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1 . S l ov o n a ú v o d
Dění na evropském, převážně křesťanském, kontinentu od roku 2014 začíná být hektické.
Příčina je de facto jediná – vetřelci z Afriky či z oblasti kolem Afghánistánu. V některých již velmi
zasažených lokalitách jako Francie, či Německo, kde lidé byli již dostatečně obohaceni novou
multikulti kulturou a pochopili konečně, se věřící obrací se svými prosbami k duchovnímu prostoru a
modlitbám. Najdou zastání a pomoc? A co na to hlava katolické církve, papež František? Vnímá
utrpení věřících? Vnímá utrpení a bezmoc evropských věřících? Ano či ne? Na které straně stojí?
Najdou v něm věřící křesťané zastání a autoritu v této nelehké době?

2. Amo ris laet itia
Ale nejsou to jen věřící, kteří se obracejí v myšlenkách ke Svatému otci. Přidávají se i
biskupové či kardinálové, kteří požadují vysvětlení v otázkách víry. Tak jak se mění totiž Evropa,
dochází mnohdy k rozporům dosud platného a toho, co činí či říká Svatý otec. Je pak logické, když
církevní duchovní vznášejí dotazy, protože konání Svatého otce se dostává do, jemně řečeno,
zvláštních situací na hraně dosud vykládaného učení. Ale pochopení či snaha o nějaký rozumný
vzájemný dialog, kterým by se vše vysvětlilo – nepřichází. Poměrně známý je případ dopisu čtyř
kardinálů.
Kardinálové Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Carlo Caffarra, Joachim Meissner svůj
dopis adresovali 19. září 2016 do Vatikánu a také jej zaslali kardinálu Gerhardu Muellerovi, prefektu
Kongregace pro nauku víry. Dotazy se týkají především osmé kapitoly papežského dokumentu. Podle
hieararchů existuje rozpor mezi teologickou a pastorační interpretací této části adhortace a své
dotazy pokládají proto, aby se skrze chybné výklady nešířilo zmatení mezi věřící, kněze a biskupy.
Dopis čtyř kardinálů k otázkám apoštolské exhortace Amoris laetitia (str.9 Příloha), další odkaz
k tématu.
Dopis obsahuje 5 otázek a je v podobě tzv. dubia, tj. otázek, na které se odpovídá "ANO" či
"NE", bez nutnosti podrobného vysvětlování. Dopis byl zveřejněn až s časovým odstupem, když
kardinálové s ubíhajícím časem nedostali odpověď a až po osobním setkání kardinála Burkeho
s papežem Františkem.
Když se podíváme na konání papeže Františka s ohledem na nekontrolovanou migraci mnozí
jeho postoj pochopí – pomáhat, ulehčovat život, zlepšit zdravotní péči dětem apod. Těžko lze
očekávat asi něco jiného. Otázka: Je možné a správné pomáhat jednomu, když tím způsobujete
příkoří či ohrožujete druhé?
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3. P říb ěh jed no ho mig r anta
Zde je jedno video z bohoslužby papeže Františka (zdroj, video). Mimo jiné v něm vypráví
příběh o jednom migrantu s pointou pomoci. Ano, mohlo se to stát, mohlo to tak být. Pak tu máme
však tisíce autentických záznamů videí, které se staly určitě. Jsou zdokumentovány. A také tisíce
znásilněných evropských, křesťanských, žen, kdy pachatelé - migranti, v drtivé většině nebyli
dopadeni. A pokud třeba byli, byli během krátké doby propuštění, protože se jim nepovedlo prokázat,
že ono „údajné znásilnění“ nebylo vlastně touhou oné postižené ženy po sexu s více muži (případy ze
Švédska) Popřípadě dostávají pouze několikaleté tresty (2-5let) za znásilnění či vraždy. To je realita
v místech, kde multikulti postoupilo dál a společnost začala rezignovat. Některé případy obohacení
Evropy těmito migranty jsou v Příloze 1 Hlavního Dokumentu.
Francie stojí na pokraji občanské války, společensky rozvrácené multikulti Švédsko, Německo
jež jde po té samé cestě a dochází k jeho masivní islamizaci (můžete se podívat do sekce videa
portálu obcaneCR.cz – uvažované další rozšíření webu). Na území Německa se nachází víc jak 0,5mil.
odmítnutých uchazečů o azyl, ale deportace váznou (více zde nebo v Hlavním Dokumentu) a není síla
je dostat ze země. Itálie je na tom ještě hůř, přeplněná migranty tím, jak FRONTEX neplní svůj účel a
lodě neziskových organizací přiváží další a další migranty od břehů Libye (bližší info zdroj1, zdroj2)…
A co na tento stav říká papež? Jeho chování i výroky jsou velmi obdobné kancléřce Německa
Merkelové. Merkelová vidí stav v Německu, papež má jistě zprávy z Itálie – přesto rétorika i kroky
obou jsou ve shodě v duchu vítání migrantů, vstřícnosti vůči nim (viz. jeho výroky dále
v Dokumentu). Má to nějaké vysvětlení?
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4 . M y š l e n k y h r a b ě t e v o n C o u d e n h ov e - K a l e r g i h o
Pro pochopení je třeba se seznámit s myšlenkami osoby Richarda Nicolause hraběte von
Coudenhove-Kalergiho
Ne příliš známá osobnost mezi lidmi, o to černější je však myšlenka, kterou za sebou zanechal
o formování evropské rasy nebo chcete-li populace. Je třeba si přečíst alespoň jeden z následujících
odkazů níže. Pokud jste se dosud nikdy nesetkali se jménem této osoby, čeká Vás patrně šok. Osoba
Kalergiho je totiž mozkem, jak by měla vypadat nová evropská rasa a jeho myšlenky obsahují také
jednu Evropu bez národních států (=to, kam směřuje EU).*)
Jeho dílem je kniha Praktický idealismus. Seznamte se s
myšlenkami Kalergiho: ► Odkaz_1 ► Odkaz_2
Popřípadě video: ► video zde
*)

POZNÁMKA: Na tomto se již pracuje a proces probíhá. Více v Dokumentu Das neue Europe, Zpráva A8-390 z Evropského
parlamentu. A je k tomu i třídílný seriál videodokumentů: 1.část, 2.část, 3.část

Než budete pokračovat dál, ujasněte si, co se dnes děje v Evropě. Jak to, že vrcholní politici
EU se chovají tak, jak se chovají? To podstatné se dozvíte velmi brzy a věřím, že se Vám výše
uvedené informace propojí v jeden celek. Panevropské hnutí, které Kalergi založil, uděluje cenu za
přínos, šíření, podporu či naplňování těchto myšlenek. Kdo jsou laureáti této ceny? Jejich přehled
najdete zde. Projděte si dobře seznam za posledních několik let a přiřaďte si ke jménům funkce,
které zastávají. (Zdroj)
předseda Evropské komise od 1.11.2014
bývalý generální tajemník NATO
kancléřka Německa
předseda Evropské rady po H.Van Rompuy, od 1.12.2014
2003-11 prezident Evropské.centrální banky
spolkový ministr financí Německa
první předseda Evropské rady, 12/2009 - 11/2014
předseda Evropského parlamentu od 17.1.2012
papež František

Ano, kompletní vedení EU. A cena za rok 2016 byla udělena komu? Podívejte se dobře… ano,
je to papež František! Už se Vám spojuje podobnost jednání mezi Merkelovou a papežem? Proč to
vítání migrantů? Je taková sešlost elit z vedení EU mezi držiteli ceny náhoda? Co myslíte? Proč EU
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nechrání vnější hranice před invazí?*) Na jedné straně chce zastrašovat takový jeden “malý“ stát
jménem Rusko a nedokáže si poradit s neozbrojenými migranty na nafukovacích člunech ve
Středozemním moři – nepřipadá Vám tu něco zvláštního?
*)

POZNÁMKA: Kalergiho cena není celek, u kterého vše končí. Jde o díl z celkové mozaiky. Další díl najdete v Dokumentu
Das neue Europe, část „Kdo chce vědět víc…“. Podívejte se na propojenost EU a OSN a srovnejte s obsahem kapitoly 5.5
a přiřaďte si informace z kapitoly 9. Nejedná se o žádnou náhodu postojů papeže.
Rozšíření: Pokud půjdete po stopách mnohem více do minulosti, narazíte na událost z roku 1944, kdy ve Washingtonu
vyšel sborník s názvem: „Regionalismus a organizování světa. Poválečné aspekty globálních vztahů Evropy. Symposium
institutu pro organizování světa.“
M. B. Schnapper (vyd.), Regionalism and Word Organization. Postwar Aspects of Europe’s Global Relationships. A
Symposium of the Institute on World Organization, Washington D.C. 1944. Cestou ještě více do historie se potkáte
s knihou Kalergiho: Praktický idealismus (1925), který v roce 1923 založil Panevropské hnutí. A pak je možné se dál
zaobírat tématem v otázce: Kalergi a zednářství. Nicméně pro pochopení toho, co se děje (na určité úrovni) si vystačíme i
bez těchto informací.
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5 . P a p e ž Fr a n t i š e k : s k u t k y a v ý r o k y
5.1.

Papež líbá nohy migrantům

Další „zvláštností“ papeže je jeho přístup (či úcta?) k Eucharistii, věřící si všímají toho, že před
ní nepoklekne. (Pozn.: údajně zdravotní indispozice) Za to se sklání na Zelený čtvrtek, aby uctíval a
líbal nohy migrantům, muslimům a hinduistům. Několik postřehů k pontifikátu si můžete přečíst zde.
Další z velmi sporných myšlenek papeže Františka byl pokus prosadit, aby se Kristovo milosrdenství
chápalo i pro ospravedlnění porušení Kristova zákona. Co by pak vlastně zbylo? A zbylo by vůbec
něco? (Zdroj) Konání a vzkazy papeže pro svět, budí čím dál častěji více a více otazníků kolem jeho
osoby. Pro mnohé je vnitřní dění v katolických kruzích mimo zájem, nicméně i zde se ozývají zásadní
výhrady k myšlenkám papeže, např. zde.
Video http://tn.nova.cz/clanek/papez-libal-nohy-muslimskym-uprchlikum-jsme-bratri-rekl-jim.html

5.2.

Papež a jeho výroky

A jak chápat slova papeže (agentura DPA):
„Vyzýváme vás k tomu, abyste uprchlíky uvítali ve svých domech a obcích, aby jejich první zkušeností v Evropě
bylo teplé lidské přivítání a ne chlad při spaní na ulicích,“ uvedl František. Podle papeže pohostinnost pomáhá, vzbuzuje
lásku a je „naším nejlepším zabezpečením proti nenávistným teroristickým útokům“. Obdobě také výzva farnostem, aby
přijímali „uprchlíky“. (zdroj, záloha zdroj)

A jistě nikomu asi neušlo, že papež se ve srovnání se svými předchůdci až nápadně moc vydává
na půdu globálních záležitostí nesouvisející s vírou jako je oteplování, životní prostředí a samozřejmě
zejména v otázce podpory pokračující migrace.
Papež František ve videoposelství k 35. výročí jezuitského založení Centra Astalli sloužícího pro uprchlíky. (zdroj)
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"Selháváme příliš často v tom, že vás nevítáme. Odpusťte uzavřenost a lhostejnost našich společností, které se
obávají změny životního stylu a mentality, které vaše přítomnost vyžaduje."
"Zachází se s vámi jako se zátěží, problémem, výdajem. Místo toho jste darem," zdůraznil papež.
Komentář: Papež mluví o daru. Pro naprostou většinu lidí to bude pochopeno jako nesmysl. Ovšem oni darem jsou.
Darem k naplnění cílů z Vyšších procesů řízení. Dokument je určen především pro otevření očí lidí, kteří dosud jen
přijímali zprávy jen z hlavních medií, ČT, ČRo. A tak zacházet hlouběji by v rámci Dokumentu bylo příliš. Pokud by přesto
takový čtenář chtěl vědět víc, může začít informací, že František patří k tzv. jezuitům.

"Nelíbí se mi, když se mluví o islámském násilí, protože násilí vidím každý den, i když listuji novinami tady v Itálii:
jeden zabije svou snoubenku, jiný tchýni... A jsou to násilníci, kteří jsou pokřtění katolíci!...“ (Zdroj, záloha zdroj)
Komentář: Bezpochyby. Je však třeba vidět věci v širší souvislosti – statistiky ukazují dost odlišná čísla oproti stavu před
vlnou migrantů. Spolkový kriminální úřad BKA zveřejnil statistiku a to jde pouze o oznámené případy. Realita bude horší…
(Zdroj1_CZ), Zdroj2 CZ, Zdroj D.

“Nelze však říkat – myslím, že to není pravdivé ani správné – že islám je teroristický.“ (Zdroj, záloha zdroj)
Komentář: Zvláštní je, že za teroristickými útoky zde v Evropě najdeme osoby vyznávající islám…?!! Toto řekne papež
několik dnů po zavraždění francouzského 84letého kněze Jacquese Hamela, kdy mu bylo proříznuto hrdlo (26.7.2017)?
K činu se přihlásil Islámský stát. (Zdroj) Zdroj
končí krátkou rekapitulací obohacujících událostí
za předcházející 2týdny před touto popravou
(screen vlevo).

Z Řecka: Arcibiskup Atén a
celého Řecka(!) si sundal
symbol křesťanství ze svého
roucha,

aby

neurazil

muslimské migranty. Kdo je
domácí a kdo host? Proč
ukrýváme symboly naší víry
před lidmi, kteří přicházejí
ilegálně a bez pozvání do
našich zemí? Jaká síla mohla
přinutit arcibiskupa odstranit
symbol
(Zdroj)

jeho

víry

země?
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5.3.

Papež se zapojil do volební agitace USA

A aby toho nebylo málo, vyšly najevo aktivity George Sorose vůči papeži, během jeho návštěvy
USA v září 2015. Cílem bylo, aby papež působil na zdejší biskupy ve smyslu „změnit přístupy a
priority národa před prezidentskou kampaní v roce 2016“. (zdroj)

5.4.

Papež a jeho setkání s politiky u příležitosti Římské smlouvy

Papež František se setkal v Královském sále Apoštolského paláce s politiky u příležitosti 60.tého
výročí podpisu Římských dohod (vznik předchůdce dnešní EU) (zdroj). Z proslovu vybráno (zdroj,
záloha zdroj):
◘ “Evropa opět nalezne naději v solidaritě, která je zároveň tím nejúčinnějším lékem na populismy moderní doby.“
◘ “Evropa opět nalezne naději, jestliže se neuzavře do strachu falešných jistot. Její dějiny naopak výrazně určovalo

setkávání s jinými národy a kulturami a její identita „je a vždy byla dynamická a multikulturní“ “.
◘ “A ještě větší zájem vládne dnes (pozn. o projekt EU), počínaje zeměmi, které žádají o vstup do Unie, jakož i ze strany

států, které dostávají pomoc, jež jim je velkoryse poskytována na zahlazení důsledků chudoby, válek a nemocí.
Otevřenost vůči světu v sobě zahrnuje také schopnost „dialogu jako formy setkání“ (Evangelii gaudium, 239) na všech
úrovních, od dialogu mezi členskými státy a mezi institucemi a občany po dialog s četnými migranty, kteří přistávají u
břehů Unie. Se závažnou migrační krizí posledních let nelze nakládat, jako by to byl pouhý problém čísel, hospodářství a
bezpečnosti. Problematika migrace vyvolává mnohem hlubší otázku, která je především kulturní. Jakou kulturu dnes
Evropa nabízí? (Pozn: Jaké kulturní obohacení přináší migranti – o tom se již papež nezmínil. Škoda.) Strach,
který často pociťujeme, totiž nejzásadněji zapříčinila ztráta ideálů.“
Pozn: Otázka: A kdo je podepsán pod tím, že společnost ztratila ideály? Nejsou to náhodou politici, moc a peníze?
◘ “Bohatstvím Evropy však vždy byla její duchovní otevřenost a schopnost klást si zásadní otázky o smyslu bytí… …Evropa

má ideové a duchovní bohatství, které je v rámci světa jedinečné a zaslouží si, aby bylo předkládáno se zanícením a
novou svěžestí. Je totiž nejlepším lékem na hodnotovou prázdnotu naší doby, která se stává živnou půdou všech forem
extrémismu.“
◘ “ „Rozvoj znamená totéž co mír“ (Pavel VI., Populorum progressio, 26. březen 1967, 87), prohlásil Pavel VI., neboť

pravý mír nenastane tam, kde jsou lidé marginalizováni anebo nuceni žít v bídě. Nelze dosáhnout míru tam, kde se
nedostává práce a výhledu na důstojnou mzdu.“
◘ „Vy jakožto představitelé máte rozpoznat cestu „nového evropského humanismu“ tvořeného ideály i konkrétností.

To znamená nemít strach přijmout účinná řešení, schopná odpovědět na reálné problémy lidí a odolat zkoušce času.“

Škoda, že papež také neobjasní rozdíl mezi solidaritou a hloupostí a kde leží hranice mezi
solidaritou, sebeubližováním a sebezničením. Možná vychází ze vznešené myšlenky, že utrpení
menšiny za blaho většiny je ospravedlnitelné. A to i když onou většinou nejsou křesťané.
Pokud mluví o duchovní otevřenosti – každá otevřenost, bez příslušné pozornosti nebezpečí
přicházejícího z vnějšku, vede dříve či později k přímému ohrožení (v horším případě k zániku)
každého organismu. A duchovní otevřenost může vést ke ztrátě hodnot, o kterých se papež zmiňuje
krátce před tím ve své řeči.
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Jak to má papež s hodnotami si můžete udělat obraz v souvislosti s jeho pojetím „milosrdenství
církve“ aplikované na církevní hodnostáře zneužívající děti (zdroj_EN, záloha zdroj).
Kardinál Robert Sarah, prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se
vyjádřil odlišně k dění v církvi a názorům hlavy církve:

„Ti kdo se zříkají hodnot vlastní tradice, kultury a náboženství, jsou odsouzeni k
zániku, protože tak přicházejí o motivaci, sílu, ba veškerou vůli potřebnou k obraně
svojí totožnosti.“ (Zdroj) Jeden z těch, kteří mají dost odlišné vnímání toho, co činí
papež František.

5.5.

Papež po teroristickém útoku v Barceloně
Ve čtvrtek, 17.8.2017 najela dodávka na rušném místě La
Rambla v Barceloně do lidí. Bylo potvrzeno 13 mrtvých, asi
100 zraněných. V průběhu další dnů se počet zvýšil na 16 a
ani to nemusí být konečný údaj. K útoku se přihlásil Islámský
stát. Zde některé zdroje: novinky.cz, idnes.cz, kenvtv.com

V pondělí, 21.srpna 2017 přinesla agentura Reuters následující informaci: Zdroj, záloha zdroj
Další zdroje: Breitbart.com
Aeronet.cz

V této souvislosti je třeba upozornit na shodu rétoriky papeže, jakou obsahuje Zpráva A80390/2016 (zdroj) v bodě 32: „národní bezpečnost nemůže sloužit jako záminka k obcházení
činnosti na evropské úrovni;
Tj. národní bezpečnost není dostatečný důvod. Shoda myšlení a výroků není náhoda. Jak je uvedeno
v kapitole 9, Svatý stolec má svého stálého pozorovatele při OSN. Stejně tak má tento post i
Evropská unie. A aktuálně se řeší na půdě OSN Globální dohoda o migraci, což bude hlavní téma
72.Valného shromáždění OSN. Stručně zde uvedu, že jak Papež, tak EU přebírá agendu z OSN
(závěry z VH OSN). Další informace třeba zdroj, záloha zdroj.*)
*)

POZNÁMKA: Další informace např. Dokument Das neue Europe, část „O patro výš: OSN“ nebo shlédnout alespoň 2.díl ze
série videodokumentů „Co obnáší evropská integrace“, najdete na kanálu YouTube ObčanéČR. K celkovému pochopení
konání jak papeže, tak vedení EU doporučuji shlédnout celou sérii videodokumentů.
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6. Bened ik t XVI. a jeho p ost oje k islámu
Postoj Benedikta XVI. (Joseph Ratzinger) k islámu byl jiný. Něco o jeho postojích najdete zde
(zdroj) na téma –islám, mezináboženský dialog apod. Doporučuji k přečtení.

6.1.

Abdikace Benedikta XVI.

Benedikt XVI. nečekaně abdikoval 10.února 2013. Abdikace papeže v novodobé historii nemá
záznam. Předchozí abdikace je spojena s papežem Řehořem XII., který abdikoval v roce 1415, jeho
rozhodnutí však nebylo dobrovolné. Tím, že odešel, pomohl vyřešit situaci, kdy úřadovalo více papežů
ve stejné chvíli. Opravdu dobrovolně odešel papež Celestýn V. a to dle záznamů 13. prosince 1294.
Když si nyní, s odstupem času, přečteme slova Benedikta XVI. citovaná níže, pak při stávajících
poměrech a aktuálních událostech - nechť si každý udělá úsudek sám a popřemýšlí nad slovy, která
volil…
Benedikt XVI. jako důvod svého rozhodnutí uvedl „pokročilý věk“: „V dnešním rychle se

měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a
hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo
natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen.“ (zdroj)
Nutno uznat, že s nástupem nového papeže Františka se postoje k islámu značně „zlepšili“, o
čemž svědčí dříve uvedené výroky. K celkovému kontextu je vhodné doplnit materiál známý jako
Štrasburské memorandum.
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7. Š tr asb ur ské me mo r and u m
Pokud jste o Štrasburském memorandu neslyšeli, zde je audio (od 53min dále). Další
informace si jistě případně najdete. Jde o chybějící částí k lepšímu pochopení. Jednak změny na
papežském stolci, tak i spojení dílčích kroků papeže Františka – ať už jde o výroky směrem k věřícím
či směrem dovnitř církve samotné. Stejně jako kroky, které činí v oblasti migrace a angažovanosti
v oblastech globálního dopadu (apelování na zodpovědnost k životnímu prostředí, oteplování, hra na
strunu soucitu věřících).
Pokud čte tento text vnímavý čtenář, upozornil bych např. na Dokument: Islamizace školství a
z něj na část věnovanou Globální rozvojové vzdělávání. Jaké jsou cíle této ideologie? Pro koho je GRV
určeno dle “Národní strategie GRV“? Jenom děti? Paralel či spíše podobností je víc než dost. Kroky
papeže Františka nelze proto považovat již za překvapivé či nelogické. Ani on, ani Merkelová nejsou
těmi, kdo mají moc svého úřadu zcela pod svojí správou a kontrolou.*)
*)

POZNÁMKA: Skládejte si informace. Komentář z kapitoli 5.2, Poznámka v kapitole 5.5 a dále také kapitola 9,
videodokument 2.část ze série na téma „Evropská integrace“, další informace např. Dokument Das neue Europe, část „O
patro výš: OSN“.
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8 . Du ch ovn o
8.1.

Baba Vanga, Nostradamus, Edgar Cayce

Každý jisté věci vnímá po svém. Když zde máme Dokument věnovaný duchovnímu tématu,
nabízí se i jiné Vědění. Koho zajímají pouze fakta, nechť kapitolu vynechá. Jedna z nejznámějších
osob disponující „pro běžné smrtelníky“ zvláštními schopnostmi byla ve 20.století Baba Vanga
(zemřela 1996). Velmi známé bylo její proroctví ohledně pádu WTC:

„The American brethren will fall after being attacked by the steel birds.“ Dále také předpověděla:
-

Muslimové napadnou Evropu

-

r. 2043 muslimové ukončí napadání Evropy, hlavním městem nového chalífátu bude Řím…

Nostradamus mluvil o stěhování národů z jihu na sever… Dalším velmi známým byl Edgar Cayce
(1877-1945, USA) jehož schopnosti jsou velmi dobře zdokumentovány. Uvádím to pro ty, kteří
tyto věci zajímají. Na internetu lze dohledat o této osobě mnoho informací.
Obecně je jedno, jaký je na tyto osoby Váš názor. Můžete je považovat klidně za nevěrohodné,
konspirační, jak je dnes v oblibě říkat. Ovšem realita je taková, jakou dnes vidíme: Itálie je aktuálně
(04/2017) již nějaký čas cílová destinace pro lodě neziskových organizací, kde vykládají migranty
z Afriky, které nakládají hned u libyjských břehů. Téměř denně přibývají další stovky migrantů,
v naprosté většině jde o muže. Řím, Vatikán leží v Itálii. Pokud to bude takto pokračovat dále, bude i
díky postojům stávajícího papeže možné (i snadné), že bude naplněno i další proroctví. Jedna nová
generace nových přistěhovalců a nastanou výrazné a nevratitelné změny ve složení italské
společnosti… A s nimi i změna v Římě.
Osobně nemám pocit, že by papež František „bojoval“ za křesťany a křesťanství. Tím, že
považuje Ježíše Krista, Jehova či Alláha vlastně za jednu bytost, otevírá vrata ke vstupu. Problém by
to nebyl, pokud by islám v sobě neobsahoval rozpínavost, včetně džihádu a snahu pohltit vše, co mu
přijde do cesty.

8.2.

Realita Itálie…

Jak to vypadá v Itálii v době Eid Al
Adha (1.9.2017) přibližuje např. tento
článek zdroj nebo zde, obsažená videa:
Torino: parco Dora video
Neapol: nám. Garibaldi video
Sicílie: video
Screen vpravo, zdroj Pupia TV
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Zdroj a více foto: Torino.repubblica.it
Video Torino parco Dora

Torino

Řím, obsazené parkoviště ilGiornale.it
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9 . Cí r kev a O S N
9.1.

Statut stálého pozorovatele
Chápat církev jako organizaci, která zajišťuje
bohoslužby v kostelích, chod farností, setkávání
farníků – zkrátka vnímat ji dle občanu nejbližšímu
kontaktu je hodně vzdálená od reality. Církev má
své stálé pozorovatele při OSN. To by mělo
pomoci pochopit jeho kroky a prohlášení, kterými
přispívá k zavádění agendy OSN do společnosti
celého světa. Jde o důležitý článek celého
Systému.

Toto může vnést více světla k pochopení
toho, co činí papež František (uvedeno
v kapitole 5) a jeho kroky už nebudou
zdaleka takovým překvapením – a to nejen
v otázce migrace.
RadioVaticana.cz Zdroj
Katolická církev v České republice Zdroj
Mons. Ivan Jurkovič zastává právě takový post pozorovatele a v květnu 2017 vyzval k: (Zdroj)

9.2.

Církev a OSN… a EU

Pokud jste četli kapitolu 5 o krocích a výrocích papeže, kroutíte hlavou, nerozumíte jim ani
konání papeže. Ptáte se, kam zmizelo křesťanství a jeho ochrana… tato kapitola by mohla pomoci
k pochopení. A co Merkelová a její vítačská politika – kromě Macrona, Schwarzenberga (např. zdroj)
a jim podobným ji běžný občan se zdravým rozumem také může těžko pochopit. Zdánlivě
nepochopitelné konání i výroky, jenže… spojitost i logika kroků, které zmíněné osoby konají, existuje.
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Aby se obraz o tom, co se děje skládal a jednotlivé části do sebe zapadali, uvedu následující:
“Rada EU každoročně přijímá priority EU v rámci OSN a Valného shromáždění OSN, a to se zřetelem na
agendu OSN a globální otázky. Těmito prioritami se řídí činnost EU v následujícím roce.
Pokud jde o migranty a uprchlíky, EU bude usilovat o posun jednání ohledně globálního paktu OSN o migraci a
ohledně vytvoření globálního paktu o uprchlících a soudržného rámce pro uprchlíky s pilotními zeměmi.”
Plné znění textu (CZ): zdroj, záloha zdroj

Pokud si někdo myslel, že Evropská komise je orgán, který rozhoduje o směřování a té
nejvyšší politice celé EU měl by se vážně zamyslet. A v rámci toho by mohlo být pochopeno, že
a) Merkelová a její kroky jsou pouze naplnění OSN agendy globálního paktu o migraci
b) stejné činí papež
c) rétorika českých politiků o tom, že je třeba být v jádru a o spoluutváření a vlivu na politiku EU je
další faleš. Směr udává OSN agenda, kterou EU každoročně přijímá za svoji prioritu, viz. odkaz výše.
d) doporučuji shlédnout sérii videodokumenrů kanálu ObčanéČR s názvem „Co obnáší evropská
integrace“, najdete na kanálu ObčanéČR nebo na webu.
e) Je možné znovu začít přemýšlet o Štrasburském memorandu (kapitola 7), o tom, že cílem je vznik
jednoho „novodobého náboženství“ pro všechny. Papež František evidentně nemá problém přiohýbat
víru k agendě OSN…
Odstranění symbolu křesťanství na
letáku Lídlu v rámci řeckého týdne ze staveb
na ostrově Santorini je už drobností navrch.
Podrobnosti v Dokumentu Česká republika,
migrace, islamizace, část Reklama. Nicméně
jak tvrdí politici – nejedná se o islamizaci
Evropy…
Zde

jen

uvedu

odkaz

na

dopis

kardinála Duky řeckému velvyslanci zdroj
(záloha zdroj) + na svém facebooku zdroj
(screen vlevo).

9.3.

Další agenda OSN

Pokud bylo pochopeno, že agenda dění pochází ze samotné OSN, pokud občan vnímá, co tato
agenda způsobuje za stavy ve společnosti. Bylo by dobré se zamyslet:

Strana 16

a)

Církev_2017_09_13_18_55_33_401

co je OSN vlastně zač… jaké a čí záměry skutečně prosazuje. Je třeba zapomenout na to, jak
nám byla kdysi tato „mírotvorná“ organizace představena a začít vnímat fakta spojená
s událostmi současnosti.

b)

A pokud je OSN schopná prosazovat tuto zrůdnou agendu, k níž se propůjčil i Papež (a opět je
možné přemýšlet o abdikaci předchůdce Benedikta XVI. …), proč by i další agendy mající
původ v OSN měly být „společnosti prospěšné“?

Odpovědi na otázky jsou známé, jejich položení, by mělo čtenáře podnítit k nalezení patřičných
spojitostí a následně jejich zodpovězení.

Dále si přečtěte myšlenky, které přinesl časopis Monitor, který informuje obšírněji zdroj

Solidarita základním ukazatelem, solidarita nade vše. To je ono známé: “Musíme pomáhat“.
Bezpečnost migrantů povýšena nad národní bezpečnost zemí Evropy (Zdroj, záloha zdroj), bod 32)
Zprávy z Evropského parlamentu (zdroj). Proto je západní společnost tam, kde je – ve jménu
solidarity a humanity. Tato krátká věta postihuje dalekosáhlý proces celé západní společnosti,
kterému je/byla vystavena od 70tých let minulého století. Tehdejší modlou byla lidská práva,
rovnoprávnost, “nediskriminace“ v oblasti sexuality. Uplynulé období ukázalo, že člověka (společnost)
je možné vmanipulovat/přimět pod rouškou vznešených hodnot k „nemyslitelnému“ (např. že si děti
v mateřské školce budou hrát na doktory svlečené a součástí „hry“ je vzájemný kontakt na intimních
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místech – stav Německo)*). Stačí pokud autority (politici, akademická půda), média tvrdí, že to či ono
je správné, normální, běžné, správné, prospívající zdravému rozvoji dítěte.
“Jedině skrze výchovu ke konkrétní solidaritě…“ (modře podtrženo) – VÝCHOVA je
klíčové slovo!!! To je to, co bylo právě uvedeno o odstavec výš. Země východního bloku byly „díky“
tehdejšímu systému ušetřeny západní agendy (převýchovy) (ovšem procházely jsme pro změnu
jinou) a tedy vývoj společnosti východního bloku je v tomto směru zpožděný.
Určitě si mnoho lidí položilo otázku – co se stalo se západní společností. Proč se Němci nějak
nepostavili nekontrolovanému přívalu migrantů a spokojili se s tvrzením „solidarita“, “pomáhat“ i za
cenu následků. Pokud si někdo myslí, že Němci jsou nespokojení (jako většina společnosti) s migrací
a upínáte svoji pozornost k německým volbám (09/2017), že by v nich Němci zvolili nového
rozumného kancléře – věnujte pozornost Dokumentu Důležitost voleb 2017 , část Volby ve

Spolkových zemích Německa 2016-2017. Výsledky to takřka vylučují (to by se muselo stát něco
razantního). A se stavem německé společnosti souvisí i jeden bod části “V sousedství „Velkého“

Německa“*). Jelikož je to náš přímý soused, navíc lídr EU, měli bychom vědět více o tamní
společnosti. A to tím spíš, když politici hovoří o hlubší integraci a probíhají četné aktivity na českoněmecké akademické úrovni**) – měli bychom vědět jaké “kapacity“ také na německé akademické
půdě působí. *)
*)

POZNÁMKA: Všechna tři upozornění vedou na stejný zdroj - knihu Globální sexuální revoluce, autorka Gabriele Kuby.
Kniha jednak mapuje oblast proměny německé společnosti s ohledem na LGBT a genderovou ideologii. Zároveň také
ukazuje proces, kterým prošla německá společnost díky agendě z OSN – ukazuje postupy jak se „myšlenky“ z OSN
přesouvají na národní úrovně. Kniha obsahuje celou řadu zdrojů, doporučuji k četbě.
**)
Dokument Na česko-německém pomezím, část Školství, věda a výzkum

K výchově k solidaritě, ale zejména k zodpovědnosti však dochází v celém českém
školství - Dokument Islamizace školství, část Globální rozvojové vzdělávání. Ale to není vše, agenda
globálního rozvojového vzdělávání zasahuje i do volnočasových aktivit dětí, např. Junák. Specielní
Dokument Junák, věnovaný celý tomu, co se zde dětí dozvídají ukazuje/dokazuje na konkrétním
obsáhlém materiálu zcela názorně, že v GRV o žádné vzdělávání nejde. Jedná se o převýchovu,
přeformátování chápání významu slov u dětí, zavádění nových Hodnot, které má Junák ctít a bránit
(např. Rozmanitost – tj. multikulturalismus). Opakuji - GRV nejde o vzdělanost, ale o
převýchovu postojů člověka. Oba zmíněné Dokumenty doporučuji pozornosti. Poslat dítě na
junácký tábor nemusí být zrovna to pravé obohacení. A kde se vzalo GRV? Původem je Agenda 21
pocházející zase ze samotné OSN. Doloženo kompletně ve zmíněném Dokumentu Islamizace školství.
Shlédnout Videodokumenty na toto téma (OSN a Církev zejména 2.díl)
1.část: Západní společnost
2.část: Ztráta suverenity
3.část: Souvislosti
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1 0 . A n g a ž ov a n o s t c í r k v e v L G B T
LGBT agenda má svůj původ v OSN. Ze stejného zdroje vychází i genderová ideologie (genderová
identita). Na tomto tématu můžete sledovat (sledujte) kroky papeže, které opět jen potvrdí
propojenost katolické církve a organizace OSN*), která i skrze církevní prostředí působí na společnost.
Církev tak už není zdaleka organizací pro výklad a šíření víry a křesťanství.
Jakartské principy (Březen 2007)
Další společnosti „prospěšný“ proces z OSN…
genderová identita, volba sexuální orientace,
podpora LGBT. Určitě si každý všiml, kolik
pozornosti se věnuje tomuto tématu, kolik je
neziskových organizací. Proč Dientsbier (ČSSD), Krnáčová (ANO) primátorka se účastní Prague
Pride…? Protože tyto strany jsou součástí Systému. Celá agenda kolem LGBT nemá nic společného
s netolerantností společnosti vůči těmto osobám, kterou se to vše jen maskuje. Jde o mnohem hlubší
a sofistikovanější důvody schované za lidská práva – ochrana menšiny, podobně jako je tomu u
migrace a požadované solidarity. Kdy v důsledku lidských práv je západní společnost tam, kde je.
Tolik alespoň jako úvod.
*)

POZNÁMKA:
Postoj církve k LGBT agendě je zmíněn na několika místech knihy Globální sexuální
revoluce (autorka Gabriele Kuby), která mapuje celkové procesy této agendy, historické
prosazování LGBT ideologie, dílčí kroky ve společnosti a zejména důsledky v praktické
rovině – předčasná sexualizace dětí od mateřských školek, povýšení role státu určovat
rodičům, jak vychovávat vlastní děti, představuje celou širokou agendu v německém
prostředí, která posouvá „hranice normality“ tam, kde si mnozí ani neumíte představit.
Kniha obsahuje celou řadu odkazů na další zdroje. Kniha dává možnost také pochopit, co
se stalo se západní společností „převychované lidskými právy“ povýšenými nade vše.
Vřele doporučuji ke čtení i studiu!
Asi nikoho už nepřekvapí, že se genderová ideologie
dostává do vzdělávacího systému ČR, pravděpodobně bez
jakéhokoliv vědomí rodičů. Pro více informací odkazuji na
Dokument
Islamizace
školství,
část
Genderová
ideologie(výchova), “Gender v ČR: Báseň Jiřího Žáčka v

učebnicích druhé třídy ZŠ“

"Text sám o sobě není zcela genderově neutrální, při
výuce ale záleží hlavně na výkladu a na tom, v jakém
kontextu je uveřejněn a jaký je záměr autora. Při výkladu
by tak měl učitel žákům vysvětlit záměr autora a další
souvislosti, kromě jiného také souvislost s genderovou
korektností," napsalo ministerstvo školství.
Tedy, 7-8leté dítě je zatěžováno něčím jako genderová korektnost, přesněji ideologie. Celý komplex zrůdnosti lze
pochopit, pokud se o toto začnete více a hlouběji zajímat. Proto jsem uvedl a doporučil výše zmíněnou knihu, která může
pomoci nejen v otázce genderové ideologie, ale i otázkách položených v kapitole 9.3.
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1 1 . Sl ovo n a z á v ě r
Dokument přináší jen část toho, co probíhá v církvi. Papež František a jeho výklad křesťanství a
víry, které se značně odklání od stávajícího, je zdrojem rostoucího napětí. Cílem Dokumentu je také
poukázat na to, že katolická církev není zdaleka jen organizace výkladu víry a křesťanství. O tom
papež František svými častými vyjádřeními k tématům mimo víru již spolehlivě přesvědčil.
Katolická církev je spojená s agendou OSN – tím se vysvětlují mnohá konání a prohlášení papeže.
Agenda LGBT a postoj církve (papeže) se stává logickým důsledkem, stejně jako genderové
myšlenky. Co se zdálo být mlhavé, začíná nabírat konkrétnější obrysy. O OSN dále v Hlavním
Dokumentu.
Dovolím si na závěr upozornit na časopis Monitor – svět katolickýma
očima, který přináší informace z oblasti církve a to čtivou formou pro
kohokoliv. V rámci tohoto časopisu pak na aktuální seriál (06/2017):

Fiktivní filosofické rozhovory o nefiktivních problémech, který má podobu
rozhovoru na pokračování vždy na nějaké téma, zde např. na téma
Multikulturní obohacení (zdroj) web: www.rcmonitor.cz

Možná nejsme daleko od doby, kdy započne odstraňování křížů z církevních – původně
křesťanských staveb. Vysvětlení se pro to jistě najde. Stejně jako proč by mohli být v kostelích
uzavírány sňatky osob stejného pohlaví. Stačí jedna generace „vzdělané“ – převychované mládeže.
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1 2 . Po d p o r a p r o j e k t u
Nejjednodušší je nevědět, nadávat a nechodit volit. Nejtěžší pak vymanit se ze systémových lží,
vystoupit z davu, chodit volit a stát se aktivním. Je každého věc k jakému konci spektra chce být
blíže a to i v této době. Rozhodnutí každého nemá však vliv na následující pravdu: Čím víc občanů
setrvá blízko toho nejjednoduššího, tím spíše se nejenže nic nezmění, ale dále zhorší.
Stav pokročil tak daleko, že ani postoj “já vím“ nepovede k požadovanému. Proč? Z celkového
pohledu je zcela jedno, co vím já, co víte Vy. Rozhodující je, co ví většinová společnost, mediálně
udržovaná v nevědomosti či „realistickém klamu“, že zavedené strany jsou konkurenti. Ano jsou –
v drobnostech a pokud jde o rozdělení vlivu své moci, rozdělování zdrojů a nároků na státní finanční
zdroje pro svoji stranu. Pokud jde o celkové směrování (záměr), o “národní zájmy“ - u těchto stran
panuje vzácná až podivná jednota a to včetně strachu dát lidem právo se vyjadřovat v závazném
referendu k zásadním věcem ovlivňující podmínky v České republice. Od roku 1989 se ve vládě
střídali zavedené strany (zejména ODS a ČSSD + třetí do počtu) a podívejte se, kde jsme. S takřka
třicetiletou historií lze stěží mluvit o nahodilosti. Nic, dostal bych se tématicky mimo kapitolu.
Je každého věc, jak se rozhodne pro zbývající čas do říjnových parlamentních voleb 2017. Nejde
tu o mě ani o portál občanéČR. Jde tu o nás o všechny (kteří nechtějí následovat situaci
v západních zemích). Naše země patří nám! Pokud nás přijde k volbám obvyklé množství (60%)
s obvyklým poměrem občanů „nadopovaných pravdou“ z volebních letáků, z ČT, ČRo a některých
hlavních informačních serverů v ČR napojených skrze své vlastníky na politiky, výsledek tomu bude
odpovídat. Finanční či mediální boj se systémovými stranami nepřipadá v úvahu. Nám zbývá
odvaha, aktivita a sjednocení. Psát po volbách komentáře či blogy o nespokojenosti s výsledky je
popisem důsledku. Co se však již nyní zamyslet nad příčinou a položit si osobní otázku: “Co udělám
pro to, aby výsledky byly co nejlepší?“ A nejlépe s takovou odpovědí, kdy na otázku po volbách:
„Mohl jsem udělat více?“ zbyl co nejkratší výčet.
Dokumenty vznikly jako “nástroje“ a nástroje jsou určeny pro práci. Snaha byla popsat uceleně
jednotlivá témata, informace ověřovat, používat ty, které pochází ze zdrojů vlády, sněmovny
(hlasování, stenozáznamy), z ministerstvech, z výročních zpráv organizací a k informacím dávat zdroj.
Každý si tak může ověřit uvedené. Někde jsou připojena videa (u sněmovny – nejčastěji interpelace).
Vznik Dokumentů je jedna věc, druhá je povědomí o jejich existenci mezi občany ČR. A to je
náplní této kapitoly. O podpoře najdete více zde – od rozeslání dalším lidem na principu „pošli to
dál“ či sdílení až k jiným činnostem propagace na webu či osobně. Taktéž - pokud víte o občanských
spolcích sdružujících aktivní občany, napište prosím na mail info@obcanecr.cz kontakty. Zkusím
přímo oslovit k jejich zapojení. Předem děkuji. Případně tak učiňte sami. Aktivitě se meze nekladou.

Strana 21

Církev_2017_09_13_18_55_33_401

Žijeme v domnění, že co máme teď, budeme mít nadále. A teď není myšlen technický pokrok.
Nikdo nezaručí, že to, co je možné dnes sdílet, uveřejňovat na internetu, bude možné i za dva, čtyři
či více let. Možná to někomu přijde nemožné, ale to současný stav Evropy (r.2017) by např. v roce
2012 byl považován také.
Varováním by mělo být dění v Německu a
kroky ministra spravedlnosti Heiko Maase
(zdroj,

zdroj).

Německo

míří

k tvrdé

cenzuře. A snaha je tyto „pokrokové
metody ochrany jediné pravdy“ přenést
skrze Evropskou komisi do legislativy
ostatních zemí EU!
Facebook se cenzuruje již nyní (zdroj),
od

1.1.2017

vzniklo

CTHH

(alias

„Ministerstvo Pravdy“), které se „rozkoukává“. Po volbách o sobě začne dávat více a více vědět. I
proto jsou dokumenty formou pdf souborů, pro možnost šíření i v případě kdyby… cokoliv. Zapojil se
také Google, který bude podle nějakého klíče (jakého?) odsouvat „nevhodné nalezené stránky“ na
nižší pozice v pořadí (zdroj). Varováním jsou výsledky ve spolkových zemích Německa, Dokument
“Důležitost voleb 2017“, část “Evropa: Volby 2017“. Připomenu přijetí směrnice k omezení držených
zbraní… nebezpečí projektu Nová Evropa (Dokument Das Neue Europe). Již neskrývaná snaha EU o
migranty - volební televizní debata v Lübecku (Německo), kde Merkelová odmítla stanovit horní
limit počtu přijímaných migrantů (Zdroj ČTK, záloha zdroj, zpráva ze dne 12.09.2017).
Další volby (za 4roky?) už může být pozdě. Podívejme se, jak se změnili západní země jen během
let 2015-16 a to teprve bude následovat slučování rodin (např. Bild.de, zdroj_N (záloha zdroj),
zdroj_CZ)! Jak budou asi vypadat za další čtyři? Situace je vážná. Jsme stále bez uzákoněného
všeobecného referenda, které bude pro parlament a vládu závazné a umožní se vyjadřovat
k zásadním věcem v ČR (např. setrvání v EU). Strany ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP09, STAN,
ZELENÍ nemají o všeobecném referendu v programech pro volby 2017 ani slovo! Zákon o referendu
se „nepovedlo“ přijmout již 24let. Čtvrtstoletí! Opravdu ještě někdo věří tomu, že je to jen
nenalezením konsenzu? A není to třeba záměr? (Dokument Česká politická scéna, Kapitola “Boj o

referendum“) Opravdu doporučuji k přečtení!!! Nebo shlédněte video-dokument na toto téma.
Referendum je pojistka pro případ, že se vláda a parlament zpronevěří zájmům většiny
občanů ČR. Od r. 1993 jej „systémové strany“ nebyly schopny uzákonit. Připomeňme
Lisabonskou smlouvu, odpor politiků k referendu v této věci, ztrátu suverenity, povinné
kvóty, migranty v Havířově a dnes ti samý politici si berou do úst “prosazování národních
zájmů…?!“. Prochází jim to, protože lidi neví, zapomněli. Pojďme zkusit něco dělat!
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Sledujte videa na
kanálu ObčanéČR

► Přihlásit odběr

info@obcaneCR.cz

OB Č A N SK Á I NI C I A TI V A

více ZDE

SLEDUJTE VIDEODOKUMENTY

Upozorn ění na závěr !
To, co bude nyní následovat do voleb – bude obvyklý scénář –
sliby, nálepkování nepohodlných (populista, radikál, xenofob),
pomluvy
v
diskusích.
Omílání
“úspěchů(?)“
hospodářství,
přebytkového rozpočtu (uvedeno na pravou míru v Dokumentu: Česká politická
scéna). Silné řeči proti - migraci, odzbrojení, kvótám, možná se do toho
zaplete zákon o referendu. To vše zejména od členů vládních, ale i
systémových stran (ODS, TOP09). Jeden by si mohl myslet, že
prozřeli… NE!!! Uplynulých tři a půl roku působení ve vládě a ve
sněmovně je vysvědčením pro strany.
A stávající NE-demise, která budí a odvádí pozornost? Jak bylo
uvedeno, ani ČSSD, ani ANO neprosazuje primárně národní zájmy a
podle toho by s nimi mělo být naloženo u voleb. A to platí, i kdyby se
žádná NE-demise nerozběhla. Na uvedená fakta v Dokumentech to
nemá žádný vliv. Navíc, jsme v předvolebním čase… plném intrik, kde
velkou roli budou hrát média vytvářející „obraz reality“, který se však
dost často neshoduje s pravdivou skutečností.
Nenechme se koupit koblihami, růžemi a hlavně ne sliby! Proti
nim stojí fakta, hlasování poslanců, stenozáznamy, usnesení vlády –
stačí přečíst Dokumenty portálu ObčanéČR.. Utáhnou nás politici
ZASE svými sliby, médii a díky neinformovanosti a krátké paměti? Hra
je vysoká – v banku je totiž už bezpečnost země a tím i bezpečnost
každého občana…! Snad nechceme čekat až to přijde.

