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GLOBALIZACE, KOMUNIKACE,INFORMACE A CO DAL:
Žijeme v době, kteřá je jiná než byly doby

předchozí. V době, kdy dostáváme mnoho
zpráv a informací' V době, kdy se tyto zpÍávy
šíří velmi rychle a najdou nás téměř všude. Je
to doba globalizace a komunikace. Doba, ve
které mají sdělovací prostředky na č|ověka čím
dáI větší vliv. A teď otázka: Můžene ny křes'
ťa é, ny kteří nemóme kontrolu nad sdělovací-
mi prosli?dky :ojisli!. aby .? Dobrá zpráva o
Boží lásce dostala k spoluobylatelůn naši pla-
neÍy? Isem optimista' Je to moŽné! Víte proč?
Ze dvou důvodů:

l. sdělovací prostředky budou mít na člo-
věka stáIe menší vliv. Někdo řekne: to je hlou-
post, to si pÍotiřečí s tím, co bylo řečeno výše.
Neprotiřečí! Přibývá sdělovacích prostředků,
televizních i rozhlasových stanic, Íozrůstá se
internetová síť' v takové různosti je již téměř
nemožné' aby všichni slyšeli všechno a totéŽ.
Tatam je doba, kdy komunistická vláda ovliv-
ňovala pomocí jednoho televizního Programu a

několika Íozhlasových stanic neomezeně celý
národ. Dnes již nepomůŽe vlastnit veřejnopÍáv-
ní televizi, lidé si mohou pustit kterýkoliv jiný
kanál, ai naladiI ro7hlasovou stanici
sjakýmkoliv zaměřením' Každý si na.jde (nebo
nenajde) vlastní zdroj informací. společnost s€
rozdělí uvnitř. Lidé' kteří budou Žít vedl€ sebe,
budou mít jiné názory a smýšlení. Budou se

iaksi od sebe vzdalovat a přes globalizaci si
budou stáIe méně rozumět. Politici a kulturní
osobnosti budou mít stále méně možností se-
známit se svou vizi všecbny potencionální čte-
náře či posluchače. Bylo by to chápáno jako
ovlivňování svobody tvůÍců programů jednotli-
vých stanic i jejich příjemců. Lidé budou mít
stále menší zájem o veřejný a společenský Ži-
vot. Možností, jak vyrržít svůj čas pro získání
jakýchkoliv zrakových a sluchových vjemů bu-
de tolik' že člověk bude vnímat čím dál tím
menŠí procento celkového množství nabídek.

2' co tedy rozhodne a v čern má cirkev do
budoucna naději a výhodu i před těmi' kteří
vlastní dnes velmi drahé a nákladné zařízení
pro šíření informací? Počet aktivních čIenů,
kteří budou nejen informace přijímat, ale budou
také ochotni osobně předávat dobré zprávy od
člověka k člověku v osobním mezilidském kon-

taktu' Tváří v tvář, z úst do uší, z očí do očí,
z ruky do ruky. Tento způsob bude čím dál tim
účinnější' Do budoucna rozhodne zda počet
svědků Ježíše KÍista bude větší než počet těch,
kteří nebudou zaháIet a budou šířit a předávat
nedůleŽité, neužitečné nebo dokonce špatné
zptávy zce|a osobně. Každé osobní setkání bu-
de mit, již jenom proto' že osobních kontaktů
mezi lidmi ubývá, daleko větší dopad a dlouho-
dobější vliv na čIověka, než neosobní informa-
ce ze sdělovacích prostředků, vůči kteÍým se
stává člověk jaksi imunní a nenechá je vstoupit
až do srdce. Do budoucna jiŽ nebudou mít pro
pos|ání církve význam její pasivní členové, kte-
ří jen přijímají co se jim předkládá i kdyby jich
bylo velmi mnoho, ale aktivní apoštolové,
evangelisté, kteří vyjdou a budou hledat člově-
ka' aby mu pokorně a s láskou vhod i nevhod
oznámili to jediné, co může zachránit jebo ži-
yot Bůh tě nilujeI JeŽíš ukřižovaný žije a mů-
že ti daÍovat věčný Život. smÍt tvého prázdného
a zbytečného života můŽe být proměněná sílou
a mocí' která vychází z Kříže ýzkříšeného Klis-
ta. ]e možné být osobním svědkem těchto dob-
rých zpÍáy' Svědkem slovem i osobnim viditel-
ným postojem. Jakých poslů bude více? Najdou
se andělé dobrých zpráv?

Z tohoto pohledu vidím, bratři a sestry do-
slova prořockou úlohu všech nových komunit a

malých společenství, které mohou v církvi vy-
chovávat lidi k tomuto poslání' svatý otec Jan
Pavel Il' v apoštolském listu Christefideles lai-
ci (o křesťanských laicích) napsaI: ,,Uproslřed
něktelých Íarností .'. maló cítkeýní společe stýí
nohou být značnou pomocí při fornaci křesťa-
nů tím' že moho1l působit, aby se pronikayějí ší-
řilo ýědomí a zkušenost společenství a c[rkev-
ního poslání".

(chL 6t )
Jsem proto velmi rád, že mohu jiŽ po Šesté

v naší faÍnosti ohlásit katecheze neokatechume-
nátní cesty, které budou vjídelně Zvláštní školy
na ul' Křižná každé pondělí a pátek v l9.00 hod-
a to od pondělí 22. října' Přijď ity! odvahu, ne-
boj se! Pán JeŽíš má ipro tebe dobré zpřávy. Na-
stal čas, abys i ty uslyšel Jeho pozvání!

o' Payel, íarliř



APOMENUTA OTAZKA
Přiznávám se a ároveň omlouvám' že jsem ještě ne_

odpovčděI na q]slovné přáni jedné tazatelky na jislou
Ólá?lll na stlánkách ŽivoLa Iarnosti' Ta olá7ka zněla asi
takto: Ploč nemůž. být mše svaíá pro děii v kostele
v neděli odpoledDc [apř. v 15.00 hod.? Proč jsou mše

svaté jen Ý neděli íáno a pak až vďer? Proč ne
(v n€děli) odpoledne?

Pokusím se odpovědět:
Je velmi pravděpodobng že by na takovou mši

svatou přicházelo málo lidí' Většina znás ]e z\yklá již
od dětství chodit do kostela Íáno. odpolední čas, je čas,

kteÚ většina famiků třáví spolďně s Íodinou a dětmi ať
uŽ při příleŽitosti různých návštěv, akcí nebo yýtetů.

PoměÍně obtížné by to bylo i pro nás plo kněze.

většina z nás slouží dopoledne dvě až tři rnše svaté. Již
z tohoto důvodu není prostě možné přidat ještě jednu na

odpolďne. Již tak je někdy velmi obtížné obsadit

v naších farnostech všechny nedělní mše svaté' Přibývá
noY'ých kostelů i požadavků ze strany věřících a nás

kněží v diecézi rok od roku ubývá. Z hlediska věřících
by zase nepřipadalo v úvahu některou mši svatou
v neděli dopoledne zrušit a místo ní zavést mši svatou

např. v 15.00 hod_ To by určitě odmítli. zavedení
večeÍní mše s\alé bylo dáno lim. Že se mno/í věřící
vrac€jí z víkendu a nebo v neděli musí pracovat a chtějí
si aspoň v ávěru neděle splnit povinnost bý na celé

mši svaté v nďěli a zasvěcené svátky.
(Pokud si někdo myslí, že se v někteíých názorech

mýlím - ať mi napíše).

@
SOBOT V MESICIL.---

Druhé pokračování z knihy Vilhelma HůnerÍlalrna

- HovoŘÍME S MATKoU
sesl.a Lacie šIři pobožnosl pětí pnních sobol.

Po zjevení l0' prosince 1925, ve kterém ji Panna Maria
pověřila' aby začala šiřit pobožnost pět; prvních sobot, Lucie
informovala o všem svého zpovědníka i př€dstavenou. Ti však
vába]' a nezdálo sejim vhodné začít šířit tuto novou pobožnost.

Lze to poznat iz nejstaíšího Luciina záznamu ozjevení, kteÍé
se uskutečnito l5. února l92ó. Lucie oněm napsala o několik
dni později mons' Pereirovi Lopesoú' tedy téměř o dva Íoky
dříve' n€ž o tom napsala vprosinci 1927 na rozkaz otce
Aparicia. Pod]e tohoto nejstaršího áznaÍnu se Ditě Ježíš zeptal

Lucie:
,,A ty jsi rozšiřila ve svétě to, co od tebé žádala
nebeská Maka?''

Lucie odpovědě]a: ''Můj JeŽiši' ty 
'dobře 

víš' co mi řekl
zpovědníkv dopise' kteýjsem ti četla. Řekl, žeje třeba, aby se

to viděni zopakovalo' Žejsou potřebná fakta, aby s€ m Ínohlo
věř;t' a Že matka představ€ná nemůže sama nic uděIat, aby to
pÍopagovala."

Je pravda - odpověděl Dítě Ježíš - že matka představená

sama nic n€zmůže, ale s mou milostí můŽe Všechno' A stačí'
aby ti t\uj zPovědn ík dal svoleni a aby to tvá představen á ř€kla
a bude se tomu věřit, i když se nevi, komu to bylo zjeveno."

Po tomto druhén zjeveni Lucie dostala svolení napsat o
pobožnosti prvních sobot s!"irn nejbližším' Askutďně' udělala
v tomto ohledu, co bylo vj€jich silách, jak o tom svědčí ijeji

dopis z 24.'l .192'7 , ye krerém qsvětluje a doporuču.je tuto po-

božnost své matce' Pozděj i se sestÍa Lucie obrátila písemně i na

mistního biskupa v Leirii, kterým byl mons' José Alves corÍeia
da silva' nazvaný ,, Ďl3,t'p Panny Marie,''j^k Jeto možflé čisÍ
v nápise najeho sarkofágu ve fat;mské baziIice. Prosilahq aby

šířil tuto smímou poboŽnost k Neposk\"měnému Srdci Panny
Marie. Jak je patmé z listu sestry Lucie' napsaného 28 ' l0. l934
svénu zpovědníkovi, biskup slíb'l, Že tak učiní násl€dujícího
roku' Proto 10.5'1935 sestra Luci€ ZnoW napsala biskupovi
dopis a připomenula mujeho příslib'

Roku 1937 zmíněný leirijský biskup napsal svatému otci
Piu XI' o zj€veních ve Fat;mě' v dopise jej informoval i o
pobožnost€€h pěti pnmích sobot' jak mu ji popsala sestra

Lucie.
19.3.1939 sestía Lucie napsala svému bývalému

7po\ědnikoti otci Aparíciovi dopis. ve klerém mu olnamuje.
že leirijskýbiskup schválil letáček o smímén svalém přijímáni

v p.\,ní soboty měsíce' Potom dodává důležitá slova:

,,od konání télo pobožností, spol se zas,ěcefiín
Neposlcýměnému Sl.tci Panny Marie, bude záý^el válka a npbo

níf ýe sýělě. Pfoto lak velmi lo.ĚíÚ, aby byla rczšiřoýanó a
nláŠtě proto, nebot'je to ýtie našeho doblotiýéha Pána Boha a
naší rakýelni laskavé nebeske Matky "

Tato pÍorocká slova napsala sestra Lucie pět Íněsíců před
qpuknutím dÍuhé sv&ové války. o tři něsíce později,
20'6.1939 sestÍa Lucie napsala oici Apariciovi da]ší dopis,

''Panna 
María slíbila' že oddálí bič vólky na pozděj ší dobu'

pokud se rozšíiÍ a bude se kona! lalo pobožnost. yidíne, že

odrlaluje tenlo tlesl úměně s tíl}' jak se padnikó úsili o její
fozšíření, ale obóýón se, k nebude e noci učinit yíc' než
deláne a že dobÚ Pán Bůh, nálo llspokojetý, odláhne ruku
sýého nilosúenstýí a doyolí' aby sýěl byl postikn tí t.,
lreýen, kteri bude jako nikdy předin slrašný, slrašrý ''. "

V dalším dopisu z 3l '7' 1939 s€stra Lucie oznamuje otci
Aparic;ovi, že leirijský biskup jí vdopise slíb;l, Ž€ 

''udělá
všechno' co bude v ieho možnost€ch' aby stále více rozšiřil
iclu k l ašilck VclŤi milo!ané Íebe.ké \4dlce'''

Nakonec 13. září 1939, n€€elé dva týdny po qpuknutí
druhé světové války, vzpomínaný biskup schvál;l pro svou
diecézi pobožnost pět; pÍvnich sobot. Je zajímavé' Ž€ do té
doby se nikdy veřejně n€Ínluvilo o zjeveních Neposk\Ťněného
srdce Panny Marie. v souvislosti s fatimskými zjevenimi se

vždy m|uvilo o Růž€ncové Panně Marii'
Bylo dávnou touhou sestry Lucie napsat o pobožnosti pěti

přvních sobot i svatému otci, jak o tom svědčí nás]edujíci
úr}^/ek zjejího dopisu' kteď napsala 29'5.1930 svému
zpovědníkoviotcí Gocalvesovi:,'Zdá se nj, že dobrý Pón Bůh
ý hlubinl: l ého s ce na ně naléhá; abych od svalého olce
žádala sclNálení snírné pobďnosli, klerou sán Pán Bůh a
přesýalá Panna žádali ý race 1 92 5 .'' "

1alo louha se splnila ode'et,otů po7deji' V dopise Ptu xlI'.
napsaném 2' l2' l940 l '] uy ve ŠpanélskL]- s€sŤa l ucie inforÍnuje
svatého otce o ,'&t;mském t4em51ví," týkajícim s€ podm ínek mí-
ru ve světě a potom pokfačuje: ,sýatý otče. až do roku 1926 loÍo
ýkchno ňslalo tqjeno podle visbveho příkn-a Pamy Mclrie'
Tehdy po jednom zjeyení žádala, aby se ve 9ělě ro'šiřÓýnln wíL
né s|olé přijínání v pnní soboý po pe! po sobějdollcích nesícůa
ab), se s línto útlysle 'ýykonala syalá zpoýěď čtvfl hodiny ner]i'
tace o tajenstýích růžence a aby se ponodlila třeli čá5l nlžence
s lín stejrým ún.lslen adčinít mržbJ, svalobáde..p a lhostejnosli
spLichané Foti jejínu NeposkJ,měnemu Srdci' osabán, Ideré si
vrkonqjí t1Ío pobďznast, naše dobrá nebeskli Matka 

'libuje, 
-"e bu.

de při nich ý hodině snrti se vý.mi nilostní polřebÍýni k lo n!'

aI, se spasili' Předložila jsen žádosl Panlry MÚie syén



zpoýědník vi'pokračuje sesÍra Lucie ', klerý poúžil někteft
prcýředb' aby se splnila' Álajen pan biskup v Leirii neřej-
ni! 13.9.l939 ye Falimě lulo'4idosl Pann}'Mařie: Sýarý oie,
yyužívóm tulo nožnost, aÚch poprosila yaši sýalos{ zda
blsle požehnal íulo poboinsl a rozšiřofal j i po celén, sýětě. "

od té doby se úcta k Neposkměnému srdci Panny Marie
začala oMivuhodně šiřit, takŽe 2'3'l945 mohla ses1ra Luc;e
napsaÍ otci Apariciov': '/e'' spokajeni' že úcla
k Neposkvrně an sr.lci Panny Marie děIá ýšude yela po-
kok' Talo pobo.noý nás 

'a.hrání 
ý dnešních časech ' ' ' "

Po díuhé svěbvé válce až do naší doby t},šIo v různých
jazycich hodně knih o zjev€ni€h ve Falimě a o všem' co s tím
souvisí' tedy i o poboŽnosti pěti prvních sobot, kteráje dn€s
známa po celém světě, podobně jako pobožnost devili prv-
ních pátků'

Nejsvětějši srdce J€Žíšovo a Neposkvměné srdce Panny
Mariejsou opravdu nerozlučit€lně spojené i v úctě, kteroujim
prokazují věřící'jak si to přeje sám Pán JeŽíš.
B) Příslib a pod ínky spojené s pobožností pě.i Prvnícb

Po přibliŽení histoÍického pozadi vzniku a rozšíření po-
boŽnosti pěti prvnich sobot bude uŽilečné lép€ si objasnit zá-
kladni prvky této PoboŽnosli' Jde předevšiÍn o příslib Panny
Marie a o podmínkys ním spojené.
I' ,'yela přklíb" Pannf Malie'

Včem přesně spďívá ,'velký příslib" Fatimské Panny

- Je vhodné si ještě jednou pozorně přečht slova Panny
Marie z€ zjeveni l 0. ] 2 

' 
1 925' jak je věrně zápsala sestra Lu-

ci€: .,všem těm' kteří se po pět měsíců na pÍVní sobotu vy_
zpoYídaji, přistoupík svatému přijímáni, pomodli se třetíěást
Íůž€nce a setrvajisemnou l5 minut v Íozjimáni o patnáctita_
jemslvich růžence s úrnyslem odčin't urážky proti mně' s|jbu-
ji' Ž€ budu při nich v hodině smrti se všemi milostmi potřeE
nýŤn; pro spásuj€jich duše."

opravdu 'Jelký 
přislib" neboť obsahuje áruku nesmímé-

ho daru věčné spásy. Je tojedinečný projev mateřské !ásky
Panny Maric vůči ánl' I'deln už lřetího lisícilctí'

''slibuji' říká Panna MaÍia, abychom pochopili' Že ona
sama se zaručuje celou svoLl mocí' s\dm všemohoucím oro-
dováním u s)Ťla. Tedy spása těch' kt€ři si \ykonají pobožnost
pěti prvnich sobo! se stává jakoby osobní Úlohou Panny Ma-
rie, kleÍá tak chceuplalnit svou b€ámničnou milosrdnou lás-

Panna Mar;a se zaručuje' Že bude Přinich ''vhodině 
smrti

se všemi milostmi potřebnými pro spásu j€j'ch duše." Je
zřejmé' Že Matka BoŽi provázi svou mateřskou láskou a po-
moci lidi Po celý Život aje při n;ch i v hodině smrti. Ale těm,
kteři si \ykonaji poboŽnost Prvních sobot s]ibuje' Že ve chvili
j€jich smrti bud€ při nich mimořádným způsobem' neboť na
j€jí přímlulu jim Bůh uděli vš€chny m;losti' které jsou pc
třebné, aby dosáhli spásu. Jinými slory Panna Mařiajim sli-
buj€ neoceniteInou'Jnilost konečné vyryalosli'"

Jde o podobnou milost' kterou přislíbiIo Nejsvětější srdce
Ježíšovo všem těm' kteří po devět pÍvních páiků v měsíci při-
stoupi k€ svatému přijimání' 

'"Milosti 
potřebné pro spásu"'

kt€ré slibuje Panna Maria, mohou bý m;losti svátosti pokání
a svatého přijímání' zvláště pÍo ty' kt€ři by se před smrtí na-
cházeli ve stavu smrtelného hřicbu. Ale kdyby b4o duše ná-
hodou nemohly přijmout svátosti, Panna Maria jim zaručuje
Ín ilost dokonalé lítostj, aby mohly zenřit v Boží milosti.

Pokračoýání s ýys'\,ěrlenílrl podnínek pobožnosli ý příŠlí čís-
le Farúho zpn1ýodaje.

Vážení duchovní pasdři'
všichni poctiví lidé' věřící i nevěříci, se po slrašIi_

vém útoku na Ame.iku zmítají mezi pojmy,'zločin,
trest, odplata, pomsta, láska, ďpuštění' ..'". Nikdo
z nás není schopen udělat si názor sám. Čteme noviny,
díváme se na zprály. piemýšlime. diskutujeme. pieme
se. Přesto ale nejsme schopni zaujmout jednoznačný po-
stoj.

Potřebujeme pomoc' Potřebujeme vaši pomoc.
Máte vzdéIáni. klerého se nám nedostalo' Žijete ve

světě, kteď Vám umoŽňuje pohliŽet na problémy
s odstupem, který nám chybi. A hlavně, díky svérnu po-
sláni (či ryvolení) můžete mít k Bohu a jeho tajemstvím
bIíž, než máme my.

Prosím, pomozte nám. Mluvte o tom, co nás trápi.
zaujměle jednoznačný postoj' objasnéle nám. co je is-
lám, korán, muslim, Alláh' Mohamed' Řekněte nám, ja_

ký je rozdíl mezi mustimem a terořistou. Řekněte nám,
za koho se máme mďlil a proč.

Pomoze nám, pomáhejte nám'
DíLr.

La' Jaroslav BernkopÍ

LOVNIK POJMU DNESNICH DN
lslám je rnonoteistické (!i. jedir'elp Boha vyzt{vajíci) nábG
žen_ství. Je to jedno ze fi hlavních světoý_ých nonoteistichých
niboŽnství: islIírq judaismus (ždovst!0, křest'arbrfui.

Muslimje lTznavač nebo přívrženec islámu'
Alláh je jediný Bůh, kterého uctívají muslimové' Jméno
A|láh používaji pro Boha i arabsky mluvícíkřest'ané.
Mohamed je prorok klelý ŽiI v letech 570 (?) - ó32.
Jako Boží prorok zača! kázat pravé náboŽenstýí. Na zá-
kladějeho zjevenÍ vznikl korán.
KoÉn je posvátná kniha muslimů, ve které jsou obsa-
žer'a zjeýeni' kIetá Alláh zjevil lúohamedovi. Korán je
pro muslimy lím, čim je p.o křesl'any bible'

Jak j. možrré slichal ÍeÍoÍistický čin' při hteÍém
zalrynou lisíce liďí a odýolliýal se no Boha? lak je
,nožrré se halolik njlil, aby čloýěk subjekliýrrě pře-
syědčený o lor4 že je na sÍfaně Boha, sloužil d'lÍblu
násilín, 4abíjeúm a ret ivistí? Na čí slraněje Bůh?

Bůh je vŽdycky na straně člověka (kteréhokoliv
člověka)' Ale člověk neni vždycky na stÍaně Boha. A to
je příčinou všech válek a konfliktů. Bůh chce dobro,
skutečné dobro pro každého člověka' Pokud člověk je
na straně Boha musíchlíltotéŽl

Člověk ale Bohu nevěří. spoléhá na sebe a na své
spojence' Tento postoj může mít dvojí tvář:
l' Ateismus: Bůh neni' Človeče věijen sobé.
2. Náboženský fundamentalismus: člověk považuje

sýé záJfi\ za ájÍny Boha. Stává se samozraným
mluvčím Boha. svoji předslavu o Bohu, do které
promítá své sobecké Žájmy a plány. pola7uje za je-
dině správnou. v ájmu této karikatury Boha je pak
schopen druhé zabljel, ničit, přonásledoval. A přo-
tože je subjektivně přesvědčen o ,,správnosti" svého
jednání, počítá 5 odměnou od Boha' Bude však
zklamán. Bůh je docela jiný.



Můžene obýiňoýat irlám z teru smu? Může loro
nábožehstýi zi lo' že ýjeho řadljch jsou estliřiÍelní
Íú nda manlal i$lé?

Človět ie takoÚ jaký je a v kaŽdém nábožensNi se
naidou lidé. kteii vice či méně inklinuji
k fundamenlalismu. Ať isou to iiŽ Židé, mohamedáni.

hinduisté či křest'ané.
Je však třeba podotknout, že v lslámu pro to mají

lepší podminky než například křesťané, kteří se hlásí
k JeŽíši Kristu. K tomu JcŽíši, který řekl: ,'Milujte své

nepřáteb. Žehnejte lěm, kteří vá5 pÍonásl€duji."
K JeŽíši' který se nechal odsoudit a ukřiŽovat i když měl

dost moci sjednat si spravedlnost.
Jak se rflrin e choýaí k nahamedánům?
Papež to řekljasně: ,'Jsou to dětijednoho Boha. Jsou

lo naši bratři." Většina z nich touží po míru a ví' žejen
pokojnými prostředky můžeme p!ni Boží Ýůli'

Jak se ,r ime choval k terorislům d nesn iřitelným
Íu dar ental isr ť,m?

Pokud ktomu máme sílu od JeŽíše, modleme se po-

dobně jako sv.Štěpán, když ho kamenovali' Jeho mod-
litba byla přijata a zjednoho náboženského fLlndamenta-
|isly a terořisty se stal apoštol národů' kteřý později ře-
kt: ,'Nechci znát nikoho jiného' neŽ JeŽíše Krista a to
ukřiŽovaného." celý Život pak nedělal nic jiného neŽ to,
Že hlásaljakje Ježíšova láska hluboká' široká i lysoká a
jenom v této lásceje záchrana pro každého člověka.

Protože isem měl možnost čist příspěl€k brátÍa Jaroslava
ještě před lydáním tohoto čisla ŽF'cítil jsem v soE určité
otázky i moŽná odpovědi najeho yýzvu.

Já sám jsem citil určitou nejistotu z neznámého nebo spíše
stÍach ze smrti, která by mohla přiiít v případě, že by se t€nto
konflikt D,rnkl kontřole človčka. Ale spiše jsem se zamýšlel
nad lím' prď ny' kteři si říkáme věříci kř€sťané'světlo svě-
ta'jak říká Ježíš, ne'rmime čist v událoslech, které se dčjí ko-
lcm nás. Pokud je pÍavda' že Bůh €xistuje' pak musíme při-
pustit i lo, že tuto situaci má pod svojí kontÍolou i kdyŽ nám
s€ může zdát' Že Bůh se v tulo chvili otočil k člověku zády'
A]e iestliŽe věříme ve Yšemohoucího Boha' který vi o našem
kaŽdém vlasu' pak tuto m}členku můžcme klidně opustit.

Pak mě oslovila silná touha po informací€b a poznánitoho
druhého n€bo té druhé strany' Ale položme si spíše otázku.
známe my dobře naši Víru' našeho Boha? Mlslím, Žejasnou
odpov#ije naše neorienlování se v situacích doýkajicích se
Života člověka a světa. Také si m}slím' žejsme si zvykli pou-
ze chodit do kostela' protoŽe kdyby€hom kromě toho chozeni
i posloucha]i to' co nám Bůh říká ve svém slově, pak bychom
uÍčitě dokázali číst i bao události ajejich viznam a uměli by-
chom 5e zorienlovat v tom' jaký postoj mámezaujmout k těm'
kleří zabÚí i k těm, kteřijsou zabíj€nj' Je moŽné se Ínodlit' ale
modlit se nestači' je potřeba milovat a na tomto poli to už bu-
de asi horši. Prolože neurnime milovat ty blízko nás, kteři
nám způsobují určité nepřijemné situace, tak bude pro nás
těŽké milovat ty' kdo nás chtěií zabít' Tak miloval Ježíš a tuto

lásku slibil i své ciřkvi i kaŽdémÚ z nás' kteří věřím€' že on je
náš Pán'

Poslední mslenka je, že Bůh dě]á věci tak' abyje pocho-
pilijak moudři (lidé majicí veškeré informace) lak i lidé oby_

čejni, kteří nejsou schopni všechny lJ4o informace zpracoval
a poznat všechny souvislosti' Bůh dělá vě€ijednoduše a o to
více se nám lo může zdát nesmyslné- Myslírn, že podobnou

situaci máne i v Bibli. v si]oc spadla věŽ a učedníci se ptali

JežiŠe' kdo zhřešil. Ježišova odpověď byla' že ti k1eří zah)nu_
li nebyl; větši hříšníci nežjini, kteři Přež;Ii' ale že se to událo
proje.iich (naše) obřáceni- V tom vidim i odpověď na dnešni
situaci. Máme bý světlem světa a nevírne' co se ve svě1č děje
a pÍď' Bůh říká - ''obrat'lď' 

se a my si ln}slimq Žejýne oE
rác€ni, protože pÍavidelně chodíme do kostela a p.av;delně se

modlíme' Pak se nemr]Žeme divit, že nerozumím€ tomu' co
nám Bůh říká touto silua.r. 

,-"r

V úteď 23.10.200l pÍoběhne v našem kostele 3' oblastni
setkání č]enů á příznivců Fatimského apoštolátu za účasti
představeného tohoto mariánského hnutí P. Pavla Doklá_
dala a spolupřacovníků' začátek v ló.00 hod' modlilboú
sv' ÍůŽence' Závěr kolem 19'00 hod' Jsou zváni nejen
maÍiánšti ctitelé.
3 ' I l .200 l pojede autobus na slaven í l ' mariánské soboty
do Kocliřova. odjezd v 10-45 hod. od autobusového ná-
díaži'
Děkujeme všem. kteři nás doprovázeli na pouli do
Medžugorje modlitbou. Určitě nám Vaše modlitby pG
mohly.
Upozorňuji na druhé pokračování o mariánské úctě prv-

Tomáš onderka (+ l7-6-200l)

NA KoNEc PozEMsKÉ cEsTY DoŠLl
Emerenciána skýpalová (*5'6'09 +9.Io'o l) Čapkova 684
o]dřiŠka KříŽková (*|6.l2.22 +l l ' l0'0l) Vsetínská 457
Jiřina orlová (*4'3.24 +l5.l0'0l) Husova 8
ot;l'€ Kulajtová (* l 8.8.23 + l 5. l0'0]) Lešná l l9

svÁTosT MANŽELSTV| PŘJAL|
Miřoslav Bartozel _ sk1ářská l90
l'lana }loubová - Vsetínská 477
Robert Kubját - zd' Fibicha l207
Radka Holčáková - KÍhová 479

ť1.:l Pokoj Vám! Nebojte se!

=_'"' Dobrá zpráva pro kaŽdého!

KATECHEZE PRo DosPĚLÉ A il/tLÁDEŽ l

KAŽDÉ PoNDĚLí A PÁTEK . ZAČÁTÉK 22'Ř|JNA V l9.o0
VÍoELNÉ zVLÁŠTNl ŠKoLY NA ULlcl KŘlŽNÁ

lcKÉ FARNosŤl A KATEC
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