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Slova nejvliÉ vaLnéi a s rozvahou pioilesené. Nikdo menéí je

nevyslovil neZ Nómèstek Kristfiv papeZ Fiiis Xil., jenZ piehlédne se

své observatoi'e cely svèt. V nedéli 10.II. mluvil zas Sv. Otec Urbi -
méstu. Necht je sly5i, uvàZí a splní i Orbis - svét. Zejnén nyni
v dobé velké pcslni obnovy. Nechme rniuvit Sv' Otce:

,,Neni vóm tajno, Ze téZéí a dalekoséhlejSí nebezpeòí doléhaji
na nasi dnesni generaci nez mor a zemètiesení v dobàch diírejsich:
a nórody jsou stejné apatické. Toto próvé je symptomem krise, pied

níZ se chv5jí lidé, kteií mají oói otevÍené ke skuteèrLosti. N:lóhéme
prohlósiti o dneéi'ri situaci, ie múLe vzplanouti kaZdé chvíie. Dùvod
pak nutno hledati ve vlaZnosti nóboZenské a v mravním úrpadku,

projevujicím se v Zivoté soukromém i veiejném. Smysl pro pravou

ivobodu je ochromen, narkotisovón; dobií véak nesméjí neóinné

piihliZeti k tomu, zda budoucnost bude zvrícen6. Je na óasl, aby

ofiniti z|vainé kroky a setiósli leblahou lethargii véichni, zejména

ti, jimi osud svéta leZí na srdci, a kteií snují jeho nit' Je nutno obno-
vii zóklady, pietvoiit je z divokosti v lidskost, a to iidské v boZské

--1le Srdce Póné. BudiZ ném jasno, Ze u koiene dne5ního zla

a jétio neblalrjch dúsledkù nestojí jako di'íve ner'èdomost, ale le-

thargie ducha, anemie vúle a chlad srdcí. Lidé zachvícení takovym
moté- snaZí se, - aby se ospravedlnili, - obklopiti se antickfmi
temnotami, a hledají vlfchodisko v novifch i starych bludech' Je

tedy tieba pùsobiti na jejich vùii. Akce pak mé blzt reflexem Boha,

tedy osvécující, jednotící a lóskyplnó.
ùu" e lidi dobré vùle, aby se dobrovolné nabídli. Zókonem jim

budiZ bezpodmíneónó vérnost k osobé JeZíSe Krista a Jeho uóení.

Jejich nabídka nechd je pokornó a poslu5nól Svlfm dilem nechf se

zapojí jako aktivni Zivel do ohromného proudu, kterym Bùh bude

triUat a íidit jej skrze své sluZebníky! Tedy ruce k pluhu! Bùh to
cúcel VzneSenost úrkolu nós pobizi. Jeho naléhavost, oprilvnén1i

strach z désné budoucnosti, zavinény na5í neóinností, pÌemùZe ve5-

keru vóhavost a zpevní kaZdou vùli".
Hle, plamennó postní vlfzva Uóitele svéta, kteri nóm promlouvé

jménem BoZím!

OTEVRENÍ DOPIS

MilÍ Yóclavel Prrivé, kd1,à jsem
piernjSlel o zpùsobu. jak rarorari ;laSe

hochy pÍed neuvóZenf-m krokem v
zóleZitosti celoàivotní, piiéel Tvúj dopis
z Nového svéta. Ne'pohlévóS se, i<dyÍ
iej zodpovím veÍejné.

Navózal jsi v ciziné znómost s dívkou
jiné nirodnosti a jiné víry. Ví o tom
jiÍ celé okoli. Snad také ví, ie je roz-
vedenó. Nechci Té nechat na pochl--
bóch, Íe jsi ve velmi nebezpeóné si-
tuaci. Ona není svobcdnó; platné.

uzavÍela ve svém kosteìe súatek. Do-
kud její rnuÍ Èije, trvó mezi. nimi man-
Zelské pouto, a Církev Tvérnu súatku
s ní nemùZe poiehnat. Zatroàil b_v*s

rodinu bez BeÍiho prÌehnàni a úil bez
svàtostné pomoci, Íeknéme pÈímo 

-v hÍíchu. DalSí komplikace nastane,
aà piijdou déti, a snad moZnost nó-
vratu, odezíraje od jinÍch zóplelek,
které plodí rùznost mezi dvojicí man-
àelskou. Lóska pÍeklene i propasti,
ale pomlng;li? A vóSeú jistè pÈejde.

Milí ho5if hèzapÍódejte lehkomyslnè
znimosti nerovné èi prosté nemoinél
Hiedejte pomoc a radu tam, kde ji
mùÍete nalézti: u Boha a ve své víÍel
Yzpomeúte na svou matku dorna;
snad i kteris dívka se tam za VÉs

mottlí ! Pak kÍíà îiolaèè nebudé tak téZkÍ.
r nàóé bloudénÍ piestane. Coà není
v exilu óeskÍch katotickfch dívek?

NevyhÍbej se kííZi!. Nesnazuj jej!
PÍikvaòi na Tè novj, daleko téiSí,
kterÍ jiZ neshodi5. JeÍi5 nesa pro nàs

téZkÍ kÍiZ, zve Tebe: ,,N.isleduj Mne -v boji, kÍíZi, i ve 5téstí!" - Pater




