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Nadace nevěřících v USA žaluje

Bushe kvůli Národnímu dni

modlitby

Papež při zahájení biskupské

synody varoval před bezbožnou

společností

Vlk, lékařka Svatošová a

předseda ERC Černý obdrželi v

senátu Svatováclavské medaile

V Krakowě byla odhalena mozaika

Jana Pavla II.

Papež Benedikt XVI. dnes

uskutečnil státní návštěvu Itálie

Želivští premonstráti vydali dvě

knihy o minulosti

Modlitba k patronu internetu je

církevně schválená

Agentura Zenit zveřejnila v plném

znění dokument VI. světového

kongresu o pastorační péči o

Rómy

Vatikán vydal knihu rozhovorů

Chiary Lubichové

Řád Kolumbových rytířů na své

pouti navštívil papeže a také uctil

hroby apoštolů Petra a Pavla

Arcibiskup Nikola Eterović dnes

seznámil novináře s významem

generálního shromáždění Synody

biskupů

Google spustil hebrejskou

překladatelskou službu

Monumentální výstava připomene

věhlasného rabína Jehudu Löwa

P. Duarte Nuno Queiroz de

Barros da Cunha se stal novým

Aktuální zprávy

Scientologická církev bude ve Francii souzena za údajné
podvody
8.9.2008 18:13 ČTK (Paříž)

 
Scientologická církev, jejímž členem je například známý americký herec Tom Cruise,
bude ve Francii souzena za údajné podvody. Její dvě sdružení působící v zemi mohou
být za to v krajním případě rozpuštěny. Před soudem by mělo stanout také sedm
významných členů francouzských poboček této náboženské organizace, z nichž
někteří pro nezákonný prodej léků.

Případ začal v roce 1998 stížností jedné ženy, která scientology obvinila z toho, že z
ní postupně vylákali za různé kurzy, knihy, léky a přístroj, který jí měl měřit mentální
výkyvy, kolem 30.000 eur (750.000 Kč). Když ji ovšem do "církve" vábili, začínali
testem osobnosti zdarma.

K žalobě se poté připojila další podobně postižená žena a také sdružení lékárníků,
kterým se nelíbí, že scientologové svévolně prodávají léky členům organizace.

Scientologickou církev založil v roce 1954 ve Spojených státech spisovatel sci-fi Ron
Hubbard. Jejím hlavním principem je víra v kosmické bytosti, které představují duši
každého člověka a neustále se převtělují. Údajně má ve světě několik milionů členů a
6000 "kostelů".

Jestliže USA scientologii uznaly za církev v roce 1973, v Evropě má skupina
urputného odpůrce především v Německu. Spolkové země ohlásily loni v prosinci, že
hodlají přezkoumat, zda scientologickou církev úplně zakážou.

Francouzské úřady sektu obviňují z toho, že mentálně narušují své členy. V roce 1995
zakázaly činnost zastupující organizaci scientologů, protože neplatila daně. Odmítala
to proto, že daňový úřad ji odmítal uznávat jako církev, která by měla nárok na
významné úlevy. Odnož skupiny v pařížské oblasti byla v roce 2002 odsouzena také
za neoprávněné sbírání informací o bývalých členech sekty.

Ve Francii zastupuje scientology nyní Duchovní sdružení scientologické církve
(ASES). V zemi působí také společnost SEL, která prodává její "odborné" knihy.

V Česku fungují scientologové zatím jako občanské sdružení, údajně již několik let
připravují pro ministerstvo kultury žádost o registraci jako církev.

 (vlu)

Reklama našeho knihkupectví:

Byl básníkem - podrobná životopisná publikace Radovana Zejdy, věnovaná Janu

Zahradníčkovi. Obsahuje mnohé dosud nepublikované dokumenty.
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ChristNet.cz informoval, v
sobotu 16. srpna se konal v
baptistickém mega – kostele v
kalifornském Lake Forest první
duel amerických prezidentských
kandidátů Baracka Obamy a
Johna McCaina. S každým z nich
vedl hodinový rozhovor, živě
přenášený CNN, známý
baptistický pastor Rick Warren,
jehož na počátku srpna magazín
Time označil za nejvlivnějšího
duchovního USA a věnoval mu
obálku i hlavní článek vydání.
Vedle náboženských témat došlo
také na válku v Iráku,
energetickou krizi či otázky
bezpečnostní či finanční politiky.
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sekretářem Rady evropských

konferencí

Biblický kurs biskupství v Brně

připomene osobnost sv. Pavla

Benedikt XVI. napsal patriarchovi

ruské pravoslavné církve

Reuters: Pro mnoho křesťanů v

USA má Bůh přednost před

hypotékou

Restaurátoři pokračují v opravě

vzácných varhan štípského

kostela

V Hotelové škole Radlická

otevřeli školní kapli, světil ji Vlk

Do kostela v Zašové na Valašsku

se po letech vrátila socha Ježíše

Portál ChristNet.cz nemá finanční

prostředky. Pomožte nám vyplatit

honoráře

Ve Vietnamu se konají falešné

demonstrace proti biskupovi

Zasedá Rada evropských

biskupských konferencí

Celostátní setkání animátorů

seniorů se uskuteční v Hradci

Králové

V Olomouci dnes začal festival

filmů s duchovní tematikou

Zástupci křesťanských rádií se

setkají ve Slovinsku

V Hradci Králové se uskuteční

rekviem k 50. výročí úmrtí papeže

Pia XII.

Před 470 lety se narodil sv. Karel

Boromejský

Arcibiskup Migliore navštívil

zasedání OSN

Australanka Liesl Field bude ve

středu hostem Večera chval v

pražském Illusionu

Vatikán se stal členem Interpolu

Biskupové Střední Asie na

návštěvě u Apoštolského stolce
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V USA vzrostl zájem seminaristů o

studium v Římě

V Ávile včera skončil kongres

věnovaný filosofii a mystice

Muslimové padají trestní

oznámení na Národní stranu i její

šéfku

Sumu za církevní půdu navrhuje

Kasal nechat přepočítat VŠE

V Čerčanech byl otevřen první

středočeský hospic

Vídeňský soud rozhodl o

navrácení kradené sošky do

Česka

Židům dnes začnou oslavy

nového roku 5769

V Brně vzniká Denní centrum pro

lidi bez domova

Den české státnosti připomenul

svátek svatého Václava

Dvořákovo Requiem zakončilo 17.

ročník Svatováclavských

slavností

Svatováclavskou přehlídku koní

zhlédly v Hradci tisícovky lidí

Iráčtí křesťané demonstrují proti

regionálnímu volebnímu zákonu

Kardinál Vlk dnes v Praze

požehnal Svatováclavské vinici

Roithové protest proti zrušení

církevních sňatků podepsalo přes

33.000 lidí

Indičtí biskupové žádají, aby

hinduističtí extrémisté byli

postaveni mimo zákon

Papež přijal nového velvyslance

ČR ve Vatikánu Pavla Vošalíka

Předseda Caritas Internationalis

na plenárním zasedání OSN

Na Svatý Kopeček se sjeli

Romové z celé země na tradiční

pouť

Poutníci si dnes ve Staré
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Boleslavi připomněli odkaz sv.

Václava

Svatováclavským kultem se bude

zabývat listopadové kolokvium

Před 30 lety zemřel papež Jan

Pavel I.

Benedikt XVI. přijal členy hnutí,

které pomáhá manželským párům

v krizi

Svatováclavské duchovní

zastavení připomnělo českého

patrona

4. říjen: Celosvětová modlitba

růžence

Pospíšil: Novela občanského

zákoníku zachová církevní sňatky

V Jindřichově Hradci proběhne

františkánský den

KAM hledá podporu na poskytnutí

DVD EXIT 316 pro zakladní školy

Na turné po jihomoravských

kostelech zazní jazzové skladby

Na Václavském náměstí bude

Svatováclavské duchovní

zastavení

Bartholomaios I.:Turecko v EU jen

s rovným přístupem ke křesťanům

Benedikt XVI. hovořil o církevním

školství

Kongres Benediktinské

konfederace

Moravští kněží-fotbalisté si ze

Sedlčan odvezli debakl 2:9

Kard. Kasper: Také u Luthera je

čemu se učit

Katolická univerzita udělovala

čestný doktorát

Starobylý zvon z boleslavského

kostela se odmlčel, přišel o srdce

Masarykova univerzita v Brně

slavnostně zahájí výuku v novém

studijním oboru
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Britská vláda chce dle tisku

umožnit nástup na trůn i katolíkům

Fotbalista Kaká bude v televizi

číst z bible

Dva komponované pořady

připomenou památku moravských

Židů

Exit 316 zvítězil v kategorii tvorby

pro děti a mládež na festivalu v

Rumunsku

Církev ve Francii hledá módního

návrháře pro šaty Panny Marie

První výstava olomouckých

biskupů uvede kardinála

Dietrichsteina

Benedikt XVI. pozdravil české

poutníky

Senátor Martin Mejstřík chce

legislativním návrhem vrátit

povědomí o křesťanské podstatě

Velikonoc

Předseda Rady Církve bratrské

Pavel Černý vyzval k modlitbám

za pronásledovanou církev v Indii

Africké státy se musí stát hybateli

vlastního rozvoje

Před půlnocí o euthanasii

Vatikán poprvé pozval na

biskupskou synodu rabína

Protest Národní strany před

brněnskou mešitou se

neuskutečnil

Charita ocení své

spolupracovníky novou výroční

cenou

Benedikt XVI. vykoná v roce 2009

pouť k ostatkům sv. Pia z

Pietrelciny

Násilí proti křesťanům se netýká

jen Indie

ČBK pořádá kulatý stůl na téma

Proč NE eutanazii

Starobylé varhany v Kadově má

zachránit sbírka
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Péče o důstojnost rodin je

společným úsilím křesťanů i

muslimů

Svátek sv. Václava si v Hradci

připomenou žehnáním koní

Nejbezpečnějším městem v ČR je

Třinec s 60,5% věřícími

Benedikt XVI. apeloval na

solidaritu

Katolický biskup propuštěn do

domácího vězení

Národní strana chce ve středu v

Brně protestovat proti islámu

Zasedá biskupská konference

Německa

Anglikáni putují do Lurd

Tomáš Halík stráví tento týden v

Polsku, kde mu vychází devátá

kniha

Průzkum: V Evropě sílí

protižidovské a protimuslimské

nálady

Romové z celé země zamíří do

Olomouce na tradiční pouť

Církevní budova v Liberci je

neustálým terčem útoků sprejera

Počet unikátních návštěvníků

portálu ChristNet.cz přesáhl

tisícovku

Muslimové vyjádřili soustrast nad

smrtí velvyslance, mají obavy

Američtí biskupové mluví

jednoznačně

Evropská petice na obranu života

a rodiny

Protikřesťanský fanatismus v Indii

se dále šíří

Vatikán zaslal list muslimům u

příležitosti skončení Ramadánu

Benedikt XVI. nepojede na

Světové setkání rodin do Mexika

V Pardubicích se uskuteční
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seminář společnosti Veritas na

téma Masaryk a Hus

Festival zahájí Velké ticho

Kard. Grocholewski na kongresu

rektorů katolických universit

Američtí biskupové plánují

schůzku s prezidentskými

kandidáty

Víc než polovina Američanů věří,

že je chrání anděl strážný

Nová velvyslankyně Bosny a

Hercegoviny u Svatého Stolce

Italská herečka nebude stíhána za

výrok, že papež půjde do pekla

Církev Darwina neodsoudila

Takto rozšířený hlad je

neslýchaným skandálem,mons.

Giordano ke zprávě FAO

Předseda Biskupské konference

USA žádá odvolání kubánského

embarga

Kardinál Bertone v Chorvatsku

Benedikt XVI. přijal účastníky

symposia o Piu XII.

Domov pro seniory v Boru u

Tachova vystavuje díla svých

klientů

Pražský magistrát chystá nový

grantový projekt pro církve

Písničkou k úsměvu - benefiční

koncert na podporu Adopce na

dálku

V Brně se uskuteční česko-

rakouská ekumenická akce

Představení Jana z Arku se

uskuteční v rámci projektu

Divadlo v chrámu v Plzni

Polská levice prosazuje zavedení

"volitelného" státního svátku

Svatováclavský rok vyvrcholí

tradiční poutí ve Staré Boleslavi

Archeologové objevili v kostele v
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U. Brodě hrobku faráře

Ve Vídni otevřena největší

židovská škola v Evropě

V Římě příští rok proběhne

konference o Darwinově evoluční

teorii

V Indii pokračují útoky na křesťany

a jejich kostely

Ivančice potřebují na opravu

synagogy získat 40 milionů korun

Google už nebude odmítat

protipotratovou reklamu

V kostele sv. Ludmily byla

zahájena sbírka na opravu varhan

Navzdory ujišťování vlády

protikřesťanské násilí v Indii trvá

Kard. Vingt-Trois: Benedikt XVI.

přinesl církvi ve Francii nový

dynamismus

Nově vysvěcení biskupové se

sešli v Římě

Česká evangelikální aliance

vyzvala k přímluvným modlitbám

ohledně novely loterijního zákona

Výstava připomene život a historii

uctívání svatého Václava
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