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 dne Páně 17. října 2004 
 
KDE JE PRAVDA? 
�Jak se mám zachovat, kdy� upřímně 
hledám pravdu a dva kně�í mi dají 
odli�nou odpověď, jak se mi to u� stalo? 
Podle koho se mám zařídit?�  
 
Ano, mů�e se to stát, obzvlá�ť dnes. 
�ijeme ve velmi obtí�ném období, 
v něm� mů�e být na�e svědomí při 
hledání pravdy vystaveno tvrdé zkou�ce. 
Příčiny známe. Na jedné straně je to obraz 
stále více sekularizovaného způsobu 
�ivota, který nás díky sdělovacím 
prostředkům neustále bombarduje a který 
pomalu, ani� bychom to postřehli, 
nakonec vstřebáváme. Na druhé straně 
jsou to nové mo�nosti vědy a techniky, 
které by chtěly zpochybnit určité 
neotřesitelné hodnoty.  
 Není se co divit, �e takové ovzdu�í 
mohlo ovlivnit i ty, kteří by měli 
vychovávat a vést křesťanský lid. A je 
pravda, �e na různé morální problémy 
jsou tu a tam ze strany kně�í protikladné 
názory, určitě inspirované poctivou 
touhou, ale také velice odli�nou 
pastorační motivací a citlivostí.  
 Jak se v takové situaci zachovat? 
 Dejme stranou jakékoli posuzování 
dotazovaných kně�í (i proto, i proto, �e 
bychom si k nim měli zachovat důvěru). 
Jako první věc bychom měli porovnat 
jejich odpovědi s tím, co učí církev, o ní� 

víme, �e v ní působí Duch svatý a skrze 
kterou nás Kristus vede k prohlubování 
svého slova. To je základní bod celé 
katolické nauky, který je bohu�el 
v poslední době v kolektivním vědomí 
oslabován. Autenticky interpretovat 
pravdy víry a morálky je úloha pape�e a 
biskupů s ním sjednocených. Úlohou 
kněze je naproti tomu věrně a s velkým 
porozuměním, bez zu�ování a zkreslování 
toto učení předávat a pomáhat křesťanům 
v jeho pochopení a aplikaci v konkrétním 
�ivotě.       
 Domnívám se, �e pokud jsme si 
toho vědomi, nemělo by být obtí�né 
odpovědi porovnat. Nikdy v dějinách 
učitelský úřad tolikrát a tak významně 
nevystoupil (za vydatné pomoci nového 
Katechismu katolické církve) jako 
v současné době. Dá se říci, �e dnes se 
mů�e díky katolickému tisku kdokoliv 
dovědět názor církve na o�ehavé 
problémy, jako jsou potrat, eutanazie, 
sterilizace, antikoncepce, rozvod, umělé 
oplodnění, genetická manipulace, 
homosexualita a tak dále. Domnívám se, 
�e z toho vyplývá odpověď na danou 
otázku. Řídit bychom se měli podle té 
interpretace, která je plně v souladu 
s učením církve.  
 Hledáme-li upřímně pravdu, Pán 
nám přichází v ústrety se svým velkým 
darem, vnitřním světlem Ducha svatého, 
v jeho� síle doká�eme přijmout učení 



církve nejen z poslu�nosti a 
disciplinovanosti, ale z vnitřního 
přesvědčení. Vidíme a zakou�íme jeho 
vnitřní krásu, rozumnost a soulad 
s duchem evangelia, a proto se k němu 
takřka instinktivně obracíme a necháváme 
stranou názory opačné.    G. Rocca  

(převzato z časopisu Nové město)        
 
 
 
DNES - MOLOKA´I ! 
Tuto neděli 17. října v 17 hod se 
bude mo�né účastnit předná�ky 
Petra �aloudka Moloka´i � zá�itky 
z kolonie malomocných. Objevitelé 
Havaje přinesli těmto ostrovům 
nejen civilizaci, ale i různé nemoci, 
ze kterých nejhor�í bylo 
malomocenství. A� jiný �objevitel� � 
belgický kněz a humanista Damian 
de Veuster � zmírnil utrpení 
malomocných� Vstupné dobrovolné   

-D�- 
 
 
VÝLET NA KARL�TEJN  
Pří�tí sobotu, 23.10.2004, se uskuteční 
pro děti (které se přihlásili ji� na jaře) 
výlet na Karl�tejn. Sraz zúčastněných 
bude na konečné stanici tramvaje 
v Řepích v 8.50 hod (odjezd v 9.00 hod). 
Pojedeme vlakem tam i zpět, půjdeme cca 
5 km a zúčastníme se II., toho 
vzácněj�ího vyhlídkového okruhu hradu 
Karl�tejn.  
S sebou prosím: vhodnou obuv a 
oblečení, plá�těnku dle počasí, jídlo a pití 
na celý den, 80,-Kč (30,-Kč jízdné a 50,-
Kč podíl na vstupné do hradu), kapesné 
dle Va�ich představ, 2x přestupní 
jízdenku na MHD a má-li dítě, tak 
jakoukoliv průkazku s fotem (z důvodu 
event. slevy na jízdné vlakem). Návrat 

okolo 18.00 hodiny opět na konečnou 
tramvaje v Řepích. 

Tě�í se  Jarmila Hindová 
 
FARNÍ KNIHOVNA 
Ka�dou poslední neděli v měsíci je 
mo�né nav�tívit na�í farní knihovnu, 
která se nachází v klubu DCB a o 
kterou pečuje Blanka Kláp�ťová. 
Přijďte si půjčit knihy, které Vám 
mohou dát novou inspiraci zvlá�tě 
v duchovním �ivotě!  Tedy 31. října 
je nejbli��í příle�itost!   red 
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KALENDÁŘ 
M � kostel sv. Martina, K � klá�terní kostel 
18. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 
     20 h spol. mláde�e II. 

- zákristie sv. Martina  
19. ÚT  17.30 M     

19.45 zpívání � klub DCB 
20. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
21. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   9 h  rodinný rů�enec 
    18.45�19.30 sv. smíření  
    19.30  farní rada 
22. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mláde�e III. 
23. SO  18 K      (s nedělní platností)  
24. NE          7. 45 M    30. neděle v mezidobí 
                         9 K     
25. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

20.00 spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  

26. ÚT  17.30 M     
19.45 zpívání � klub DCB 

27. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
28. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   9 h  rodinný rů�enec 
    18.45�19.30 sv. smíření  
    19.30  biblická hodina  
29. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mláde�e III. 
30. SO  18 K      (s nedělní platností)  
31. NE          7. 45 M    31. neděle v mezidobí 
                        9 K  (knihovna v klubu otevřena)  


