SLUŠNÝ ČLOVĚK, SLUŠNÝ A REÁLNÝ
NÁZOR, JEN ABY ZVEŘEJŇOVANÉ JÍM
NÁZORY PŘEŽIL, SVATÍ ,,PODOTCOVÉ,,
JEDNAJÍ PROMPTNĚ, NEKOMPROMISTĚ,
PŘÍSNĚ, ,,JAK SVATÁ STOLICE ŽÁDÁ,,
PŘÍKLADŮ Z HISTORI DÁVNÉ I VELMI
BLÍZKÉ PŘEC K DISPOZICI JSOU ….

Papež a kardinál – Nebe a dudy…
17.11.2013 22:50 | autor Ondřej FUDALY

V minulém týdnu zcela zapadla drobná zpráva (o které ale
referoval např. britský Guardian) o středečním ranním
kázání papeže Františka. Zaregistroval jsem ji u nás pouze
v Britských listech, z nichž cituji: ,,Papež František
přednesl kázání, v němž ostře odsoudil ty, kdo
obdarovávají církev, ale přitom okrádají stát. Distancoval
se také od osob zapletených do korupce.
Podle papeže křesťané, kteří věnují dary církvi, ale kradou ze
státního, vedou \"dvojí život\" a jsou hříšníky zasluhujícími
potrestání. Citoval přitom ostrou pasáž z Nového zákona, která

říká: \"Lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo
jeho, a uvržen byl do moře, než by pohoršil jednoho z těchto
maličkých\" (Luk 17,2); neboť \"kde je podvod, nemůže být
Duch Boží\". Ti, kdo jsou zapojeni do korupce jsou podle
Františka jako \"obílené hroby\", zvenku nádherné, ale plné
kostí a hniloby.,,
Kde je podvod, nemůže být Duch Boží… Škoda jen, že Duch
Boží neosvítil také představitele českého kléru. Má pravdu tento
vynikající, neváhám říci minimálně socialistický papež. Mám jen
strach o to, jak dlouho vydrží zdráv člověk s takovými názory
v čele takovéto organizace… Věřím, že se v brzké době
dočkáme od papeže ještě konkrétnějšího a adresnějšího
projevu a činů směrem k tzv. českým církevním restitucím.
Stávající papež je příkladem skromnosti a návratu k původnímu
učení církve, naproti tomu čeští klerikálové nadále zarytě
představují to nejhorší, co tato dogmatická a totalitní organizace
nabízí. Papež jezdící ve staré ojetině, bydlící v pensionu u
jeptišek, odmítá pompu a přepych a naproti němu pupkatý
kardinál prohánějící se po Praze v luxusní limuzíně, bydlící
v paláci, stravující se vybranými pokrmy přinášenými na
drahých kovech a fanaticky hájící ožebračení státu a lidu
notabene v ekonomicky těžkých časech. Papež, co chce být
lidem co nejblíže kontra preláti a lidovci křičící v rozhlase a
médiích, že lidé nemají co mluvit do tvorby zákonů a řízení
státu. Každý myslící člověk si udělá obrázek sám. Ostatně že to
již spousta lidí učinila, dokazuje mizivé procento podpory lupičů
v sutanách.
Závěrem dovolte, abych ocitoval ještě z jednoho projevu
,,soudruha,, Františka, které pronesl v říjnu letošního roku a pod
něž se může podepsat každý – jak věřící tak ateista či
komunista: ,,Chamtivost, přilnutí k penězům, ničí lidi, rodiny a
vztahy k druhým. Není to výzva k chudobě pro chudobu, ale k
používání majetku, aby se dostalo pomoci těm, kteří ji potřebují.
Toto je každodenní problém. Kolik jen rodin zničených problémy
kolem peněz jsme viděli: bratr proti bratru, otec proti synu... A to
je první důsledek přilnutí k penězům: destrukce! Když člověk

přilne k penězům, ničí sebe sama, ničí rodinu! Peníze působí
destrukci. Mají sloužit, přinášet užitek, přispívat k rozvoji
člověka, ale když na nich ulpíš svým srdcem, zničí tě.,,
Ondřej Fudaly

