestále zásobovat Evro

pu kněžími - misionáři. I tam trochu začíná Církev slábnout.

Mše svatá je zpřítomněním utrpení Krista na Kalvárii. Nám
už to zevšednělo, ale je velmi zvláštní, že Bůh Otec posílá
druhou božskou Osobu - Ježíše Krista na kříž. Těžko může

me úplně pochopit úmysly Boží. Ale Kristus nám nejdokona

leji ukázal, jak je nám blízko, jak nás má rád. To se odrazilo
v jeho oběti. Solidarizovat se s těmi nejubožejšímia trpícími.
Dal nám příklad, jak se stavět k utrpení. A je s námi, pokud
se sami nechceme od něj odloučit. A to nechceme. Držme
se proto Ježíše, nic potřebnějšího a lepšího na tomto světě
není.
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Litanie
P. Karel Dachovský

Stal jsem se k překvapení heroldem Božím.
Já extrémně slabý člověk.
Ale Pán Bůh má rád paradoxy.
Dělá si, co se mu líbí.
Nechtěli mi dát šanci,
teďjsem se stal
důstojníkem Mariiny legie.

Asi by bylo nesmyslem
vrhat se na ocel šavle,
ale čas hraje pro Boha.
Je mi jasné, že pracuje i ďábel.

Svolávám na pomoc v obtížné situaci
všechny ty světce, o nichž jsem psal.
Abych nezapomněl na své rodiče.
Díky nim jsem
nikdy nepochyboval o Boží existenci.
Díky i milosti.
Někdy jsem se však potápěl
jako Petr v Genezaretském jezeře.

Svolávám na pomoc:
Svatého Jana Vianneye,
svatého Tomáše Mora,
svatého Bernarda,
svatého Norberta,
svatého Alfonse z Liguori,
svatou Markétu MariiAlacogue,
svatou Alžběta Durynskou,
svatého Karla Boromejského,
svatého Filipa Neri,
svatého Aloise,
svatého Josemaria Escrivu de Balaguer,
svatou Giannu Beretta Molla,
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blahoslaveného kardinála Newmana,
ctihodnou Edel Guinnovou,
služebníka Božího Alfie Lamba,
Alexii.

Nikdo se neobrací
na zmasakrovaných sto tisíc katolíků husity.
Svolávám upálené kartuziány, dominikány,
premonstráty, benediktiny, minority, cisterciáky,
augustiniány, premonstrátky, benediktinky,
cisterciačky, klarisky, augustiniánky
a další.

Zastupoval jsem Patera Viktora Frýdla
ve Strakonicích.
Fara je v hradě Maltézských rytířů.
Ti vytrvali v husitském rozbouřeném moři.
Jako Plzeň, Karlštejn, hrad Kost,
Rožmberkové a Morava.

Svolávám sto tisíc popravených katolíků komunisty
ve španělské občanské válce.
Jakoby se o tom nesmělo mluvit.
Odvažuji se volat i pravoslavné
namačkané v dobytčácích
směrem ke Gulagu.

Abych nezapomněl na trýzněné františkány,
jedl jsem s nimi u jednoho stolu.

Vydal jsem brožuru o plnomocných odpustcích.
Na odpustky dost zapomínám,
ale někdo to praktikuje.
Přesto dost velké spojení s dušemiv očistci.

Všichni andělé,
kteří se radujete z Boha,
Královno andělů,
Mater Dei, ora pro nobis.

15. 4. 2011
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Damašek
Karel Dachovský

Bylo to na svátek
svatého Michaela de Sanctis.
Zdálo se mi,
že něco přednáším ve středověkésíni,
kde byly zbytky fresek 
latinské nápisy, modrá labuť
a barevné skvrny.
Bylo mi řečeno,
že do místa nikdy nevkročili husité.
Co by to mohlo být?
Ti rozbořili, co mohli,
ale na hrad Strakonice nevstoupili.
Asi čtyřikrát jsem ve Strakonicích
zastupoval Patera Frýdia
a bydlel na hradě,
který patří řádu Maltézských rytířů.
Proč to ale povídám?
Chtěl jsem psát báseň
a k té patří zářivá obrazivost,
jakési pouštění žilou génia.
Kdysi jsem byl na přednášce
Lumíra Čivrného o Lorcovi.
Nemohu si vzpomenout na to slovo,
které Španělé používají
pro něco výjimečně krásného,
španělská cikánka to VÍ,
slyšela jednou Bacha,
ale zná dobře ty oslnivé tance
při chřestění flamenka.
Byljsem tehdy unešen Lorcou,
Ale v mládí mě přiváděl na hranici extáze
gregoriánský chorál z desky švýcarských benediktinů.
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Teď už to s ním není tak oslnivé
a těžko mě přivést na kraj extáze.
Ale stále poznám,
kdy sestupují ohníčky můzy milosti
a vím, že mohu psát
a báseň bude dokončena.
Neplynou mi v duši metafory,
blyštivé destičky křišťálu,
ale poznám,
že hrozen révy je mimořádně krásný,
zvlášť když je ojíněn rosou.
Stvořitel věděl,
že z révy se stane slovem kněze
a zázrakem z nebe Krev Kristova.
Seifert by přidal k té révě ještě zpěváka
drnkajícího na stopce hroznu.
Ale co metafory?
Co poezie, když svírá bolest a úzkost?
Posedlost poezií Francise Jammese,
který viděl sýkorku
na břevně kříže na Golgotě.
Viděl - neviděl
Začal jsem psát tuto báseň kvůli Sýrii.
Učitel na střední katolické škole v Damašku
nacvičuje s žáky divadelní hru.
Nevědí, zda je druhý den
nevyhodíšílenec do vzduchu.
Křesťanéjsou nenáviděni.
Nepochopitelný beraní rozum dovoluje,
aby v Sheffieldu, Manchesteru, Paříži
a mnohde byla místa, kde platí zákon šaría,
místo řídí islamisté
a policista tam nevejde.
Může to skončit všechno
jako v severní Africe a Turecku.
Všechno křesťanské srovnáno se zemí.
Kde je Augustinovo Hippo?
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Svatý Pavel nebyl v Damašku náhodou,
ale možná,
že z růžového mramoru křesťanských chrámů
zbude jen prach
na islamistických botách extremistů.

Bilancování
Karel Dachovský

Zdánlivě neduchovní statek
pokud se tomu vůbec dá říct.
Josef Florián ve Staré Říši.
Nikolinejmenšíjsi ze všech vesnic.
A velká rodina.

Pokud mi dá Bůh zdraví a věk,
dokázal bych vydat půl milionu výtisků.
Spíše velké mlčení o mně
a málo metliček uhlazujících mi cestu.
Už mi nejezdí náklaďáky
plné knih z tiskárny.
Je to teď skromnější,
jako útlejší je Církev.

Hodně knih se vejde
pod klavír Foerster.
Copak se stalo s mými bývalými sklady
na Jižním Městě a v Kyjích?

Už mám víc přátel na věčnosti
než v tomto světě.
Přátelé, kteří neselžou.
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O hrstce věrných
VladimírStibor

Užjenom zbývá
dovést smečku na hřeben,

usrknout vína,
než se podřeknem...

Dosud sníme o misce nektaru.
Mostz lián nepřejdem.

Stín sáhne po hrdlu,
ty hrozné věci dělá se svým dvojníkem.

Laním z ebenu
se také nechce nahoru;

nerozumí ztichlým nosičům.

Otřou se o svou Kolchidu,
bolest drtí révu

s ptáky plujícími k hořícím nebesům...

Vzpomínám na tebe, maminko
Jožka Stražistský

Už dlouho nejsi se mnou, maminko
vz -2 v 1 vr „O v
rikaji, ze na malém hřbitůvku sladce spíš
já si však myslím, že tam nahoře, maminko,
tak jako dole, stále nade mnou bdíš.

Probuď a usměj se na mě, maminko,
úsměvem, který jak poklad v srdci mám.
Na tvůj úsměv, na tvoji náruč plnou něhy,
na tvoje pohlazení, maminko, stále více vzpomínám.
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Uděl nám, Bože, poznání
Michal Krátký

Kéž Bože, dokážeme urovnat
všechny naše vzájemnéspory,
přátelství dovedeme uchovat,

a je-li třeba, řeknem sorry.

A kéž jen Ty nám k tomu udělíš
všechny potřebné milosti,

naše srdce nesmírnou naplníš
tolik potřebnou vřelostí.

Uděl nám, prosíme, poznání,
. o We4 2. / /
jak důležite je pokaní.

Abychom čisté svědomí měli
a s Tebou se vždy radovat směli.

Když bují plevel
Josef Prokop

Dá Bůh že zase brzy
v kostele opuštěném za lesem

sejde se hříšníků jen pár.

Uzamknu se do svých úst
a neotevřu nikomu

abych uslyšel hlas tichý.

Proud slov je všude hojný,
klidně můžetei lhát,

Nevýslovným se však nelze zabývat.
Velikonoce 2014
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Na Kříži lásky
Běla Schovancová

„Bože můj, Bože můj,
proč jsi mě opustil...“

I tuto bolest duše nekonečnou

jsi musel unést, můj Pane Ježíši,
abys na Křížisvou láskou zachránil

i všechnyty,

kteří na cestě životem Boha opustili,
aby i oni, při poznání Tvé pravdy věčné,

jak slunce náhle oslňující,

v pozdní své lítosti
mohli dojít slitování u Boha Otce,

aby On sám,

za clonou času před námi dosud zastřenou,
Tvou oběť, Pane Ježíši,

ve spásu každého člověka proměnil,

abychom všichni Tvou láskou
zrození znovu v nebesích,

Tebe, Bože náš Trojjediný,

s anděly tvými, milovali a ctili,
a s Marií Pannou, Matičkou naší nebeskou,

v Lásce tvé zůstávali navždycky...
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Cas
Janka Procházková

Letní odpoledne pozlatilo klasy,
lehounký vánek

plní siestu vůní medu
a

bzukot včel kolébá touhu
na nic nemyslet

a

Závrať azuru předčíjen oslavné ódy
ptačího orchestru...

Právě teďje čas k proměně 
nikam se nežene

ani netlačí sny ke zdi —
zůstává,

vyčkává....
Množísám sebe dáváním.

Jsi tu pro mne 
nebo já pro tebe?

Velkopáteční noc
Marie Dolistová

Tiše vystupuje zářící měsíc
do temnějších modravých výšin.
Skončily hrůzy utrpení,
utichl křik davu.
Hrobní kámen přivalen k hrobu,
jeho zadunění o okraj procházítisíciletími.
Ještě zbývá kus cesty přes beznaděj, mlčení
a bezmocnost Bílé soboty.
Ještě je kus vzdálenosti a kus času k nedělnímu ránu.

4. 4. 2014
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Růženec
František Kratochvíl

Táhneme
zastavit chceme se až v ráji
tam uslyšet Adama:
„to Eva mě svedla“.

Táhneme
neseme s sebou si hada
dělajíc ze sebe fakíry
šašky a nemehla

Loupeme
Zemi jak velký pomeranč
zavíráme Porto coeli
na sto jeden východ
Marníme
svou krev proléváme sítem
od první kapky Ábelovy
na olej ďáblovi
Pálí nás
popel shořelých srdcí
ještě vařícísypemesi
ho na vlastní hlavu

XXX
Zdenka Líbalová

Svým něžným srdcem
dotkni se nás Kriste
ať znovu uvěříme
v léčivou moc lásky

Táhneme
zastavit chcemese v ráji
rychle předběhnout Adama a
Evu poprosit o

poslušnost
tu sůl života v plnosti
Chceš-li Pane dáš nám odpověď
s otázkou na konci

Věříme
slzy katedrál zažene
náš chléb každodenní modlitby
ten přítel Růženec

Stříbro, březen 2015

a naleznemesílu
k darování sebe
všem těm co potkáme
na cestě za tebou.



Novýpohled
Libuše Motysíková

Slunce si stojí vysoko
vlídně otevírá svou náruč
život probouzíse, sílí
i stromy jdou do síly

A ne všichni se snaží
aby tu krásu spatřili
zase je, zase přišla
rozvinula se a zkrásněla

Jsme takoví
jaké jste si nás vysnili
jdeme dopředu jako andělé
přicházející do duchovního
prostoru

Po probuzení
odkládáme strnulou masku
nasloucháme životu
vždyť mrknutím oka
se vše změní

Nejasnécíle
nás nutí přejít brod
s nadějí nového
nepřeskakuj plot

S čistotou vln
těla poznání
snad lidi probudí
pozdnísvítání

Probudí úžasy
odloží trapasy
hledání nových míst
tím si je člověk jist

Rozum i síla se ve mně bouří
ta touha jít cestou svou
ta tvrdohlavost neznající mezí
ty obavy nad cestou tvou

Rozum a síla mají pevné místo
nové prostory jsou prosvětleny
duchem místa i duchem víry
pevné cesty mají své síly



Sen o katedrále
Mirosfaw Sfapik
Prof. Zbiegniewu Religovi

V okamžiku kdy On řekl
že pak už nic není
a že ve skutečnosti dává přednost mořským rybám
vzpomněl jsem si na chodce
uslyšel utichající kroky
hovořilijsme nad vodou
na mostě
za půl roku už nemělžít
a tehdy ta čtyři hnědošedá koťata
běžela směrem k jezeru

té noci jsem si vysnil
že nemělo být potom
jenom
takový malý neexistující bod
a v něm všechno
i prach světla letící od gotických oblouků
i vitráže jako staré víno
vonící jako víno
nabírající na síle

okované dveře se jednou otevírají
podruhé zavírají
skrze ně
plují ryby v proudu vína
jak mořské tak sladkovodní

nad Ním
a Jeho prutem
sluncem rozehřáté cihly
klenby pohyblivé dlaně
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pak se On odvrací
a sloupec světla
jako velký štětec
maluje Jeho tvář
a křížovou cestu
ale už bez křtu mučednictví

podlaha se stává mořem
rozeta vrtulníkem
nebo květem heřmánku
břeh se snaží dohnat vodu
za ním pospíchá tráva

pak čtyři hnědošedá koťata
téměř jako pruhované taburety
opatrně vycházejí z křoví
On je chce všechny obejmout
ale ony
téměř jako paralelní světy
mizí v zákoutí hlavní lodi.

Přeložil Libor Martínek

Mirostav Stapik se narodil 25. 4. 1955 v Sokótce (Polsko). Je bás
níkem, prozaikem, vydavatelem, žurnalistou, tajemníkem olštýnské
pobočky Sdružení polských spisovatelů (Stowarzyszenie Pisarzy Pol
skich). Debutoval jako básník časopisecky v r. 1981, později publiko
val poezii mj. v časopisech Warmia a Mazury, Integracje, Borussia,
Jačwieža, Topos, Poezja Dzisiaj, v makedonském časopise Kulturnyj ži
vot, v literárních antologiích Przed i za a Do przyjaciela wroga, Niemci
v poezji polskiej. Autor sbírek poezie Ciag logiczny (1988), Jest pieknie
(1992), Biaty wiatr (1998), I dziš i wczoraj (2002), Szuurga (2008;
nominace na Literární cenu Warmiňska a Mazurska), Dasein (2010)
a souboru povídek Biel (2009). Žije v Gotdapi, kde je ředitelem měst
ské veřejné knihovny. V roce 2008 obdržel Cenu maršálka Varmiňsko
mazurského vojvodství za vklad do kultury regionu, v r. 2011 Stříbrný
křížza zásluhy. Překlady pocházejí z výboru poezie Odlegtosci, wiersze
wybrane (Olsztyn 2012). (Im)
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Předjaří
Marie Tefrová
VěnovánoPateru Dachovskému

Ještě je jaro daleko
o nocích zalézá za nehty mráz
po ránu zubaté sluníčko
lakotně přilévá zář.
V klekání o šesté šedavé stíny
zahalí město v ráz.
Navzdory....
Přesto, že....
obavy, vzpomínky svírají skráně
rozkvetly mandloně
v zahradě petřínské stráně.
Růžově bělavé nevěsty něžné 
motýli sedají na ně.
Země se probouzí, nedá se zmást
odklízí mokrý sníh
děti schovávají na půdy sáně
když nový čas se s nadějí
probouzí také v nich.
„I každá babička stará
je veselejšíz jara“.

Jaro 2015
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„MNeporijdesi pro mě smrt, ale Bůh“
sv, Terezie z LiSsleux

S vírou ve vykoupení a s nadějí ve věčný Životoznamujeme, že byl z tohoto
světa povolán Kristův kněz

P. Karel Dachovský
Zemřelnáhle ve vinohradské nemocniciv Praze v úterý 11. srpna 2015.

Narodil se 1. května 1949 v Praze na Vinohradech, vystudoval Vysokou školu
ekonomickou (1973). Během základní vojenské služby se seznámil s tajným
provinciálním představeným řádu františkánů, u něhož se začal připravovat na
kněžskou dráhu. Poté, co státní bezpečnost odhalila tajnou františkánskou komunitu
v Liberci, kam i on dojížděl, onemocněl a pro svou nemoc již nemohl naplno vykonávat
své dosavadní zaměstnání. Krátce pracoval jako poštovní doručovatel, než mu byl
přiznán plný invalidní důchod. Roku 1981 jej tajný biskup Václav Razik vysvětil na
kněze a po pádu komunismu se ke svému kněžství přihlásil i veřejně.

Tehdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk jej 12. února 1993 podmíněně znovu
vysvětil a otec Karel byl ustanoven jako farní vikář v pražské farnosti Holešovice. Poté
vypomáhal v kostele sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie na Olšanském náměstí v Praze,
a to až do roku 2006. Od roku 2007 až dosud vypomáhal v různých pražských
kostelích a farnostech, nejčastěji u sester alžbětinek a boromejek.

Roku 1990 založil nakladatelství Rád, které sám řídila v němž vydával nejdříve
stejnojmenný časopis, posléze především knihy, věnující se Životopisům svatých a
blahoslavených. Je též autorem několika básnických sbírek, které mu vyšly v jeho
nakladatelství.

S naším zesnulým se rozloučíme při mši svaté
v pátek 21. srpna 2015 v 11.30 hodin v kostele sv. Anny v Praze na Zižkově.

Po ní bude uložen do rodinného hrobu na Vinohradském hřbitově.

Arcibiskupstvípražské
a kněžípražské arcidiecéze

Arcibiskupstvípražské, Hradčanské nám. 56/16, 119 02, Praha 1, T.220 392 100, e-mail: aphaAapha.cz



REUNIGN

SVATOLAZARSKÁ UCTA
VE STŘEDOVĚKÝCH ČECHÁCH



P.Karel Dachovský
1949-2015

Vúterý11. srpna 2015zemřel ve vinohradské ne

mocnici v Praze kněz a básník P. Karel Dachov

ský. Karel Dachovský se narodil 1. května 1949

v Praze na Vinohradech, vystudoval Vysokou

školu ekonomickou (1973).Během základní vo

jenské službyse seznámil s tajným provinciálním

představeným řádufrantiškánů, u něhožse začal

připravovat na kněžskou dráhu. Poté, co státní

bezpečnost odhalila tajnou františkánskou ko

munitu v Liberci,kam i on dojížděl, onemocněl

a pro svou nemocjiž nemohl naplno vykonávat

své dosavadní zaměstnání. Krátcepracovaljako

poštovní doručovatel, než mu byl přiznán plný
invalidní důchod.

Roku 1981jej tajný biskup Václav Razikvysvě

til na knéze a po pádu komunismu se ke svému

kněžství přihlásil i veřejně.Tehdejší pražskýarci

biskup Miloslav VÍKjej 12.února 1993 podmíněně

znovu vysvětil a otec Karel byl ustanoven jako

farní vikářv pražské farnosti Holešovice. Poté

vypomáhalv kostele sv. Rocha, Šebestiána a

Rozálie na Olsanském náměstí v Praze, a to až

do roku 2006. Odroku 2007až dosud vypomáhal

v různých pražských kostelích a farnostech, nej

častějiu sester alžbětinek a boromejek.

Roku1990založil nakladatelství Řád, které

sám řídila v němž vydával nejdříve stejnojmen

ný časopis, posléze především knihy, věnující se

životopisům svatých a blahoslavených.Je též

autorem několika básnických sbírek, které mu

vyšlyvjeho nakladatelství.

Tiskovázpráva Arcibiskupstvípražského

www.apha.cz

Řád sv. Lazara s P.Dachovským spolupraco

val a přispívalna jeho publikačníčinnost.

Reguiescat in pace.


