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mezi tzv."prokleté básníky" patří francouzský básník Rictus. Napsal dojemnou báseň o
matce, která hořekuje u hrobu svého syna. Vypočítává jeho dobré vlastnosti-lásku,věrnost...
čtenář si řekne, že to byl skvělý člověk. Na konci se doví, že to byl popravený zločinec...
Jak je možné, že matka nepoznala hanebnost svého syna? Sv.Pavel odpovídá. Láska"...vótchno
omtoavá, view,
nikdy nad nikým nezoufá, vlechno vydstzl..{1 .Kok. 7). Co by asi řekl
apoštol národů o nenávisti?"Ta nic neomlouvá, ničemu nevěří, nad každým zoufá,nic nevydrží!"
Co dělají ti, které miluj sne, považujeme za lepší než to, co úplně stejného dělají ti, ke
kterým máme odpor.
Jak můžeme milovat toho, kdo nám ublížil? Nebo ničí víru křesíanů? Surově, nenávistně, bezohledně? Ptejme se: Kdyby tento špatný člověk měl hlad, dali bychcm mu jídlo? Kdyby se vrátil
k Bohu, radostně bychcm ho přijali? Jako kdysi v podobenství otec přijal s láskou mamotratného syna? Pak nenávidíme zlo v něm, ale ne jeho samého. Je málo pravděpodobné, že by se k
Bohu vrátil člověk, který léta nenáviděl dobro a pravdu.Byl by to vzácný zázrak milosti.
Sv.Jan píše:".. .íe.3 ót ófctrtečné objevilo mnoho antlknl^tů, {tj.protivníka KJÚAtových) Oni &1ce. vylil z naleho ótáeda, ale nebyli z náf>. Nebol kdyby byli z náó, byli by 4 námi zůstali."
(1 ׳Llt>t,18-19) ve 4. kap. píše :"Milo v ani, nevelíte každému ducha, ale zkoumejte duchy, zdali
jloa od Boha; vždyl je na J>vété mnoho IžlpKoKoků... "
Z dějin víme, že i mezi posvěcenými osobami byli svůdci. Proto není dobré přilnout příliš k
člověku. Ten může zklamat-Bůh ne. Věřící paní vypravuje, že ji k víře přivedl kněz, který
později zradil. Sv.Pavel píše:״...že. bych kázal druhým a óám byl pábtom zavKŽen." (I .Ko t 9,27)
Nej lepší manželství jsou ta, kde manžel miluje víc Boha než druhého. Bůh mu znásobené lásku
vrací a z Boží lásky čerpá člověk neuvěřitelně silnou lásku k druhým. Sv.Ritu provdali mladičkou za surovce. Láskou ke Kristu ho časem ovlivnila, stal se z něho laskavý člověk.
Kdo přilne k člověku víc než ke Kristu, opírá se o slabou bytost. Vzory pro nás jsou sice svatí, ale ne každý se hodí pro nás. Žili v jiné době, za jiných podmínek, v jiném prostředí...
Každý z nás je jedinečná osobnost, a ta
kovou ji Bůh miluje a vede. Mluví k němu tou řečí, které rozumí. Náš exercitátor, P.Jiří Sýkora, T.J. uvedl na začátku svých přemluv příklad několika
starozákoních osobností, hlavně Abraháma. Měli napjaté duchovní uši, proto
slyšeli tichý hlas Boží, a následovali
ho. Mluví i k nám, jen se ztišit."Uóech
no dob/té /LOét^. v tichu., "píše v knize
DOKONALÁ SVOBODA M.C.Ziescheová.
Jak je to s našima duchovníma ušima? Má■
me je zacpané světskými starostmi,takže
tichý Boží hlas neslyší? Nebo je stále
čistíme, abychom tento milující hlas ;
Páně dobře slyšeli?
Vaše

redakce
Rytina podle obrazu P.F. Kubense-uoracem sv.ravia.

CO NOVÉHO VE SVĚTÉ

Sekretariát pro mezinár. dialog Tovaryšstva Ježíšova vydává nový časopis :Jezuité v dialogu
V pražské arcidiecézi zahájili proces blaho-1 anglicky, italsky, francouzský a španělský.
řečení kard.Berana( 18881969)־.Při mši sv. ] Olomoucká teol.fakulta zvolila nového děkana,
v katedrále sv.Víta vyzval kard.Vlk věřící,] jezuitu P.ThDr Pavla Ambrose.___________________
aby napsali kladné i záporné věci o kardin^ 30 čes.vojáků putovalo 30.5.do Lurd na 39.volovi Beranovi postulátorovi procesu,P.Jar. ] jenskou pout se svým knězem P.T.Holubem.Tyto
Polcovi,Thakurova 3., 160.00 Praha 6.
] pouti vznikly ve Francii. Bylo tam 14. OOO vojáků
Do nového akademického senátu katolické ] Nuncius G.Coppa z Prahy navštívil Kroměříž. Da•
*
teol.fakulty v Praze zvolili také Marka
rovali mu Kroměřížský tolar a vzorek mešního
Miškovského, který se za studijního pobytu vína z arcib.sklepů. Prohlédl si památky města.
ve Švýcarsku zúčastnil exerciií i poutí.
Mluvčí Sv. Stolce Dr.Navarro-Vals dostal od špaV dubnu rJ998 převezme vedení českých
hělského krále Juana Carlose vyznamenání Velkéjezuitů po P.J.Cuprovi P.V.Suchý z Brna.
ho kříže,které se dává hlavám států.-13.6.popřel
Jmenoval ho generál jezuitů P .Kolvenbach.
zprávu milánského deníku II Giornale,že se přiZa biskupa J . Hloucha,zesnulého 10.6.1972
právu je jmenování 3 zástupců sv.Otce, jeho věk
v pověsti svatosti, sloužil 9.6.jeho býv.sek a zdravotní stav vzbuzují obavy. Měl by to být
retář kard.Vlk mši sv.v katedrále sv.Miku* kard.Ratzinger, stát.tajemník Sodano a Martinez
láše v Českých Budějovicích.________________
Somalo z kongr.pro společnosti zasvěoeného života.
Rektor pražské university Karel Malý přijal
18.5.navštívili klášter Montecassino představítez ruky sv.Otce kopii papežské buly z r. 1347, , le židovské obce s rabínem E.Toafem a izraeliokument z počátků Karlovy univer.Origiským velvyslancem u Sv.Stolce.__________________
aál s olověnou pečetí je 650 rjstarýasi se ztratí
KRÁTCE ZE SVĚTA A Z VLASTI.-1.6.odhalili
Rozšířený italský týdeník Famiglia Christia- ve Vevey pomník Jana Palacha.-Příští eucharist.
na uveřejnil dopis 50 ti leté ženy, která se kongres se koná v Bologni 2O.-29.t.r. -pro Itázpovídala, že muž ji často bije. Kněz jí řekl
lii.-Zvláštní bisk. synoda pro Ameriku se koná
že to byla její vina. Jak žena, tak časopis
ve Vatikánu 16.11.-12.12.na téma:"Setkání s žiporušily zpovědní tajemství a proč se žena
vým Kristem, cesta k obrácení...-Uplynulo 50 r
zpovídala z hříchu, který sama nespáchala?
od svatořečení Kateřiny Labouré.-26.000 řeholSestra zesnulého kard.Bernardína z Chicanic, duchovních dcer sv.Luisy de Marillac,půsoga E.Addisonová přijala po smrti bratrově
bí v 87 zemích.-Český tisk tvrdí,že za komunisvyznamenání kardinála od svobodozednářské tů bylo mezi 6000 kněžími a pastory 800 udalože Velký Orient-ostře protikatolické-řád
vačů.- 18.5.-v den 77.narozenin, navštívil sv.
Galilea Galilei. Sv.Otec řád odmítl a je neOtec kostel sv.Atanáše v Rímě-je to jeho 258.
pravděpodobné, že by dobrý kardinál přinávštěva-ještě má navštívit 70 farností.-V Texajal řád od nepřátel víry-už se bránit nemů- su popravili tento rok už 21 osob.-Christina
že. Na nejvyšších stupních musejí zednáři
Odenburgová(57) bude I.,biskupkou evangelicvzývat satana. Vnikli i na nejvyšší místa,
ké církve ve Švédsku. Vysvětí ji 5.10.-Opava
svým členům opatřují profesorské stolice.
vydala 320 medajlí-dílo sochaře J. Úprky-k miMilánský milionář Lino Abrianií98 )odkázal
leniu sv. ־Vojtěcha.-V Praze vysvětili na kněze
60 mil.marek pro charitativní účely milán2 bohoslovce, v Brně 14 nových kněží. - Auto
ské arcidiecézi.____________
Škoda z Ml. Boleslavi je jedno z dvou nejprodáKard. J.Glemp označil týdeník POLITYKA
vanějších aut v Evropě. 70 proč.akcií má VW.
střediskem zlého ducha. Redaktor J.Urban
Zaměstnanci jsou prý tam velmi dobře placeni.
se podepisuje"se satanským pozdravem'1. KarI když je v sibiřské oblasti katolíků málo, je
dinál poukázal na to, že propagační plakát
tam víra velmi živá. Při nastoupení apošt.adminř
k Formanovu filmu Skandalista Larry Flint
strátora P.Wertha,T.J.,tam byli 3 kněží, nyní
ukazuje krucifix v nahém ženském klíně.Kdyje jich tam 6 a 65 řeholnic z celého světa._______
by tam dali židovskou hvězdu či muslimský
Kard.arcib. Mil.Vlk oslavil 17.5.své 65.narozeniměsíc, je z toho válka._____________________
ny. Blahopřáli mu domácí i zahraniční gratulanti.
Čile, demokratický stát, zakazuje umělé po- Nový švýcarský velvyslanec u Sv.Stolce C. Gatraty, zabíjení nevyléčitelně nemocných, por ratsch odevzdal 23.5.pověřovací listinu JP.II.
nografii. Ve vězení jsou desítky lékařů,kte
Byl zahájen proces blahořečení dominikána F.Saří prováděli potraty-dostali 510 ־r. vězení.
vonaroly( 14521498)־. Dal ho upálit nemravný
Zena si nesmí dát udělat potrat v zahraníAlexandr VI., ačkoliv Savonarola nebyl heretik,
čí. Potratům se nesmí dělat reklama, profenýbrž reformátor, který nejdříve zreformoval sesoři na lékařských a právnických fakultách
be, a pak úspěšně reformoval zhýralou Florencii.
kteří obhajovali potrat, museli svá místa
Pomoc Trpící Církvi nasbírala loni skoro 72 mil.
opustit. Censura ostře zakročuje proti pordolarů-z toho 2 mil. pro pravoslavné v Rusku. Vy
nografii. Lidé jsou s tím spokojeni.________
dala ruský katechismus, sto tisíc knihy Bůh mluSyn svobodného zednáře,rakouský publicisví ke svým dětem a podpořila řadu sociálních i
ta Kurt DiemannSjSe stal katolíkem. Řekl,
náboženských projektů.__________________________
že v Rakousku nebylo možné, aby se stal
M.Tereza dostala zlatou medajli US Kongresu-nejněkdo významnou osobností v politice ,vědácf
vyšší vyznamenání. Přijela na vozíčku v doproči umění, nebyl-li zednářem nebo jim nepovodu své nástupkyně a arcib.z Washingtonu.
máhal. Vedli kampaň proti biskupu Krennovi.

Po stranách zaprášené
w
silnice se rozléhá sluňXROfgkĚR
cem vysušená země.Nápis vedle kaktusu upozorňuje, že nedaleko
je městečko Medway. Nebe je rudé, slunce
se západem nespěchá. U polorozpadlého domečku stojí benzinová pumpa. Strašidelně
sama, jako protější bar. Obrovská tabule
lákala kdysi kupce dobytka, že tu mají nejlepší hamburgry a pivo.
Jezdec zastaví náhle se skřípáním auto.
Opatrně nahlédne do baru. Je opuštěný,ale
mohly by si tam hrát děti nebo tam hledá
přístřeší tulák. Jistota je jistota!
Jezdec se uklidní, vystoupí z vozu, snad se
chce nadýchat čerstvého vzduchu? Košile se
mu lepí potem k tělu, nohy se třesou. Nem!’
že se vzpamatovat. Otočí se, v prachu vidí .
šňůru otisků kol, končí u něčeho malého,
bílého, co leží uprostřed silnice. Ještě se
zvedá prach od auta - když jezdec váhavě i
otočí auto a jede zpět. Tam, kde leží děvče:
s bílém, jako kdyby spalo. Opodál převrže-:
ný košík s pomeranči, rozkutálenými v pra־:
chu. a chléb. Kus dál slaměný klobouk.
Toto nehybné dítě jezdec přejel. Div se ne-'.
pomate strachem. Je dítě mrtvé? Nebo jen
zraněné? Zavést je do nemocnice nebo to
ohlásit na policii? Konečně se vzpamatuje,n:
kloní se nad postavičkou a šeptá :"Maličká,
řekni něco?" Nic! Muž klopýtá k autu a v
nejbližší hospodě se opije do němoty.
Jako v jiných městečkách je zde malá souk
romá vysílačka. Programy určuje i vysílá
"ředitel" Ronald. Zprávy, hudba, reklama,
počasí. Do nebes vynáší nový prášek na
praní, vychvaluje zmrzlinu, oznamuje vydání nové knihy. Jeho hlas je nesmírně optimistický, plný důvěry, rozmaru, vtipu, a'
hlásí cokoliv. Prášek na praní, zmrzlina é
kniha či co jiného je hned vyprodáno!
Vysílačka je v přízemí stařičkého domu,
v první patře bydlí on a zvukař. Na
stole je pult s aparáty a dva magnetofony. Rádio vysílá od 9 ráno do 18 ti ve_^
čer-bez zastávky. Když jde na oběd,
1“
přehrává technik hudbu tak dlouho,
až se Ronald vrátí. Tak to jde jako
na šňůrce už pár let.
Ronaldovi je 26 let, jeho inteligence je
víc než zkromná, ale vysílá dynamicky.
Je spokojen se světem, se sebou a zed
kolem je oblepená fotografiemi hezkých
dívek. Má u nich úspěch! Je NĚKDO!!
"Tak, přátele, všechno je o.k.? Zase
jsme se dnes sešli, o.k. ? Nezapomeňte,
po práci zajít k Zelenému volu, připravil vám šťavnaté hovězí řízky, nejlepší
daleko široko. O.k.? Už je dělá kamarád
Jack! O.k.! A ted, pro dobrou náladu,
veselá hudba! O.k.?!"
Krátce před obědem hlásí sekretářka,že
volá šerif. Prosí o pomoc. Ronald má
každou hodinu vysílat, že se domů

nevrátilo děvčátko, Cory Mattersonová.
®
Ovšem! Jistě! Samozřejmě. Obvykle vysílá ©
zprávu, že někdo ukradl auto nebo se zaběhla
kočka. Neštěstí nevysílá Ronald rád, kazí mu
to optimismus vysílání.Ale šerifovi vyhovět
musí.
Za tři hodiny se ozve šerif zase. A opět prosí
o pomoc! Policejní auto děvčátko našlo na silnici - přejeté! Je mrtvé? Ne, není, odvezli
je do nemocnice a právě je operují. Jenže pachatel se neohlásil, zmizel. Nechal dítě ležet
ve mdlobách na silnici. Snad se přihlásí,vždyť
dítě není mrtvé, velký trest mu nehrozí, šerif
žádá Ronalda, aby apeloval na svědomí pachatele. Jeho povinnost je, přihlásit se!
Nyní hlasatel zneklidněl. Ztracené dítě, to ještě jde. Avšak přejeté dítě, na okraji smrti to mu může pěkně pokazit jeho optimistické
vysílání. Navíc - útěk pachatele. Možná z
okolí, či dokonce z městečka? Jak to jen obrat־
ně zařadit do programu? Šerif je neúprostný!
Dobrá tedy - ať napíše Ronaldovi text a Ronald to odvysílá - mezi dvěma hudebními prográmy. Za chvilku je zpráva zde. Končí slovy:
/1Ať se jezdec přihlásí, abychom všichni v
Medway věděli, že nikdo z našich občanů není
zbabělec!"
Ronald vysílá zprávu, zastrčenou mezi optimističkou hudbou - neúnavně každou hodinu.
Telefonuje dokonce majitel vysílačky a žádá:
"Tak chlapče, jen statečně do toho, pěkně s
hudbou, dramaticky, naléhavě, o cti a o odvaze, však už víš, jak na to, my toho zbabělce
chytnem - ať je to kdokoliv. A pro nás to bude ohromná reklama! O.k.?״
Ronald se překonává. Při jeho dojemných slověch i to nejtvrdší srdce musí změknout.
A každé oko zaslzet! Hlavně srdce a oko pachatele!
Kolem 20.té hodiny místo rek־
lamy prosí Ronald o pozornost
posluchačů:"Dámy a pánové,
milí občané! Končíme s progra־
mem, nejen dnes, ale i příští
\
dny. Radio Medway se
 ףpřihlásí znovu, ale s jiným
I
hlasem. Loučím se s vámi!"
/
Poté zamíří Ronald k šerifovi:"Já přejel tu maličkou!11
Šerif je naprosto klidný:
"Děvčátko se uzdraví. Dobře, že ses sám přihlásil. Vím,
že jsi to udělal. Našli jsme
utržený nárazník auta a na
tvém autě nárazník chybí.
Při vychvalování toho, kdo
se k činu přihlásí, sis vzpomněl na opravdové hodnoty živo-*
ta-ne na vychvalování prášku
na praní, zubní pasty., že7"
Ronald poznal, že když béhem
dne apeloval na zbabělce, at se
přihlásí, uvědomil si, že
zbabělcem !e on sám
P.BeZťman.

ZAPUZENÝ VYZNAVAČ
V Římě jsou už všechny diecézni dokumenty
k blahořečení maďarského primase, kardinála
Mindszenthyho, Co o něm psaly katol.noviny
Vaterland 15.7.1946? Dnes už jejich katolicita-jako jinde-silně povadla. Avšak nepovadla vzpomínka na statečného kardinála,
kterého po návratu z "vězení" na US vyšlanectví v Budapešti Rím nepřijal. Zemřel ve
vyhnanstyí_y_Rakousku:______________________  "ו. >. něktefá

Bez přehánění můžeme tvrdit, že 70 proč.lidu považuje kard.primase za povolaného vůdce národa. Jeho četné statečné projevy o
mravním postavení Madarska a proti bezpráví
mu zjednaly oblibu. Chápeme tedy, proč vlád■
ní kruhy se snaží znemožnit jeho styk s bis■
kupy a lidsn. Jeho vliv se totiž značně
rozšiřuje a mravní vliv Cíkve je jim nevita■
ný. Katolická Církev pozemkovou reformou
ztratila všechny statky a výsady, které měla po tisíc let. Katolický lid nemá možnost
hájit svá práva a zájmy. Vláda vítá damnělá podezření z protistátní činnosti. V máji
bylo uveřejněno tvrzení, že byla objevena
na vysokých školách, zvláště katolických,
protistátní činnost. To byla záminka k zrušení náboženských škol. Úřední místa vinila
kardinála a kněžstvo z fašismu a mluvila o
nich jako o nových nepřátelích Madarska.
Čím dál jasněji se prozrazuje taktika boje
proti Církvi. Nejdříve odstranit katolické
školy a potem zbavit kněžstvo vlivu. Řada
nespravedlivých útoků byla v notě, kterou
podal madarské vládě president kontrolní
komise v Budapešti, sovětský generál Sniridov. V ní viní madarské kněžstvo z pobuřová
ní lidu proti vojsku. To byl důvod k potiačování katolického života. Zakázali všechny
náboženské manifestace jako protistátní.
Je podvázaná kvetoucí katolická akce. Co
ospravedlňovalo tyto zásahy proti katolíkům
Člen socialistické organizace, který byl
jen pokřtěn, zavraždil dva ruské generály.
Generál Smiridov žádal, aby se rozpustily
všechny organizace mládeže, zvláště katolic
ké. Hned den nato rozpustila vláda svaz kaholické mládeže, která vykonala mnoho pro
náboženský a duchovní život - byla to mamadarská sekce Pax Romany.Za poslední léta vykonala moc dobra na poli charitativnim pro hladovějící studenty,i když její
činnost se vztahovala jen na university.
Vyznamenala se min.zimy,kdy bylo zásobování velmi ubohé. Je jí výkon byl tím obdivuhodnější,že nedostávala podpory z ciziny
jako protestatské organizace.Rána,která
stihla katolické studentstvo, bude mít
dalekosáhlé následky pro osudy země-ve
vedení budou prot!katolické živly...

NASE POSTA
Nahranadilo se nám tu víc
zajímavých dopisů. Proto
uveřejňujeme vyňatky.

z Uáó vědí, že jíem byta v nemocnící
1a budou mi openovat očá. Modlete Ae, aby to dob1íe dopadto. Koneční, co čtověk rn&že očekávat od
\zdnavá, když, stánneZ Zde mám vzon...to je náž
\zaktadatet, Av.Von Bosko. Tak málovat chudila M
]m&xdež)* že nežetžát Avé zdnavó...
,!Nedávno jAme zatožály pomocnou Atužbu pno dávky,
|feíe1׳é •óí vydělávájá na žávobytá na utácá a Aem
|4e páicházejá vyApat. Doufáme, že Ae jednou noz!hodnou, zdstat u nás á ve dne. Tento nok 11 996)
ijAme zatožály datžá másájná Atanáce, páipojené
ife 20 ti už exáAtujácám Atáedáskům. Je to v Goe
!Větám, a v Mangatone Kalathun. Ted Ae budeme Ana\žát pomáhat tem, ktené nemohty dokoncát ž>kotu.
\ChteJZy bychom je vycváčát tak, aby byty na únov'ní dnežnáho Aveta. S tem začneme v obou AtňedáA\cách. PnoAáme vás, abyAte nám pomohtá tak vetko!nyAe, jako jAte to detatá džiáve...״
iSt.Mary Mazzarello Province Salesian Sister
Auxilium Convent, Wadala, Bombay 400 031.

j"S(ífe£&0ím a Varná, že je v Cánkvá vAetáco zte a že
\ztt kňazá a teotogováa vetmt škodáa venáacám.
1!OAobátným pnobtémom je nadikatázácáa jooAtojov.
Každý extrém ztska nejakú a kapánu Atupencov. Aíe
vácšána tudá nie je extnemás tácky laděná a aktovne vystupovanie nadákátov ách odpudzuje od nonmútneho náboženského žávota. Zlu a tužbu nobt aj
pneknúcanáe skutočnoAtá. Zvtášt to vádtm na pontá^ákúte Pavla. VI., ktoný Aom mohol Atedovat Aedem no kov zbttzka, feed Aom pnacovat pná VatikánAkom nozhtase. le Ae nelábá poknokánom, to chápern. Ate ze ho zatnacuju aj tnadácáonatiAtá a
vŠetico nanho vymýštajá, to nielen znetvonuje
hástonácku pnavdu, ate škodo upnimným venáacám,
ktont Aá nemôžu ovenát AkutočnoAŽ. Ved poknokáni
mu dotenaz nemôžu odpuAtát encyktáku"Humanae
vátae", v ktonej odmietal manipulácie a tudAkým
životom včttane"modenných״ApoAobov antikoneepeáe.
Mat Aom možnost pozonovát,ako A otcovAkou táAkou
!ate á stanoAtou napomínal jezuitských delegátov,
ktoná Aa ztÁtá do Párna na 32.genenálne zhnomažde
nie na jeseň 1974.Oknem áného ám povedal:"Máte
ýasne vytýčena apánituatátu, nepochybnú Identitu
a Atánočáamá ovenenú AkÚAenoAt,ktoná Aa o plenata o plátnoAt metód oAvečených v zatažkávacej
■AkÚAke deján a to vAetko ežte neste pečat Aálné',ho ducha av.Ignáca. Pneto abAotútne nemožno pochy
bovat o tomže hlbále zaangažovanie Aa v dotenajAej Apectátnej chanázme bude obnoveným pnameňom
duchovnej a apoAtotskej ptodnoAtá." SLOVENSKO

POSILA Z VÍDNĚ
Duchovní cvičení-přípravu na velikonoce, vedl letos”exercitátor z povolání״P.LE0 KUCHÁR, S.S.S.,z Vídně.
Měl takový úspěch, že si ho účastnící hned zamluvili na příští rok. /
Jezdíte dávat duchovná.
' / 1r

cváčenc v nade mást a znáte jistě pno-1
blémy mnoha Udá. V čem vídáte pnoblém
dněl noho člověka- á nekňestana nebo lhoAtejného vučá Knástu?______ _______ _____
Prožíváme dnes mnoho zklamání1 a pohoršení,
i ve vlastní Církvi. Musíme se vypořádávat
s bludy, které hlásají nejen jinověrci,ale
i učitelé s církevním pověřením. Není to v
Církvi nic nového! Pohled do církevních dějin nás poučuje, že byla i doba, kdy skoro
dvě třetiny biskupů se hlásily k bludu
arianismu. Církev byla v největším nebezpečí, ale potvrdilo se slovo Kristovo:"...a
bnány pekelné já nepnemohou."(Mt 16,18)
Jaký je velký pnoblém věňácáho katolíka?
Podle mého mínění najdeme pro všechny krise a anyly společný kořen: nedostačující
osobní vztah ke Kristu. Křesťanství není
pouhou filosofií nebo jen světovým názorem,
Křesťanství je lid Boží, skládající se z
učedníků, kteří vášnivě milují-nebo mají
milovat-svého božského Mistra. Zvláště my,
kněží, se musíme zamilovat do Krista. Bez
této lásky nedokážeme ani pochopit správný
smysl Kristova poselství, ani nej sne schopni toto poselství bezvýhradně uskutečnit.
Bez této lásky vzniká v srdci a v duši
prázdnosta, do níž se tlačí náhradní bůžkové. U mnoha kněží vyplňuje tento"vzduchoprázdný prostor"láska ženy. Kněží se pak
stávají mnohdy pastoračními "kutily", jsou
sice osobami duchovními-ale neduchovní.
Mladí kněží nemají největší vinu. Vystudováli na teologických fakultách, kdy slyšeli více méně rozumářskou bohovědu. Duchovn
průprava a asketická příprava na svaté kněž]
ství pokulhávala nebo chyběla
vůbec. - Někteří profesoři považuj!"vědeckost"za nejvyšší,
ne-li jedinou autoritu v Cirkvi. Proto zpochybňují skoro
všechno, co Církev už dva tisice let učí. Zamlčují nebo
znásilňují i zjevenou pravdu
Boží, obsaženou v Písmě sv.
Chtějí přizpůsobit evangelium
světu a ne svět evangeliu. I
to není nic nového pod sluncem
Když v 18.st.přišel sv.Klanent
Maria Hofbauer do Vídně, našel
tam na chlup stejné paněry,jaké dnes ovládají široké kruhy

v Evropě. Byla to doba osvícenství a jo■
sefinismu. Jistému profesorovi teologie řekl:"Pane profesore, to co
vy učíte není už katolické!"
- Věřící lid ve Vídni teh, dy reagoval na takové
"chladné" a bezduché K
r* křesťanství zavedením®*
májových pobožností. Panna
Maria "zvítězila ve všech bitvách Božích."'
Jaké nebezpečí nás a naÁl vánu nejvíc, ohnožuje?
Zesnulý řezenský biskup Grabner jednou napsal:
"Máme Amůtu, že v dnelnl dobe oživla. AoučaAně
tál Atnalldta mlnutoAtl: ne^onmace, oAvlcenAtvl
a naclo nails tlcký modenntsmuA."
Těžko mohu osobám, kterým chybí láskyplný vztah
ke Kristu, vysvětlit přesně některé požadavky duchovního života, např.proč má křesťan v neděli
chodit na mši sv. nebo proč předmanželský pohlavní styk není dovolený. Nejen poklad víry, ale i
rozkazy mravnosti jsou neoddělitelnou součástí
Kristova evangelia. V těchto bodech není Církev
zákonodárkyní, nýbrž předává vůli Boží. Moje věrnöst k učitelskému úřadu Církve, k papeži a biskupům musí být součástí mé věrnosti ke Kristu.
Jak mohu uznat Krista Pána za střed svého života,
když pohrdám institucemi, které ON ustanovil?
Církve

V Pákoua ku máte vynikajícího biskupa Kunta Knenna
Biskup Krenn je nebojácným hlasatelem celé pravdy Kristovy a nauky Církve. Má podobný osud jako
biskup Haas ve Švýcarsku. Tito biskupové se řídí
zásadou, kterou zdůraznil sv.Pavel:"HtáAej Atovo
Boži at pňljde vhod čl nevhod."{ 2 Tím 4,2).
V této souvislosti mi napadá, že se po válce němečtí biskupové veřejně omlouvali za své předchůd•
ce, že zbaběle mlčeli/ne všichni!!/ k vyhlazování
židů a .že měli příliš shovívavý postoj k nacismu. Nebudou se budoucí biskupové muset cmlouvat,
že jejich předchůdci bázlivě mlčeli nebo i koketo•
váli s všelijakými pochybnými směry v Církvi?

Zdá Ae, že Ae pomatu Clnkve zvnltáku obnozuje?
Nesmíme propadnout pesimismu. Existují i potěšitelné náznaky a důkazy, že se Duch svátý z Církve
nevystěhoval. Zde, v Rakousku, roste počet těch, kteří dříve vystoupíli z Církve a nyní se vracejí.Dcmnívám se, že prohlédli-mimo jiné-i pozádí tzv. "Kirchenvolksbegehren " .Ukazuje se, že jeho zakladatelé nechtějí jen zlepšit některé struktury
Církve, ale chtějí založit Církev
úplně jinou, církev novou, církev
bez papeže, a pokud se nepřidají i
biskupové, i církev bez biskupů,církev s novou vírou a s novou mravností/popř.bez mravnosti/. Mnozí, kteří
měli dobrou vůli i lásku k Církvi,
poznali, že byli svedeni a oklamáni
:Zdá se, že "mlčící většina" už
nehodlá mlčet!

Množí se skupiny, které se staví na stranu '
sv.Otce a odmítají výplody modernistické teo/
logie. Přibývá v rychlém sledu farností, v }
nichž se zavádí nebo obnovuje úcta a pobož-'
nost k Nejsvětější Svátosti. Před 25 lety to'
bylo v Rakousku ještě nemyslitelné. Úcta k
Nejsvětější Svátosti a adorace jsou spolehlivým východiskem z bludiště všech začarovaných
kruhů. Ježíš v eucharistii osvobozuje, osvo- :
bozuje i ve svátosti smíření. Sv.zpověd je
pro mnohé katolíky novým objevem a novým pří—
stupem ke zdrojům obnovy. Říkával jsen dříve
napolo žertovně, napolo smutně, že když chci
mít naprostý klid, musím bud odejet z Vídně
nebo si sednout do zpovědnice. To dnes už říci nemohu. Bohu díky! V Rakousku se rozrostly
jako houby po dešti modlitební skupiny,inspirované poselstvím Panny Marie v Medjugorje.
Je jich už víc než 4.000. Na mysli mi tane
sen sv.Dona Boská. Viděl dva majáky u vjezdu
do přístavu: eucharistii a Pannu Marii. Kdo
vpluje mezi oběma majáky, dospěje bezpečně
k cíli.

Co nám nadáte, abychom Aá vána nejen zach.0volá, ale a pomoci Boži poAálálá a pnohloabálá?______________________________________
Církev svátou neobnoví konference, symposia,
a nekonečné diskuse na všech úrovních. Musím
mysJet na to, jak Kocourkovští postavili radr«íci a zapcmněli na okna. Po celé dny a noci
se radili, jakým způsobem by polapili světlo
a přemístili je dovnitř: vidlemi na hnůj,
pastmi na myši, pytli na brambory? Teprve
trhlina ve zdivu jim připomněla, že radnice
nemá okna.
Naši věhlasní odborníci a slovutní referenti
nabízejí spoustu receptů, jak zaplašit tmu
/kterou i sami zavinili/, ale o skutečných
příčinách ani hlesu! Mluvit o oknech zavání
patrně tradicionalismem. Doufejme, že světlo
Ducha sv.si najde skulinku a osvítí je!
Církev může obnovit jediný světec. Tyto světce máme nebo nám je Bůh pošle. K ternu přistupují nekonečné zástupy prostých duší, které
utrpením a modlitbou ve skrytu zachraňují
svět a Církev, nemluvě o krvi nesčetných mučedníků v tamto století, která-jako pokaždé
v dějinách Církve-zaručuje nový rozkvět víry.
Nesmime ovšem čekat, až se obrátí soused a
my po něm, nýbrž ohňová Církve začíná u mně,
u mého obrácení. Tim se uzavírá kruh našich
úvah. Nejsme ještě dostatečně zamilování do
Krista. Musíme rozdmychat žár svého •
srdce jako kovář svou výheň.Potřeibujeme měchy: modlitbu, svátost pokání a hlavně EUCHARISTII!
P.LED KUCHAŘ
eucharistián, Vídeň

CO NOVÉHO VE SVETE »
16.5. přijela M. Tereza do Říma. Při vystu- UV
pování z letadla se jí udělalo špatně, dostala
20 min.kyslík a musela to opakovat 2x denně.
Doprovázely ji lékařka, odbornice na srdcePatricia Aubanel, nová představená s.Nirmala
a několik řeholnic. Ona a nová představená
měly v úmyslu zúčastnit se skládání slibů asi
20 ti sester. Měsíc >e bude v Římě zotavovat,
příjme ji sv.Otec. 1Jestli lékař souhlasil,
jela ׳do Polska na mezinár.eucharistický kongres, plánuje i cestu do Washingtonu a New
Yorku-bude-li to možné. 19.5.přijal sv.Otec
M.Terezu - jela na vozíčku - a představila
mu Nirmalu, novou představenou.______________
16.-18.4.navštívil spišskou diecézi apoštolský
nuncius na Slovensku, Mons.Dossena. V jedné
farnosti se setkal se skupinou Rómů a navštívil kněze, kteří žijí v domě na odpočinku.
Novým představeným minoritů(odnož františkánů)byl zvolen bratr Giacomo Bini.___________
Předsedou nové sekce pro římský vikariáť'sekty a nové kulty" je laik Sandro Leoni(54 r.)
Ti - kdo budou letos pokřtěni, mají dostat medajli, kterou vydala česká katol. Charita u příležitosti roku sv.Vojtěcha. Na jedné straně je
P.Maria, na druhé sv.Vojtěch. Doporučuje se,
aby noví křesťánkové dostali jméno Vojtěch.
13.5. uplynulo 80 r.od fatimských zjevení P.
Marie.-11.5. osla vil v Metylovicích P. Ant. Bernáček 50 let od kněžského svěcení. Na oslavách byl přítomen i biskup F.Lobkowicz.______
Po dvou letech oprav mohou věřící zase navště
vovat kostel sv.Damiana v Assisi.______________
Na Haiti má byt s pomocí UNESCA největší
museum o dějinách otroctví.
_______________
Arcib. Joachim kard. Meisner z Kolína n.R.vysvětil v dubnu exerciční dům bl. Edith Steinové.-Exercicie smí dávat jen kněz-ne laik,tak
to dělají někde ve vlasti. Při exerciciích jsou
důležité přednášky, ale ještě důležitější je sv.
zpověd-svátost smíření-a tu laik udělit nemůže. S laickými"exercitátory"by určitě sv. Ignác
zakladatel těch nejvhodnějších, nesouhlasil!
Sv. Otec se zúčastnil 46.světového eucharistiekého kongresu ve Vratislavi v Polsku. I.se
konal r.1881 v Lille-Francie. Do I.svět.války
jich bylo 25. Sv.Pius X.si přál, aby "hlavním
2ílem kongresů se vzbudila láska ke Kristu
v Eucharistii". Po II.Vatikánu se začaly kongresy zabývat čistě laickými problémy-sodálními
otázkami a pod. Nyní se věřící začínají vracet
ke Kristu v Nejsv.svátosti, ke mši sv.-zpřítom
aěné oběti Kristovy na kříži. Ten je zakladatel katolické Církve, její hlava!a mešní oběť
je střed katolické víry. V ní je Kristus s námi
Sbírají se dokumenty pro blahořečení( ne sváto^ečení, jak mylně píše Katol .týdeník )řeckokato
lického biskupa Pavla Gojdiče( 1888-1972)־zemřel
jako mučedník režimu v Leopoldově.____________
V karibské oblasti zahájili místní eucharistický
kongres-27.4. Sv.Otce zastupoval arcib.kard.
Law z Bostonu._________________________________

Drama na jevišti
Stalo se v době, kdy uchvátili, komunisté v
Pusku moc. Když odstranili politické nepřát(
le, dali se do boje proti pravoslavné církví
Bojovali všemi prostředky: tiskem, ve školách, rozhlasem, plakáty, knihami, kongresy
a divadlem. Ukazovali jako pod zvětšovacím
sklem jen a jen to špatné, co se nalepí na
tu nejlepší společnost, protože jsou v ní
slabí, kolísající lidé, naklonění spíš k hon
Šímu, ale toužící po nějakém dobru. Tehdejší
boj nebyl tak rafinovaný, jako je dnes a jako dnes, nepodařilo se mu vykořenit dokonale
vínu v duších lidí._______________________
V jednom moskevském divadle se měla
hrát fraška "Kristus ve smokingu".
Měla zesměšnit Pána Ježíše a dělat s:
smích z evangelií. Hrála se pak i v
jiných divadlech v celé zemi.
Zvedla se opona. Na jevišti oltář.
Vypadal jako výčepní stůl v hospodě.
Na stole lahve s vodkou,
kolem popi popíjeli a
hráli v karty.
Tu přišel na jeviště
slavný herec, odložil kabát,oblékl si smoking a
prohládil, že bude číst
Horské kázání z Písma.
Otevřel knihu a začal:
"Blahoslavení chudí v duchu, nebol jím patří nebeské knálovství. Blahoslavení plačící, nebol
oni budou potěšení.
Blahoslavení tiší, nebol
oni dostanou za uděl
zemí..." Odmlčel se.
Všichni seděli jako zkamenělí a s úžasem hleděli na herce. Ten seděl
bez pohnutí, jako kdyby ho ranil neviditelný šíp. Odložil knihu a nepokračoval ve hře.
Diváků se zmocnilo napětí. Čekali,co
bude dál. Herec se vzpamatoval, otev
řel knihu a četl s úctou:
"Blahoslavenia, kdo hladovčjť a žízni
po Apravedlností, nebol oni budou na
sycení.
{1 Kor 13)
Blahoslavení milosrdní, nebol jím se
dostane mílosrdens-tví
Blahoslavení čistého srdce, nebol
oni budou vidět Boha.
Blahoslavení šiřitelé pokoje, nebol
oni budou nazvání"dětí Boží".
Blahoslavení, kdo jsou pronásledovaní
pro spravedlnost,nebol jím patří
nebeské království.
Blahoslavení jste, když vds budou

kv&ti mní proklínat, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost..."
Nikdo se ani nepohnul. Diváci i herci
poslouchali se zatajeným dechem. Vážná
slova zapůsobila i na režizera. Jak to
skončí? Každý cítil, že už to není
Pf
veselohra, fraška...
I
Když herec skončil, vstal a opustil jeviště. Opona zůstala ještě dlouho otevřená. Světla osvětlovala scénu s hanlivým oltářem - jako kdyby se sama nemohla
vzpamatovat. Potom světla zhasla a opona
padla.
Drama pokračovalo...Ne na jevišti, ale
v duších diváků a především v duši slavného herce. Už ho nikdo nikdy nespatřil.
Jmenoval se Rosožev. Jeho jméno se však
už neobjevilo ani v programech, ani na
plakátech, i když byl jedním z nej slavnějších a dostal vysoké vyznamenání.
A hanebná fraška - Kristus ve smokingu zmizela z programu všech divadel.
Bůh sám ví, kolikrát se v
dějinách lidstva a křesťanštva odehrálo něco podobného
Snad ne za takových nápadných okolností, jako při
hře Kristus ve smokingu.
Jeden kněz nám píše, že herečka, která hrála v protináboženské hře v Praze, dostala rakovinu. Když se biížila její poslední chvilka,
zavolali k ní kněze a herečka litovala své hanebnosti
a zemřela smířená s Bohem.
Možná, že sami jste něco podobného zažili nebo viděli,
kdy Bůh sám zasáhl do života
osvítil jej a viděli jste
jako v pronikavé záři slunce
nebo reflektoru pravou cenu
nebo bezcennost, hanebnost
skutku. Ano - Bůh přetváří často smýšlení člověka - a člověk mu pod dojmem
slov řekne ANO!
Je to jednak slovo Boží, totiž Písmo sv.
zvláště Nový zákon a mocný vliv slov Páně v evangeliích. Na židovského slavného klaviristu zapůsobil jako blesk pohled na zdviženou svátou Hostii při mši.
Jiného přitáhl Bůh k sobě jen tím, že
stál před kostelem a čekal na přítele.
V Novém zákoně jsou nejen děje ze života
Páně a jeho učedníků,'ale rozřešení i
těch nejtěžších problémů. Kdo čte denně
Nový zákon, blíží se pomalu k prameni
života, radosti, pravdy a všeho dobra ke Kristu.
Podle slovenského dvouměsíčníku MARIÄNSKÉ ZVONY ze Šaštína. Autor-Antony.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Arcibiskup z Fuldy, Johannes Dyba, prohlásil, že v nemocnicích, školách a školkách
i v sociálních zařízeních mají pracovat jen
věřící katolíci (ne vlažní či dokonce nevěrci).
Není-li jich dost, musí se počet zařízení ome
zit!"Musíme se stát podstatně chudšími,než
zbohatneme. Ale zbohatnout musíme v tom,co
se vyplácí: ve víře a v nadšení."- Ve středisku Svědků Jehovových v New Yorku, v
Man nhatanu-v obrovském komplexu budovpracují jen přesvědčení Svědkové-oa ředítele až po uklízečku. I v jiných zařízeních.
V jednom španělském městě odstranili z kostela sochy svátých. Lidé se k nim chodili
modlit do musea-kde tyto sochy byly.íRepor
19.6.byla v Churu slavnostní bohoslužba u
příležitosti 725.výr.svěcení místní katedrály
biskupem Churu Jindřichem 11.,z Montfortu.
Katedrála se stavěla IOO let. Při mši sv.provedli dílo Franze Schuberta._________________
V dubnu zavraždili neznámí na severozápadě
Ruandy řeholnici-Belgičanku-učitelku a 24
školáků.-Oral Celik, turecký přítel Ali Agcy
prohlásil že i on střelil na papeže. Na fotografii z atentátu je vidět jeho tvář.________
Sv.Otci leží na srdci ohrožená jednota Itálie(
Od 2.-4.6.zasedala v Einsiedelnu švýcarská
biskupská konference. Předsedou je opat ze
St.Maurice H.Salina(71). V září jedou biskupo•'
vé Ad limina( povinně )do Ríma.-Poslali zástupj
ce na II.Evropské ekumen.setkání do Grazu
(23,-29.6.) .Ruský patriarcha Alexij a patriar
cha z Istanbulu (KonstantinopoléFpro ReckoBartholomaios setkání s papežem odmítli.
Víc než třetina čínských žáků trpí podvýživou-32,9 proc.chlapců, 43,8 děvčátek._______
V diecézi Bururi v Burundi zavraždili neznámí
vrazi I.května 33 seminaristů z malého semináře a 7 zaměstnanců, další poranili.________
V Malajsku dostane výprask školák, kterého
přistihnou, že na pozemku školy kouří. Koho
chytnou podruhé, dostane rákoskou výprask
na ruce a na zadek a vyloučí ho ze školy.
Kouřit nesmějí ani učitelé. Nařídil to ministr
školství, muslim Najib Razak.____________
Parlament US státu Hawai chce zakázat sňatky homosexuálů._______________________________
Na Sardinii byl odsouzen majitel a dva hlasatelé soukromé televize k 9 měsícům vězení,
preparovali sochu sv.Antonína tak, jako kdyby plakala krvavě s 1 zy. Urazili tím víru_____
Od r.198Ó pracovalo přes 500 mladých německých katolíků v misiích jako"misionáři na
čas". Vyzvalo je k tomu 13 misijních řeholí.
Mladí se zavázali k práci 6 měsíců až tři roky.
Pravověrná mezinár.teol.letní akademie se koná od 25.-26.8. v Aigen i.M.ve spolkovém domě v Rakousku. Denní penze 40 M,studenti
20 M.Přihlášky a informace u Linzer Priester
kreis, Pfarramt, A-5251 Hönhard. Přednášejí
tam významní odborníci, laici i teologově.
Pro misie vybrala brněnská a olomoucká diecéze celkem 7 mil.korun. Pražská arcidiecéze ien 800.000 korun.

Sv.Otec kritizoval Internet-má špatné zprávy a
zneužívají jej ti, jejichž úmysly jsou zlé. "Je v
tradičních mediích místo pro Krista?"_________ @
V Pakistanu napadlo asi 15.000 muslimských"
fanatiků katolické vesnice, zničili 7 kostelů a
asi 800 domů. 2500 katolíků je bez domova,jejich majetek rozkradli. V měsítě totiž našli roztrhaný korán- obvinili z toho křesťany.________
Nepravidelně vycházející časopis Řád - Sarajevská
13., 120.00 Praha, uveřejnil kromě zajímavých
zpráv rozhovor P.Zimmera z Bratrstva sv.Petra s biskupem Haasem. Bratrstvo má 60 kněží
a asi 130 bohoslovců se na kněžství připravuje.
Postulátorem pro zahájení pražského procesu
blahořečení laika Dr.Noska, člena III.řádu
sv.Františka je Mons. Karel Pilík,_____________ __
Pražská teol.fakulta dostala od sv.Otce všechny jeho projevy od r. 1979-1994■_________________
Lothar Groppe,T.J. ,shromáždil děkovné dopisy,
které psali židé Piu XII.Za války skrývalo 155
klášterů v Římě židy-i ty, kteří v Římě
nežili, celkem 4447 židů..................... ...........................
6 žen, v církevních službách v Německu pro*• hlásilo, že jsou členky čarodejnického spol“*!•.hlásilo,
že jsou členky
čarodejníckeho
spol ן2•ku.
Vzdor protestům
katolíků
nic místní
•š.biskup nepodnikl.__________________________
^Svědkové Jehovovi"jedou"ostře jak proti
dogmatům katol. Církve, tak proti mariánským
׳zjevením. V Cittavechia, kde měla plakat
krvavé slzy soška P.Marie, se vrátilo do
Církve 120 Svědků Jehovových. Jedná prý se
o mužskou krev. Hodně lidí s vrátilo do Církve
Při své návštěvě "ad limina"sdělil arcib.z HanojePham Ding Tung, že ve Vietnamu jsou
nejen přeplněné kostely věřícími, ale i dlouhé
fronty před zpovědnicemi.- K tomu uvádíme, že
řada věrných kněží v naší vlasti se rozhodla,
že se budou týdně zpovídat. Ve zpovědi musí
říct kajícník aspoň jediný hřích-i všední-svátost
smíření je nejen odpuštění hříchů, ale i je i posila, žít věrně s Kristem. Kvalitu kněze poznáme podle toho, že denně slouží mši sv., zpovídá a zpovídá se._________________________________
Časopis Rád doporučuje knihu PhDr J.Bahounka, dominikána: Křesťanská sociologie pro každého. Tato vysokoškolská učebnice je psána
srozumitelným slohem, zaujme i nevěrce, vyvrací nesprávně názory a opírá se hl.o sv.Tomáše.
11. října se mají setkat zástupci uměle vyvolané iniciativy
My jsme církev-a to v Římě.
Chtějí prosazovat ničivé názorýž
a akce,tj.prosadit novou církev
která s Kristovou Církví nebude mít nic společného.__________
45 mil.Američanů trpí nějakou
nakažlivou pohlavní chorobou.
Začátkem roku měl biskup Haas
exercicie pro Bratrstvo sv.
Petra.
prejeme všem Čtenářům"!' ,

VF. VLASTI OSVĚŽUJÍCÍ DOVOLENOU-NA TĚLE I NA DUŠI

PASTOR GOETHE
Potomek, pras tryce klas
dolf GOETHE byt luteránským pastorem. Po
>
II.svět.vátee se stal katolíkem. Pius XII.
dovolil, aby ho vysvětili na kněze, i když
byl ženatý. Pak mohl pokračovat-jako kněz-v
pastýřské práci.Co píše o své cestě do Církvi
Mé svěcení na kněze rozvířilo hladinu veřejnosti. Ne pro mou osobu, ale kvůli věci samé.
Nejde tu jen o obrácení nějakého pastora, ale
mimořádné xQZlkjdiiuLÍ, kLexé udělala Círnev
kvůli mně.
vyšel jsem z prostředí, kde jsem tento problán cítil. Bylo to jakési náboženské dobrodružství-díky otcovské ochraně biskupa v Mohuči. Jako pastor jsem získal v tamto prostři
dí bohaté zkušenosti.
Je mi 71 roků. Jsem potomek prastrýce básníka■
jehož jméno mám*Goetheho. Z matčiny strany
jsem byl ovlivněn pietismem. V 45 letech jsem
se oženil s hraběnkou Fredou Buelowou z Den- i
newicz, která pochází z saliburských vyhnán•
ců a hugenotů.
Cesty, kterými jsem kráčel při své církevní
činnosti, nebyly klidné. Ale jsem vděčný za
to, že jsem poznal mnoho měst a krajů, hl.
průmyslová střediska. Byl jsem duchovním pro vojáky za I.svět.války, takže
jsem se seznámil s mnoha vojáky.
30 let jsem byl farářem a dva roky spoluře-^
ditelem evangelického sdružení pro mládež.
Tam jsem viděl dobře svou církev. Studoval
jsan ji v ústředních nervových buňkách a v
náboženských zápasech. Po r.1945 jsem důvěrněji poznal Církev v Asii a jak se tam chová
Míval jsem měsíční konference o zásadách kaholické Církve a protestantských církví v letech 1943-1945. Tehdy díky tanu se trochu
vztahy mezi církvemi uvolnily-ba dokonce poz■
ději i zlepšily. A sice tehdy, kdy jsem pracoval v církevním odd.Ministerstva kultury a
musel jsem prostudovat charakteristiku obou
církví. Vzájemně jsme si rozumněli a pomáhali při setkání mezi církvemi.
Teprve po odchodu z ministerstva jsem měl
možnost důkladněji si prostudovat katolickou
víru. Při tamto studiu jsem našel důležité
prvky a připravil jsem se na návrat do Církvi
který se uskutečnil r.1949.
Jak jsem se vyvíjel? Kořeny sahají až do dět•
ství. Tehdy jsem převzal luteránské chápání
spásy. Neomezovali jsme se na myšlenku vykou•
pení na Golgotě, ale nechávali jsme se proniknout vnitřním životem vzkříšení. V Kris<,
tově vzkříšení jsme našli nového člověka, který se pak skrze svátosti Církve
stal člověkem nadpřirozeným. Tak jsme
se octli na tom místě, kde stála Církev v první době a museli jsme uznat.

že je Tělen Kristovým. Našli jsme to, co stá—
lo nad Lutherovým učením o víře ,a mimo toto učení. Uznali jsme, že jen na tamto základě se dá uskutečnit sjednocení věřících a
. x
že smysl pravdy se nedá zachytit v rozhovorech o otázkách víry, ale že se musíme sklonit
před svatostí Církve.
Q
Většinu těch, kdo se vrátili ke katolicismu,pc^
vzbuzovaly přátelské rozhovory.Ti také cítí odpovědnost za své býv.bratry ve víře, kteří jim
připravovali k návratuJdo Církve cestu. V katoiické víře vyvrcholí evangelická víra.
Když  כsem už pracoval jako kněz, pochopil jsem,
:že v evangelické církvi jsem nemohl dosáhnout
tu plnost, o které říká sv.Jan:"Všichni jsme doStati z jeho plnosti a to milost za milosti." (J
:7,7 6) .Tuto milost jsem chtěl předávat v kněžské
:službě spojením s katolickou Církví.
:Evangelická církev věří, že má poslání hlásat
Slovo Páně: jen kázáním, nebo i svátostmi? U
nich se Slovo stále ještě chce stát tělem.
Když jsem při sloužení večeře Páně držel v rukou chléb, toužil jsem po tom, aby byl Pán skutečně přítomen. Když jsem uděloval rozhřešení,
přál jsem si, aby skutečně Bůh odpustil hříchy.
Když jsem žehnal, toužil jsem, aby Bůh skutečně
skrze mne žehnal.
Tuto plnost jsem však cítil až když
jsem přijal kněžské svěcení z ruky mohučského biskupa. Ten mě vštípil do společenství s Petrem a s apoštoly. Dostal jsem
poklad katolické tradice, která hlásá
spásu nejen jednotlivým duším, ale celému
vesmíru.
Vím, že nyní mě obklopují blahoslavení, svati,
andělé,/Matka Boží• Ti všechni chtějí se mnou
bojovat za uskutečnění božího království. Toto
vidění světa neznají mnozí protestanti a s vítěznou Církví, tj.se svátými u Boha,se nestýkají
Nejsou to jediné případy evangelíků, a to i mezi učenci a pastory-kteří v posledních letech
cítí potřebu, aby jejich duše dosáhla této
plnosti.Přál jsem si, aby můj krok,který jsem
udělal tím směrem, jim pomohl zrychlit cestu.
Na přání mohučského biskupa mi velké srdce papeže Pia XII. dovolilo^a to mimořádně-abych
směl sloužit mši sv., udělovat svátostí a řádně
pracoval při hlásání katolické víry-v pastoraci.
Dosud takovou výsadu žádný pastor nedostal./Od
té doby se stala řada pastorů katolíky, bohužel
také řada kněží odpadla k protestantům-ne kvůli
víře, ale ztratili víru a nahradili ji ženou!
Kdysi dávno kázal v biskupské katedrále Tetzel
 כodpusteich - na stavbu chrámu sv.Petra. To
□yl začátek odpadu, oddělení od Kristový Církve.
Dnes, v téže biskupské katedrále - vychází
kvýzva k návratu a k smíření.
DVEŘE JSOU OTEVŘENÉ A OTEVŘENÉ Z0STANDU!
Stefan Senčík, T.J. HĽADALI ÚPRIMNE

NĚMEC HLEDÁ ŽIDY

Když se P.Gaston Krátcí na nedělí Vevítník z
kostela do své chudičké světničky v pátém poschodí, navštívil ho německý důstojník. Proč?
"Snad zavřete dvere, abychom si promluvili mezi čtyřma očima?" navrhnul a vstoupil dovnitř.
Pater zavřel dveře s pocitan, že by je raději
nechal otevřené, aby lidé viděli, že s nepříte
len Francie nevede žádné hovory. V pokoji,snad
ze zbabělosti nebo z lásky k bližnímu, to udělat nemohl. Jaký je rozdíl mezi nastavením dru
hé tváře a přáním, vyhnout se hádce?
"Posadte se, prosím,"řekl P.Gaston.
Důstojník se posadil na židli, na které sedával Bessier/kamunista/,když přišel na návštěvu
Bessier považoval války za zpátečnictví, za
výboj a plutokratismus a odmítal je. Souhlasil
by s tím, že je tu německý důstojník?
"Dovolte mi, Pater, abych s vámi mluvil o židech," prohlásil důstojník.
Patera to tak překvapilo, že si ani nevšiml,
jak dobře francouzský mluví důstojník. Scéna
se podobala špatněnu krimi, řekl si ustaraně.
"Obávám se, že na židy nebudeme mít stejné názory," řekljpanalu a snažil se chovat statečně,
i když měl velký strach. Nebe už pro něho neby
lo tak důležité ,důležitější bylo, co řekne něrmecký důstojník."Nemusím mít stejné názory o
židech, jako vy,"řekl důstojník."Vůdce prohlásil židy za největší nepřátele lidstva."
"Lidstvo jako celek je samo sobě nepřítelem,"
řekl Pater."Jen si vzpomeňte na slova Sokrata'.'
Sám si na slova Sokratova nevzpomněl, jen se
bál, co na to řekne německý důstojník.
"Nepřišel jsem mluvit o židech a filosofovat.
Schoval jste někdy žida před německými úřady?"
"Určitě ne!"prohlásil Pater. Mluvil snad někdo
o Vilmě, projela jím myšlenka. Důstojník stál
ve 4.poschodí, tedy se ptal každého nájemníka.
Ví něco od domovnice nebo od dámy s promění ivým životem? Dáma odešla, sám ji viděl.
"Položím vám. Pater, jinou otázku. Znáte někoho, kdo skryl žida nebo pomáhal skrývat žida
před německými úřady?"
"Neznám nikoho, kdo by to dělal."
"Jste si jist, že mluvíte pravdu? Máme prostředky, vaše tvrzení si ověřit!"
Co si asi důstojník myslí. Má chladný pohled,
nezávazný, zduřený týl a záda. Ptal se ustrašeně sám sebe, jestli snad nežvanil
Pater Moune. Měl rád Němce, ale ne
židy. Jednou řekl na procházce s
panem farářem, že Němci udělali v
Evropě pořádek, ale židé nepořádek a také že židé ukřižovali
Krista. Není správně, aby měli
obchodní dony a velké noviny.
Tehdy pater Gaston odpověděl, že
Kristus zemřel na kříži, aby lidé
byli milosrdní a pokorní-ne bohatí!

Uvažoval, jestli snad P.Moune přece jen nežva•
nil. S tím nebezpečím se musí sfriířit.
Důstojník seděl na židli a Bůh i jeho tloušťku miloval. Když Pater znovu potvrdil, že ani
židy neschovává ani nezná nikoho, kdo by to
dělal, zvedl se německý důstojník ze židle a
jak přistoupil ke dveřím, znovu se zaleskly
jeho holinky a knoflíky u uniformy.
"Děkuji, Pater. To je vše, co jsem chtěl vědět,"otevřei si sám dveře. Pater poslouchal,
jak umlkají jeho kroky na schodech.
4A
Rychle se pomodlil, ale jeho myšlenky byly“”
ještě rychlejší. Německý důstojník bude vyzvídat i na paní s ústředním topením. Snad se
ptal i domovnice. Mohl navštívit i pana fáráře. Zdálo se sice, že všichni dosud mlčí,ale
musí je před německým důstojníkem varovat.
A také zaměstnavatelku Vilmy.
Marně zvonil Pater u dveří dámy s proměnlivým
životem a ústředním topením. Nebyla dáma.
Ale domovnice, paní Boulonová, seděla za záclonkou a zlobně na něho pohlédla. To ho znepokojilo. Ani ne tak pro ten zlý pohled, ale
v poslední době byly politické názory paní
Boulonové proměnlivé. Včera řekla, že Němci
se chovají zdvořile a nezávadně, a zítra možná řekne, že kdyby její zesnulý ještě žil,
jistě by se Němcům neklaněl - za žádnou cenu!
"Jdu kvůli německému důstojníkovi,"začal Pater nesměle.
Ale vzdor zlobnému pohledu byl dnes den, kdy
by se zesnulý pan Boulon Němcům neklaněl. Ne,
nikdy, řekla jasně. Kdyby jeho žena udala
německému důstojníkovi bezbrannou židovskou
dívku, tak by se její nebožtík obracel v hrobě. Ne, nezradí ji, i kdyby jí německý
důstojník hrozil sebe víc.
Řekla to velmi hlasitě, takže dáma s praměnlivým životom a ústředním topením, která se vra•
cela z nákupu, to slyšela, zastavila se, aby
se zeptala na příčinu tohoto vzrušení.
Už se nezlobila na rozdílné názory na Maupassanta, a slíbila také, že nic německému důstojníkovi o Vilmě neprozradí. Pater oběma vře•
le poděkoval a šel naproti k paní Bisberotové,
uklidněný tím, že ženy se chovaly slušně.
Také paní Bisberotová hned řekla, že není důvod k znepokojování. Vilma vypadá nežidovský,
takže může předvádět toilety německým důstoj__
níkůrm a jejich ženám, aniž by nékterý tušil, že u ní bydlí židovka.
Také pan farář ho v zákristii
uklidnil. Na faře už německý důstojnik byl, ale nic mu sám neřekl. Pater Moune nebyl dáma.
S velkými díky Bohu se Pater
Gaston začal připravovat, aby
sloužil slavnou mši sv.
Nakonec nemecky dSstojnik Vilmu
objevil. Zamilovali se do sebe.

nenič zvou rbooh!;

Bez radosti člověk žít nemůže.
Ovšem je nesprávný názor - i
proti učení Páně-že křesťan
musí být zachmuřený, neradostný. Ani jediný ze svátých nebyl smutný, snad na začátku,
kde se jen snažil, žít podle 1
Kristových slov a ty správně
nechápal. Jen v Novén zákoně je přes 120 míst o radosti a další slova, která
vyj adřu j í totéž, např. biaženost. Ve Starém zákoně
je slovo"radost"ještě četnější, ale také je SZ silná
kniha. Je tam i slovo
"radost"ze zla, z hříchu.
Namítneš: je tolik bolestí v mém
životě, tolik smutku kolem mne.
Částečně máš pravdu. Přesto je člověk stvo•
řen k radosti, protože je stvořen k obrazu
Božímu. V Troj jediném Bohu se milují tři
božské osoby, tvoří jednotu v lásce. A pravá láska je vždy radostná.
Rostlina nemůže žít bez světla. Bez radosti musí"zvadnout" i člověk.Neradostný život
je příčinou mnoha duševních poruch. Radost
potřebujeme k vnitřní svobodě,k zotavení.
Z radosti se rodí láska-tedy štěstí, po
kterém každý touží.
Do každého lidského snažení vložil Bůh
radost, spokojenost, rozkoš, blaženost. I
do smyslových radostí, z jídla, z pití...
Ještě trvalejší a větší je radost s duševnich snah. Člověk touží po větším poznání,
po tvořivosti, po pohlavní lásce. Do všech
pudů vložil Bůh radost, zamíříme-li je
k Bohu
SMYSLCVĚ RADOSTI ČLCVĚKU NESTAČÍ...!
Hloubka lidských radostí je různá. Na povrchu osobnosti je smyslová radost-z jídla(
z pití, z pohlavního spojení__ Těší nás to^
ale i když jsou to silné zážitky, netrvají;
dlouho. A je-li jich příliš moc, vzbuzují •
spíš hnus. Člověk, který se přejídá, bud ;
jídlo vyvrhne, nebo onemocní. Ten, kdo nad^
míru pije, stává se opilcem. Vyjadřuje to j
i německé slovo"Ver-gnügen". česky by se i
řeklo"po-těšení". Je po-radosti, radost
á
zmizela nebo se změnila v odpor. Nemůžeme ג
jíst a pít do nekonečna, nasytí se i po- ’
hlavní pud. Smyslové potěšení nesahá do ’
hlubin lidské duše, člověk není jen bytost?
smyslová, ale i duchová. Duch člověka se £
nikdy "nepřesytí". Ovšem člověk může hle- J
dat radost na nesprávném místě-pak se zkla’
me, jeho srdce je pusté, prázdné, smutné.
Svět stále slibuje štěstí:reklamy,výlohy, noční lokály ,kina ,dívky nebo chlapci.

přátelé, media-hlavně televize. Smyslové radosti
mohou být dobré a cenné, ale kdo se raduje a věnuje jen jim, brzo pozná, že jeho život je hloupý, nesmyslný, bolestný-jeho srdce je prázdné.
PRAMENY RADOST1J11
Duševní radost zasahuje lidské^
srdce do větší hloubky. Vzniká,
když můžeme splnit to, co chce naše duše: tvořit, věnovat se umění, bojovat za spravedlnost,
vědci mají radost z pokroku
!vědy-takových duchovních pramenu je mnoho.Tato radost
se nikdy"nepřejí", je trvalá
a stále se prohlubuje. Jak
je šťastný chirurg, když se
mu podaří obtížná operace a
zachrání člověka. Učitel,
jehož žáci se rádi a s úspěchem učí. Kněz, když věřící
Ipozorně naslouchají jeho kázání, zpovědník, který pomohl kajícníkovi, dodal mu
odvahu k lepšímu životu. Student, který složil
s úspěchem zkoušky. Slovo radost pochází z kořene"rád".
A CO JE BLAŽENOST?
: Je to mnohem víc, než radost. Zasahuje trvale
kořeny lidské osobnosti. Co o tam říká Kristus?
Kdykoliv mluví o naprostém odevzdání se Bohu,
mluví o blaženosti-o blahoslavenství.
"Blahoslavení chudí v duchu, jim patří nebeské
království."Kdo jsou tito blažení?Ti, kdo nelpí
na majetku, ať velkém nebo nepatrném. Lpí na Bohu. "Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po
spravedlnosti..." Bůh je nasytí, napojí."Blahoslavení milosrdní.." I k nim bude Bůh milosrdný.
"Blahoslavení čistého srdce..." Budou prožívat
Boží lásku. "Blahoslavení šiřitelé pokoje..."
Bůh je bude milovat tak, jako matka miluje děti.
"Blahoslavení, pronásledovaní pro spravedlnost."
Těm slibuje Bůh sám sebe,"nebeské království."
A ti, kteří trpí pro Boha, připisuje se jim každá špatnost, lživě se obviňují__ I těm slibuje
Bůh věčnou blaženost. /Mt 5,11./
NENIČ SVOU RADOST!
Je ti ted jasné, že Bůh ti nechce svými přikázánimi radost brát, ale že tě skrze ně k radosti
vede. Boží zákony chrání totiž ty hodnoty, jejichž splnění je zdrojem velké radosti. Ježíš
slibuje "svým", kteří se řídí přikázáními,
"stonásobnou odměnu"./Mt 19,29/. I těm, kdo se
z lásky k němu něčeho pozemského,i dovoleného,
zřekli. Čím je tvůj život hodnotnější, tím hlubší a trvalejší bude tvá radost. Křesťan, který
nezná radost, je špatným křesťanem.
JE TI TEĎ JASNĚ, ČÍM RADOST ZTRÁCÍŠ?
Hledáš-li ji jen v povrchních radovánkách, zklame tě to. Hledáš zlatá zrnka v štěrku. Kdykoliv
ničíš hodnoty, ničíš radost.

Zrazuješ-•׳li Boží přikázání, zavaľuješ smutkem radost, která z jejich plnění plyne.
Trvalé štěstí nepřinese zrada, výmluvy,pod-- 18 .5.uplynulo 350 let od zasvěcení Rakouska
vod, ledabylá práce, nemravnost, hádky,po- P.Marii Neposkvrněné. Tehdy postavili mariánmluvy, osočování atd. Snad ti dají chvilko- ský sloup na náměstí před kostelem Am Hof.
vou, zlomyslnou radost, ale ne radost
Léta se mluví o zrušení viz pro návštěvu USA.
trvalou, po které člověk touží.
I mnozí češti návštěvníci tam pracují "načerno" ,takže USA musely podmínky pro udělení viz zpřísnit,
DĚT.F.T JEN TO, CO JE HCDNOTNĚ!
Podle'Dl
Messagero"prohlásí sv.Otec 24.8.v PaNedělej to, co je špatné. Děláš-li dobro,
budeš šťastný. Prokaž druhému službu, splň říži na svět.dni mladých sv.Terezii z Lisieux
za učitelku Církve.________________________________
povinnosti, vykonej něco dobrého, v tom
Provinciál českých jezuitů P.Josef Čupr oslavil
všem je skrytá radost. Jeden rakouský kněz, 25.výr.od vysvěcení na kněze. Byl s ním vysvěobětavě a věrně sloužil Bohu a lidem, a
cen i zesnulý P.Petr Eliáš. Obou si věřící velice
umíral se slovy: "Kněžský život, který mi
vážili, pro jejich velkou obětavos t a lásku k Pánu.
Bůh daroval, mě stále plnil štěstím, byl
Býv.šéfredaktor Freiburger Nachrichten, ovdověnesmírně radostný. Děkuji Bohu, že jsem mu lý Erich Camenzind, vystudoval teologii a byl vy,
směl sloužit. Těším se na něho. Byl, je
svěcen na kněze. V Bernu ho přijal do rytířskéa bude mou jedinou radostí, jediným štěsho řádu kard.Schwery,býv. biskup v Sittenu._____
tím!" Kolik zrádných kněží by dnes s těmi- 4a Hoře M.Boží v Kralíkách složily sliby s.Marta
to slovy mohli umírat? Odpadlých katolíků, Vojtěcha a Milada z Kongr. Neposkvr. Početí P .1VL
zrádců vlastního přesvědčení! Ti, co odkop- Někteří faráři v Německu začínají velmi pečlivě
připravovat děti k důstojné první sv. zpovědi
li Boha kvůli penězům, kvůli ženě, kvůli
něčemu, co se Bohu nevyrovná. Kvůli povrch- před I .sv.přijímáním. Možná, že budou časem i
biskupové zkoušet před biřmováním namátkově
ní ״chvilkové radosti.
budoucí biřmovance. Je to svátost křest .statečnosti
Denně odporuj zlému, tak uvolníš hodně
Japonští biskupové se postavili proti lidskému
'
prostoru pro radost. Pochopíš, že "ovoce
klonování. Je to pod důstojnost člověka._________
Ducha je radost, pokoj, shovívavost, vlíd- Vzdor nevěrecké propagandě ve Španělsku věří
nost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženli- dosud v Boha 60 pros, studentů-uveřejnil to devost."/Gal 5,22-23/. Právem říká sv.Pavel:
nik El Pais. 76 proč.vytýká biskupům, že se o
"Radujte se stále V PÁNU, opakuji, radujte potřeby věřících-hl.duchovních,nestarají. 19 proč.
se."/Fil 4,4/.
studentů žije z víry, 13 proč.jsou nevěrci._______

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

PROUDÍ DO SRDCE RADOST Z PLhÉNÍ PŘIKÁZÁNÍ?
1. Lidé se narodili k radosti, k věčné biaženosti, k lásce. Bez radosti žít nelze,
2. "Smyslová potěšení” jsou sice silná,ale
povrchní, člověk jich má brzo dost. Nejdou do hloubky, nechávají srdce prázdné. Ra-dovánky nedělají člověka trvale
radostným a šťastným.
3. Duchovní radosti plní srdce člověka.
4. Blaženost znamená být plný lásky k Bohu,
to uspokojí srdce člověka.
4. Přikázání radost nezabíjejí, ale oživují ji, vedou k ní a plněním přikázání
jde člověk k pravé, trvalé radosti.
P.H.Madinger._____________________________
V USA bylo vysvěceno na kněze přes
500 jáhnů-od 25-76 r. Jsou mezi nimi i
býv.členové episkopální církve a člen Svět
ků Jehovových-většinou jsou z USA,někteří se narodili v Polsku, v Mexiku, Číně,
Indii, Korei, Libanonu, na Haiti. Zatím je
v USA 47.000 kněží-stále jich přibývá.Bili Clinton jmenoval novým velvyslancem
USA u Sv.Stolce demokratku paní Lindy
Boqqs - 81 let - není to překlep!________
Katol.universita Notre Dame ve státě India
na(USA) dala br.R»׳Schutzovi 24.4.
cenu humanitní služby Protože jeho společnství dary nepřijímá ,dostal obnos pravoslavný
patriarcha v Rusku,Alexej II. ,pro chudé.
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28.4.t.r.slavila Církev poprvé památku sv.Ludvíka Grignona z Montfortu. Kongr.pro posvátné
obřady zařadila dekretem jeho oslavu do římského
kalendáře. Byl velkým apoštolem mariánské úcty.
Před 50 ti lety ho Pius XII.svatořečil. Montfortská řeholní rodina vyhlásila montfortánský rok.
V Brandenburgu u Berlína zavraždili nacisté v
letech 1939-41 na 70.000 duševně a tělesně poškozených osob-v rámci"čistoty rasy". 27.7.
odhalili v tomto městě obětem pomník.___________
Biskup z Wilmingtonu( USA )nařídil, že příprava na manželství v jeho diecezi má trvat rok.
Část anglikánských kněžek jsou manželky anglikánských duchovních. Většinou mají 40-60 let
a pracují na plný úvazek.________________________
Peruánská biblická společnost zahájila rozdávání
biblí vězehkyním._________________________________
Od začátku své vlády svatořečil JR II.276 osob,
blahořečil 764 osob.- 5.5.složilo slib věrnosti 23
nových švýcarských gardistů. Je jich nyní lOOr
4.5.byl ve Volgogradě(dříve Stalingrad )odsvěcen
a znovu vysvěcen katolický kostel._______________
Podle Sundy Times z 11.5.t. r. bude r.2OO2 ve
Vel.Britanii víc muslimů(76O.OOO) než křestanů
(756.000)._________________
._________
O svatodušních svátcích v záp. Švýcarsku si
připomnělo charismatické hnutí obnovy 25 let
činnosti v této ublasti.___________________________
Generál Armády spásy-Paul A. Rader z USA,se
zúčastnil jejich kongresu ve franc.části Švýcarska. Jsou vojensky organizování, mají krásné ná
boženské písně a jsou velmi sociálně angažovaní.

MLADriHIZIKANn

Švýcarsko navštívili mladí hudebníciod 11-18 ti let-se svýn smyčovým
soubgrem. Provedli několik končertu a s vedoucím dirigentem profesorem na konservatoři v Pardubicích jsme si promluvil i.Svou
hudbou v kostele v Regensdorfu
při mši sv.uchvátil i i švýcarské
věřící.

Bylá jste až někdy ve Švýcarsku?
Poprvé jsme tu byli před třemi roky, v dubnu,
jednak ve sv.Mořici, jednak v Lucernu, kde
jsme provedli s hudební školou dva koncerty.
Na naše pozvání přijeli k nám do Čech. Před
třičtvrtě rokem jsme tu byli podruhé, to už
bylo turné, a náš agent nám sjednal 12 koncertů. Hráli jsme bud v kostelích nebo v lázních,
např.v Schinznachu. Výdaje se hradí většinou z
kostelních sbírek. Je to pro nás náročné, musí
me zaplatit autobus a výdaje-je to riziko.
Jezdíte s orchestrem také do jiných zemí?
Rádi bychom jeli. Před dvěma lety jsme byli
20 dní v USA na pozvání evangelické církve. Po
koušíme se sjednat další turné do USA na příští březen. Máme také nabídku do Německa, na
Slovensko a do Polska.
Proč jste si vybrali právě duchovní skladby?
Duchovní skladby pro smyčcový orchestr jsou
spíš ze staršího období, z baroka - Bach a j.
Plánujeme příští turné o vánocích, kde určitě
provedeme duchovní skladby aapř. od italského
Corelliho/1653-1713/, J.S.Bacha/1685-1750/ ap.
Mnoho duchovních sklateb je také pro sbor a
orchestr, v Čechách jsme se sborem také hráli.
Jaký byl váš do jem, když jste sem poprvé přijeli?
Byl j sen tu už před revolucí, jako muzikant
hraji v Pardubicích ve filharmonii. Mám velice
rád hory, je to tedy pro mne ženě nádherná.
Dnes, když jsme odjížděli, byly osvětlené při
východu slunce-prostě nádhera. Krásná příroda,
všude uklízeno, je vidět, že se Švýcaři o svou
zemi starají. U nás ještě nedozráli lidé k tomu, aby dali všechno do pořádku.

Vorozumnělí jste se zde s lidmi, kteří mluví
většinou švycr-dyč?_________________________
Když jsem přijel poprvé do Švýcarska, tak mi
připadala ta řeč úplně rozdílná a vůbec se mi
nelíbila. Ale už jsem se s ní trochu seznámil,
když se lidé o něčem baví, vím přibližně, oč
jde, ale přesně všemu nerozumím. To byl první
dojen, ted jsme si už zvykli. Napřed jsme vůbec nerozunněli - ovšem německy ano.
P&sobí na vás trochu duchovní ozvduší kostelů?'.
To je velice rozdílné. Někdy hrajeme v starán ”
krásném kostele, někdy i v krásném moderním.

Ve Witikonu je kostel v podobě pyraanidy, velice moderní, postavený před
30 ti lety. Prostředí bylo velice

zajůnavé^Sám pochopitelně hodnotím^
prostředí podle akustiky, takže
 ׳mám větší dojen z toho, jak hudba
v místnosti zní. U nás-na rozdíl
od Švýcarska, nejsou zatím kostely vytápěné, takže v nich skoro
nehrajeme. Je to škoda, akustika
v nich je velice krásná a inspirativní. V zimě se tam nedá vůbec hrát, někdy v létě, ale i
! tehdy je v nich chladno. Chceme-li si zahrát
: v kostelích, musíme jet do Švýcarska. Hraní
• při mši je pro nás zajímavé. Když se dokreslí
; obřad mše sv.vhodnou hudbou, udělá to na věří
; cí mnohem větší dojen. Na Velký pátek jsme
: hráli spíš smutnější skladby. Máme tak širo: ký repertoár, že můžeme vybírat. Kdybychom
: měli víc času, můžeme hrát skoro tři hodiny.
:Myslím, že hudba při mši je velice působivá.
: ■S kterými skladateli jste met největší ušpěcJi?
: Největší úspěch slaví asi anglický skladatel
•Benjamin BRITTEN/1913-1976/.Jeho symfoniiprá; vě ted hrajeme. Děti to hrají strašně rády,lí•
; bí se jim.Hráli jsme jen úvod a třetí větu,
: ale celou ji hra jene na soutěž. Mají rády i
: Vivaldiho/1680-1743/-jako mladí mají rády ve: selou muziku, z období, kdy byli skladatelé
sami mladí, když takovou muziku skládali. Z
rakouských autorů hl .Mozart/1756-1791/.Ovšem
každý repertoár má své hranice-jak dalece
jsou děti schopné hrát. Taková hranice je
Britten, nevím, jestli se nám podaří tuto hra
nici překročit nebo posunout. Brittena hrají
vlastně jen profesionální soubory. Samozřejmě hraj one také českou hudbu. Např.Largoz
Ncvosvětské symfonie od A.Dvořáka slavilo
obrovský úspěch při našich koncertech v USA.
Hrajete také ve vlasti a na Slovensku?
V poslední době-jako ve Švýcarsku-v určitán
termínu uděláme několik koncertů a s nimi jedeme na turné. S tůn objedeme v Čechách města. Na Morava zatůn ne, ale už jednáme s
Brnem. Loni v říjnu jsme měli turné se švýcarským sólistou Stephanen Baumgartnerem/nar.
r.1948/, vánoční koncerty jsou u nás tradiční
Hrajeme Rybovu vánoční mši, české vánoční koledy a to bychom rádi předvedli i ve Švýcarsku ještě letos v prosinci. Kdyby některý se
sborů nacvičil Rybovu mši, mám úpravu pro náš
smyčcový orchestr, ke to v podstatě téměř
originál od Ryby/1765-1815/.Rádi bychom jednou udělali i zde koncert se sborem nebo solistou.
A co připravujete nyní?
Přiravujeme se na soutěž. Zúčastní se jí
všechny soubory hudebních skol z celé republiky. Dostali jsme se do prvního kola.

Až se vrátíme, budeme obhajovat prvenství,
které jsme získali před třeni roky. Kraně
toho děláme rozhlasovou soutěž, nahrávky se
pošlou do Prahy a porota vyhodnotí ten končert, který se jí nejvíc líbí. Ten pak hraje v rozhlase a v televizi jako přímý přenos. Také nás čeká nahrávka na kompaktní
disk, jeden už jsme natočili před odjezdem
do Ameriky před třemi roky. Děláme i koncerty pro mládež. Když hrajeme Brittena, Vivaldiho, prostě to, co právě děláme, chodí za
mnou často cizí děti a říkají:"To bylo dobr(
Tb se nám líbilo." Nemluvin s nimi ani tak
o autorech, ale vypravuji jim i zážitky, co
se stalo na zájezdu, jak připravujeme skladbu, prostě o obyčejných věcech a děti si
uvědomí, že muzikanti jsou vlastně lidé,kteří mají svůj koníček a ten je baví. Vážím
si našeho orchestru i proto, že dětí hrají
s obrovskou chutí. Přizpůsobí se, drží pohromadě, je to prostě jejich život.
Redakce hovořila s prof.Jaromírem
KROVÄCKEM; učí na konservatoři v
Pardubicích a je členem komorní hudby ve
městě. Kdyby někde chtěli uspořádat takový koncert, napište na jeho adresu:
Jaromír KR0VÄCEK, Smetanovo nábřeží 950.,
500 02 HRADEC KRÄL0VE, Česká Republika
Tel: 0042049 61 4857. Doprovází ho nejen
jeho milá paní, ale i jeho čtrnáctiletá
dcerka-hudebnice.-Udělal i byste jemu a
hlavně mladým hudebníkům velkou radost'.
Švýcarům a sobě také'.
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Proti nesnášenlivosti vůči homosexuálním duchovním protestovali 20.4.demonstranti před
sídlem anglikánského biskupa. Už Bůh proti
nim protestoval, když zničil 5 měst na místě
Mrtvého moře, kde se šířil tento do nebe vo
lající hřích. Než vysvětí biskup kněze, má
se přesvědčit, není-li homosexuál.___________
Nový pomocný biskup pro Rottenburg-Stuttgart, Th.M. Renz(39)je nejmladší z německých
biskupů. Je pevně věřící a také ochotný k
rozhovoru s těmi, kteří chtějí. Katolíci pova•
žují jeho jmenování za obohacení Církve.
Za přítomnosti 3000 osob.hl.sintů( cikánská
větev) ze Španělska blahořečil sv.Otec příslušníka tohoto národa, Zeferino Jimeneze Ma
lliho, dále 2 italské kněze, španěského biskupa a řeholnici z Guatemaly.________________
Skoro všichni křestané v Již. Sudanu zůstávají věrni víře-vzdor násilnému islamizování.
Vzniklo tam 800 nových, utěšujících písní.
V Německu chtěli vydat nové pokyny pro tzv
"pomoc"při smrti. Spolková lékařská komora
tyto pokyny kritizovala, takže zatím celá věc
utichla. Dalo by se to zneužít k sebevraždě.
V Burundi zahynula schonstattská sesta z
Quartenu, Claudine Buchwalderová(58)a její
dva průvodci. Auto najelo na minu a vybuchlo
O andělích se zmiňuje SZ 128x־NZ 75x

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ .
Rakouský měsíčník Glaube u.Kirche uveřejbil článek o dynamice skupin. Je to nevěrci“*
plánované ničení víry a lidských hodnot. Toto
nebezpečí-o kterém řada biskupů a kněží neví,vniká obratně do Církve, s povolením předstaivených putují kněží do střediska v Eslanu(USA)
Vyšla o tom kniha M.M. Webera :Psychotechniken
die neue Verführer. Gruppendynamik-die programmierte Zerstörung von Kirche u.Kultur. 22 frs
;200 katolíku v diecézi Linec protestovalo proti
ničení víry církevními zaměstnanci tím, že dávají církevní daň na zvláštní konto-nechtějí podpo
rovat nepřátele víry. Zástupce diecézni finanční
komory podal na 3 osoby žalobu-měl úspěch.
Dr.Fr. Engelmann podal stížnost na vydavatele
pornografické knihy pro děti Zeig Mal. Policie
prohlédla jeho byt, hledala u něho tuto knihuaby na něho-ne na vydavateství-podala žalobu.
Dr.Engelmann vydává měs.Glaube u.Kirche
19.-22.3.se sjelo 600 delegátů ze 40 zemi k
Světovému kongresu rodin do Prahy. Definovali
mj.rodinu. Večerní pobožnost v katedrále vedl
gen.vikář MonsíJ .Skarvada. Hlavní osobou byl
kard. Lopez>Trujillo,předs.Papežské rady pro
rodinu. Svého času musel odejet z Již.Ameriky,
kde mu nepřátelé Církve vyhrožovali vraždou.
Zprávy a návrhy podaly různé významné osobnosti. Media, až na malé výjimky, o tomto důležitém sjezdu mlčela. Stejně prý mlčela televize
Novak návštěvě sv. Otce ve vlasti. -Světový
kongres rodin vydal na konci svého zasedání
slavnostní prohlášení( deklaraci)._________________
18.4.uplynulo 50 let od popravy presidenta Slovenského štátu Mons.Dr.J-Tisa. V ten den zněly všechny zvony a na mnoha místech se za něho sloužila mše sv. V kulturních zemích se nikdy kněz a žena nepopravují._____________________
V Bratislavě posvětili 20.4. základní kámen a
pozemek pro stavbu katol .pastoračního střediska v Teplické ul. V červnu zahájili stavbu
a chtějí ji dokončit do r.1999.___________________
16.-20.4.zasedala Česká bisk.konference. Jednali o návrhu zákona o zabezpečení Církvežřejmě finančního. Brněnský
biskup Cikrle podal zprávu, jak se bude duchovhě pečovat o vojáky. Projednali i návrh pro
fc>ráci katol.novinářů-aby informovali pravdivě.
Pomocný biskup Padour informoval o finačních
bbtížích církevního zdravotnictví. - V katedrále
sv. Víta(nyní i sv. Václava a sv. Vojtěcha) dali v
hově části symbolickou mramorovou náhrobní des
ku s reliefem biskupské berly sv.Vojtěcha._____
Na pastoračním středisku v Praze se 30 členů
šdružení katol. nakladatelů a knihkupců dohodlo/
že v září se bude konat výstava katolické
literatury.________________________________________
Manželé Rejlovi, obětaví vydavatelé měsíčníku
Report, děkují všem, kdo odpověděli psychologickou i finanční podporou na obtíže s vydáváhim katolického časopisu. Adresa: Report,Triality
;Zámecká 175, 538 42 Ronov n.D. První ocenil výborný časopis biskup Skarvada,nyní i kard. Vlk.

O ČEM SPOLU MLUVILI?

CO NOVÉHO VE SVĚTÉ "

V Německu se soustavně a hroživě šíří
dětská pornografie. Zatím zatkli 3 muže,
jsou-li to i vrazi se zatím nezjistilo. Media
se farizejsky vzrušují nad zneužíváním a
!vraždami dětí - ale nejdou ke kořenům, totiž šíření pornografie medií.-Otcovým revol
verem zastřelil 15 ti letý školák Helmut v
Německu učitelku a poranil i druhou, protože mu nechtěly dovolit nutit spolužačku k
veřejnému sexu. V jeho bytě se našly pornoqrafickě sešity a surově sexvideofilmy.
16.5. protestovali v Linci komunisté proti
NATO a Evropské unii.Přidal se k nim farář
Steinkelle a zástupci řady katol. organizací
pro mládež._________________________________ 4
Nejmladší matky v Rakousku mají 13 let.
8 nevěst mělo 15 let, nejmladší ženich 16 r
Nejstarší matce bylo 50 r.nejstaršímu otci
86 r. Nejstarší nevěstě 84 r.,ženichovi 95 r
25.5. měla v Linci přednášku Tatana Goričeva na námět: Bída nevěry - zkušenosti 's
vírou na Západě i na Východě._____________
Do kněžského semináře sv.Petra ve Wigratz
badu( Kirchstr. 20, D-88145'Opfenbach) se
hlásí víc seminaristu, než kolik mohou
umístit-někteří bydlí v soukromí. Mají už
plán k stavbě nové budovy. Prosí o pomoc
hlavně o naši modlitbu._____________________
Bratrstvo sv.Pia X.si vystavělo kostel ve
Stuttgartě-Feuernachu a 13.4.jej vysvětil
biskup Richard Williamson(57)konvertita,docent a vedoucí hnutí v USA. Kostel je 28 m
dlouhý, 15 m široký, ve slohu švábského
baroka, ale s moderními přístroji. Blízko
jsou průmyslové budovy. Kněz :slouží mši
sv.tváří a ne zády ke Kristu a latinsky.
Bratrstvo pracuje v 33 zemích, má nesčetné budovy, školy a pod.k šíření víry. Nepřijímá některá usnesení ll.Vatikána, zejměna ekumenismus a otevření Církve světu
Na přání Pia IX.byly r.1851 založeny vatikánské noviny Ossservatore Romano.Už
řadu let není šéfredaktorem kněz, ale laik.
Jeho zástupcem byl svobodný zednář Virgilio Levi(zednáři ho přijali r.l958-kdy byl
ještě vyloučen z Církve-círk.zákoníkem-kanon 2335.) V novém církevním zákoníku je
sice zakázáno," aby se katolík stal členem
tajného spolku, ale nejsou tam udány třesty na přestoupení zákona. V redakci OR
jsou 2-3 odborníci pro otázky víry,kněží,
a vychází v 5 ti řečech,v 30.000 výt.
Mnoho rodičů v Albánii si stěžuje na únosy jejich dětí. Úřady se domnívají, že une"...jenom Kristus je״určen k pádu a k povstání
sené děti se dávají k adopci bezdětným
mnohých"/Lk 2,34/ přilnout k němu a věnovat mu
manželům nebo surovým mužům k sexuálníplnou důvěru, znamená otevřít dveře k této obno- mu zneužívání. Někdy i k vyoperování
vě..." ■?Ježíš není žalobcem hříšníka, je jeho Vy-■ zdravého orgánu k operaci pro nemocný
kupitelem, Pastýřem, který dává život za své o\ce orgán jiného dítětě._________________________
Hřích je středem jeho pozornosti, jeho učení, jeZa pomoci dárců ze Západu si vystavěli
pravoslavní v ženské věznici Kostroma kos
ha zájmu o člověka■ K.M0Jtyla!Znamení odponl.
tel.Je tam asi 900 ruských vězenkyn.

Milý Otče,
nemohu se toho vlaku zbavit-hodně jsem tam toho
prožil. Trochu jsem si pospal a když jsem se pro
budil, bylo v odděleni pár mužů. Poslouchal jsem
co si vykládají a zaradoval jsem se. Zřejmě to
byli dobří katolíci. Jeden řekl:"Konečně se na
ni musíme spolehnout, nemáme nikoho jiného, kdo
by se nás zastal." Druhý řekl:"Vždyt je to vlast
ně jediná, která se stará o chudáky. Musíme jí
být za to vděční."
Vzpomněl jsem si, že jste nám jednou vyprávěl o
milostném obrazu Matky Boží, která se ve Vaši
vlasti, to je zde, velice uctívá. K ní se chodí
lidé modlit a ona jim pomáhá. Tito lidé zřejmě
hovořili o ní. V této víře jsem se utvrdil ještě
víc, když jeden řekl:"I když je nám leccos, co
přijde svrchu, nepochopitelné, je to jistě dobré
protože tam nahoře to znají lépe."
Jeden tam byl zřejmě volnomyšlenkář. Posměšně se
smál a řekl:"Jak jste důvěřiví'. Věříte všemu ale
já ne. Je tam i několik lidi, kteří se mají dobře na naše útraty a nic nedělají, jen se dělají
důležití." .
Zřejmě tím myslí duchovenstvo, myslel jsem si.
Vyprávěl jste nám přece, Pater, že v Evropě nemá■
ji kněze tak rádi, jako my. Ten muž pokračoval:
"Já si nedám nic. namluvit, uvidíte, že časem s
námi budou dělat, co chtějí. Už jsme prožili
leccos, co nebylo správné."
Tu jsem se rozhněval a řekl:"Tak nesmíte mluvit.
A nechejte lidem jejich víru, křes tans ká víra je
pravá víra."
Jeden se zeptal: "Promiňte, pane černochu, ale
jak dlouho ta žijete?"
"Právě jsem přijel," odpověděl jsem.
Nato mi řekl: "Podívejte se, jak můžete do toho
mluvit, když vůbec neznáte naše poměry ? V Afría
je to jistě docela jiné."
Namítnul jsem:" Už lecčemus rozumím, protože jsen
věřící katolík, znám svou víru a ta je všude
stejná."
0
Tu prohlásili všichni:"Ale my jsme o víře vůbec
nemluvili."
To mě docela zmátlo a zeptal jsem se:"Copak jste
nemluvili o milostném obraze Matky Boží?"
"Ne - mluvili jsme o naší partají."
To mě tedy zklamalo.
Se srdečným pozdravem Váš
OBOLUNGWE.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Od 5.-10.5.se konal v římském institutu
Domus Mariae kongres o povolání ke kněž
ství a Bohu zasvěceném životě v Evropě
Z vlasti přijel kard.Vlk, biskup Cikrle,
mons.F. Koutný-rektor litoměřického Teol.
konviktu, provinciái dominikánů P.Duka
a z kongr. Školských sester s.Ludmila Pospíšilová-oba poslední jsou delegáty Kongt
vyšších řeholních představených. Zabývali se tématy Evropa a mládež, duchovní
povolání a pod.___________________________
12.-13.5.zasedali v Králíkách na Hoře Matky Boží biskupové. Chtějí připravit valný sněm a jak uskutečnit závěry II.Vátikaná, také oknové evangelizaci”._________
Na Vyškovsku ukradli na rozcestí stojící
sochu sv.Jana Nepomuckého z 18.st. Cena
190.000 Kč.______________________________
19.5.uveřejnily skoro všechny italské deniky zprávu italské tajné informační služby, že 25 tureckých fanatiků chtělo zavraždit sv.Otce a blízko sarajevského letiště se našlo 23 min._____________________
27.4. zahájil kard.Wetter a provinciái švýc
jezuitů P.Frank "rok sv. Kanisia1.' Světec
zal.kolej sv.Michala ve Frýburku a tam
je i pochován. Napsal řadu katechismů.
Jeden US biskup byl odsouzen k 6 ti týd•
nům vězení, protože se modlil za ženy,které si chtějí udělat potrat. Je prý to proti
svobodě.____________
Letos vzpomínají přátelé na dominikána a
spoluvězně ThDr Reginalda Dacíka.Napsal
řadu náboženských knih a článků,spolupracoval na překladu Summy sv.Tomáše,
napsal učebnici mravouky a věrouky. Kdysi jsme uveřejnili v KLUBu jeho kritické
poznámky k nebezpečným duchovním prou
dům dneška, které ničí víru i osobnost
člověka. Napsal to po návratu z vězení.
Příští rok vzpomeneme na 10 r.od smrti.
Od 26.-29.4.jednala konference saleziánských provinciálů( představených )"O povoláni". Patří k ní: Rusko, Chorvatsko,
Slovinsko, Madarsko, Slovensko, Rakousko, Česká republika, Německo, Belgie,Nř
zozemí, Vel.Britanie,Irsko a Malta._______
22.8.prohlásí sv.Otec Frederika Ozanama,
(I9l3-I853)zakladatele společenství sv.Vincence z Pauly, universitního prof.v Paříži, za blahoslaveného-u příležitosti XII.
světového setkání mladýchTaké prohlásí
*
v chrámě Notre Dame sv.Terezičku za učí
telku Církve. Ozanama tehdy pronásledovaly i církevní osobnosti._________________
Synagoga v Kdyni z 19. st .je kulturní památka
Madarská vláda ' schválila návrh dohody s
katol.Církvr o vrácení církev.majetku,zabaveného komunisty r.1948. Jedná se o
3.000 budov a nemovitostí v ceně asi
572 mil.USD. Vracet se bude postupně až
do r.2001.Za nevrácené dostane nájemné.

Od 28.5.-8.6.sa konala v S2n Francisku filatelistická výstava Pacific 97 . V té době razítkovála vatikánská pošta dopisy zvláštním razítkem.
Na svět.dni telekomunikací se zabývali hl.tím,jak
poskytnout lidem pomoc při přírodních pohromách
i v odlehlých oblastech a tam, kde stát předpisy
omezuje používání rozhlasových přijímačů. Chtějí
novou mezinár. smlov a pro všechny státy._______
Equaďorská bisk.konference schválila zřízení trapistického kláštera u hl.města Quita. Budou tam
španělští řeholníci a místní novicové. Nyní je na
světě asi 3GOO trapistů a 2000 trapistek. Jsou
to reformovaní cisterciáci, schválení Inocencem XI
r.1667. Zdůrazňují slavnostní bohoslužbu, tělesnou práci, nejedí maso, ryby a mléčné výrobky,
zachovávají přísné mlčení a věnují se hospodářství
V květnu se setkali zástupci řecko-katolíků pod
vedením kard Cassidyho s pověřenci moskevského
patriarchátu pod vedením metropolity Kirila
Smolenska. Řešili různé problémy._______
Na žádost českého velvyslanectví v býv.Jugoslávii poslalo olomoucké arcib.krajanům, usazeným v
této zemi, 400 kancionálů, řadu biblí i knížek
pro děti. Podpořili i krajany v Rumunsku._______
Sv.Otec má navštívit KUBU 21.-25.1.1998._________
Katolická duchovní správa vznikla v Chicagu
r.1833. I.biskup založil základy katolického školství. Po něm následovalo 10 pastýřů,po zesnulém
kard. Bernardínovi nastoupil Francis George( OMI)
jako dvanáctý. Narodil se v Chicagu, je člen
misijní kongr.Obrálů Neposkvrněné P.Marie-k nim
patří býv.jihoafrický misionář P.Zd.Cížkovský.
Lékárnická firma Merck a comp.v USA objevila
nový lék pro muže, kterým vypadávají vlasy, ale
lék má vedlejší, pro muže nepříjemné účinky.
Izrael je vůči palestinským křestanům stejně surový jako k muslimům. Boří jejich domy, podniky.
omezují přístup k zaměstnání, do škol a pod._____
Anonymní dárce ze Švýcarska věnoval 3 mil.korun
na dokončení dětského domova v Nymburce.______
Asi 6000 mladých Evropanů ,hl.jménem Martin,
se na svatodušní svátky setkalo na poutí do Tour
su, místa biskupa Martina,zesnulého před 1600 r.
Mezinár.sociální sdružení Kolpingovo dílo-4OO tis.
členů )se rozhodlo bojovat víc proti dětské práci.
Mělo v Bergisch Gladbachu 29.mezinár.shromáždění
26.3.spáchalo v Rancho Santa Fé v USA sebevraždu 39 členů sekty Brána nebes. Nejmladší 26 r.,
nejstarší ženě 72 r. Prý to byli většinou lidé vyrovnané povahy, inteligentní, ze střední vrstvy,
technici, obchodníci a pod. Do sekty vstoupili
kvůli traqickým událostem a neshodám v rodiněsmrt považovali za vstup do nebeského života.
Ovlivnilo je Zjevení sv.Jana-Apokalypsa, a spisy
gnostiků z 2.st.i vých.náboženství. Žili v sektě
podle evangelních rad-chudoby, čistoty, poslušnosti-věnovali jí všechny úspory, někteří muži se
dali vykleštit. Opustili rodiny. Otrávili se pudinl$em a silným barbiturátem. Nosili černé šaty, dali si nově jméno. Očekávali konec světa r.2OOO.
Skotský kard.Th. Winning vyzval těhotné ženybez ohledu na vyznání-aby se obrátily na diecézi
Glasgow o pomoc lékařů zdarma a ubytování.

Konečně dostala paní Tangaríová návštevu
italského konzula. Po rozhovoru, který hlídal
scud.ee, se jí nakonec konzul zeptal, má-ll
nějaké přání. Měla tří přání.
"Aby byl při procesu někdo z italského konzu
latu, aby byl při procesu italský tlumočníka
aby žalobu i rozsudek přeložili do italštiny
a překlad úředně ověřili."
Pán z konzulátu si všechno zapsal. Vyšetřova
cí soudce se mnou sice nebyl spokojený, protože tyto prosby ode mne neočekával-nikdy
jsem totiž neprojevila svá přání nebo žádosti, jak se to ve vězení dělá. Avšak když poznal, že konzul bere mé požadavky vážně,
spěchal s odpovědí:"Samozřejmě. Signora Tangariová má na to právo."
Nejdůležitější, co jsem chtěla říct, jsem už
řekla. Prosila jsem hlavně o svou rodinu.
Vždyř jsem tehdy nevěděla, jestli ji kdy
spatřím. Zdravotně mi dobře nebylo. Duševně
a duchovně jsem sice vězení snášela dobře,
velmi dobře, ale tělesné síly ochabovaly.Ze
zkušenosti jsem věděla, že každého, koho zavřou pro víru, považují za zloděje a podvodnika, nepřítele státu a lidu. Proto jsem pro
sila, aby mi naše vyslanectví poslalo k soudu určitě italského tlumočníka. Velmi důležité bylo, aby se správně do italštiny přelo
žila obžaloba i rozsudek a také podpisy, a
to soudem. Chtěla jsem zamezit nepravdivým
obviněním. Později jsem se skutečně dozvěděla, že řekli jak na vyslanectví, tak příbuzným, že jsem pasovala valuty.
Krátká návštěva skončila. Poděkovala jsem
návštěvníkovi a rozloučila se s ním. Řekl mi
několik utěšujících, srdečných a povzbuzujících slov a slíbil, že pošle příbuzným můj
pozdrav.
PŘIŠEL POLICISTA A ODVEDL MĚ ZASE DO CELY.
Bylo horko a dusno. Všechny spaly a chtěly
spát dál. Potěšilo mě to. Vtěsnala jsem se
na své místo a ještě jsem o všem přemýšlela.
Měla jsem o čem uvažovat, byl to dobrý den.
Začala jsem se modlit růženec a skončila
jsem s modlitbou, když dali znamení, že je
konec dne. Tonča zase rozpřáhla ruce a toužebně zvolala:' ’ Sedm!"
Náš opuštěný ostrov trval až do konce srpna.
Kolem nás se nic nepohnulo, !teprve začátkem
září se vrátil do naší cely"život". Tento
"život" znamenal: povolání k výslechu, k obhájci, k procesu, k odsunu do věznice nebo
do pracovního tábora. Ale"život"znamenal také: balíky a dopisy z dcmova a papíry od sou
dů. K"životu"patřil i odchod vězeňkyně nebo
příchod"nové ľ
První znamení začínajícího"života"se ozvalo

z vedlejší cely. Paní Kleptananová měla proces
a odsoudili ji na čtyři roky. To ji vzrušilo.
Trvala na tem, že kleptcmanie je nemoc a proto
ji nemohou kvůli tanu odsoudit. Soud to ovšem
nevzal na vědaní, protože nezjistil známky
kleptcmanie, které by byly typické pro tuto poruchu. Kradla jen u svých sousedů a přátel a
to proto, že byli nepozorní a vychloubali se
svými úsporami nebo jí řekli, kde skrývají své
cennosti. Tak k nim byla milá, takže jí dokonce
ukázali, kde cenné věci mají. Pak byl ke kradeži už jen skok. Nekradla nikdy na veřejnosti
nebo v obchodech. Paní Kleptamanovou vůbec neurazilo, že jí dali takové jméno, každý den se
na procházce ale zlobila a prohlásila, že byla
hloupá, když jim ukázala svůj úkryt s nadějí,
že rozsudek bude mírný. Avšak ted rozsudek mírný nebyl, ani nemohla počítat s tůn, že vyhoví
její žádosti, aby ji místo do vězení odvezli na
kliniku. Ukradené věci už neměla, takže celá její snaha byla zbytečná. Viděla věci jen ze svého stanovista - a to byl osud jejího života.
A přece s ní osud tak špatně nezacházel. Měla
hodného, trpělivého manžela, její děti měly vyznamné postavení a byly dobře zaopatřené a ona
mohla žít bezstarostně, kdyby...ano__ kdyby!
NĚKOLIKRÁT ZAVOLALI NAĎU K VÝSLECHU.
Také směla mluvit se svým obhájcem. Nebyla však
spokojená ani s výslechy, ani s rozhovorem a s
obhájcem. Navíc došly z daňová dopisy a to s
nedobrými zprávami. Chtěli ji odvést jejího
manžela. Dvanáct let žila Nada v šřastnén manželství a krásným rodinným životem. Ted, po několika měsících vyšetřovací vazby, postavili
jejího manžela před podivnou volbu: měl se rozbodnout mezi svou rodinou a svým zaměstnáním.
Chce-li dál pracovat v zaměstnání, musí se
vzdát manželky a dětí. Chce-li si rodinu ponechat, musí se vzdát zaměstnání, protože není
možné, aby muž v tak významném postavení měl
manželku, zavřenou z politických důvodů. Vždyř
si může založit novou rodinu...
NAĎA BYLA VNITŘNĚ JAKO ZKAMENĚLÁ!
Tak zkamenělá, že už nedokázala ani plakat. Pozorovala jsem, jak onen večer leží na místě ke
spánku a zírá s otevřenýma očima ke stropu. Viděla jsem, že udělala kříž a modlila se. Ani já
jsem nemohla spát a chtělo se mi modlit. Za Nadu. Jednou večer se mnou začala poprvé mluvit:
"Víš, že můj muž měl tři dny před ným zatčením
sen, v němž viděl, jak mě odvádějí do vězení?
Byl z toho celý pryč a opakoval: Jen aby se to
nestalo!-Nedala jsen nic najevo, ale jeho sen
mě znepokojoval. Jsou totiž sny tak jasné, jako
pravda sama a nemohou klamat. Přesto jsme doufali, že sen je prostě jen sen a šálení, mámení, klam."
POKRAČOVÁNÍ
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CO JE ”HEAVY METAL?״
Bohumil KOBLIHA z Londýna uveřejnil v
Novém životě velmi časový článek o hudbě
"Heavy Metal(Těžký kov). Dovolujeme si
aspoň podstatnou část varovného článku
uveřejnit.
"... Kardinal J. Ratzinger... upozorňoval...
na šířící se nákazu hudby"Heavy metal."
Jediný pohled na obrazovky s rockovou mu
zikou byl velmi konstruktivní. Zmítání větši
nou nadrogovaných bytostí na pódiích, a
moře svíjení a žižalání opojených"teenagerů
občanů pod dvacet či spíš pod osmnáct v
hledišti mluvilo za vše.
Náš český překlad-Těžký kov-vystihuje po
city jeho divotvůrců, jak si na své muzice
pochutnávají a jaký jí dávají význam. Metr(
kové decibely elektronikou odlidštěných ky
tar vybičovávají a otřásají nervy, k tomu
kvílení"! am anti־Christ"a jiné hysterické
výkřiky tetují často drogami "připravené"
umlácené duše...
Přes.. .severní Ameriku se černošské"voodoo"propasírovalo do Evropy s praktikovéním kultury nebezpečných umělých drogů.
Používají je lidé, šířící zlo, a jako vždy vy
dělávající na lidské slabosti a nerozvážnosti
hl.mladých lidí. Banda Rolling Stones na
své poslední"Voodoo Procházce"jak nazývala své turné světem,vydělala 250 mil.liber
šterlinků čistého zisku. Jde ale u Rolling
Stones při provozování Voo-doo o mladickoc
nerozvážnost či o puberťácký hec, nebo jen
o vydělávání peněz?Těžko,vždy' čtyřem je:
dnes dohromady 211 let a všichni jsou dávno multimilionáři. Stačí se podívat do tváře
padesátníkovi Mick Jaggerovi a pozorujeme škleby čerta z chaotických chrličů.

Kouření je aktivní a pasivní. Pů<:>־׳bí zhoubně na toho, kdo kouří,
i na toho, který je nucen
kouř vdechovat. Končívá
rakovinou plic.
Podobně satanismus je
aktivní a pasivní. Šatanismus aktivních"černých mší"( Black Sabat
či Voo-doo)v soukromí, těch, kteří k
satanskému dílu
strhují na jevišti-a šatanisrrus pasivní-zmítání
nešťstníků, kteří se v
extatickém opojení utápějí v"těžkém kovu*.'
Co říci k tomu,že
se prezident shlédl
v"Heavy Metal"
vůbec,a v kultuře
"Rolling Stones"
zvláště?

Vždyť někteří z nich se otevřeně přiznali k
praktikování satanismu. Jaké jsou a budou důsledky? Jak může človek s"těžkým kovem"rozdrcenou myslí vykonávat zodpovědnou práci? V
čem se to zmítáme k sebezničení? Kdo nám to
narouboval? (Určitě Zmatkař-Ďábel, p.r.)
Bohužel lidé, kteří neznají angličtinu(ale i sami
Angličané)si často v bláznivé vřavě ani neuvědomují, co vlastně poslouchají, hulákají, smítájí se...Avšak vřeštěná slova působí tragicky. _
na nervy, narušené "těžkým kovem."
|X
Anglický katolický týdeník Catholic Times si*
v č.8. z prosince mr. všiml konečně výzvy kardinála Ratzingera. S úžasem zjišťuje, že"těžký
kov" rock and rollu je poznamenán satanskými
hesly a že je skutečně inspirován zlem."

Ani tituly"zpěvů" to nezakrývají:"Cesta do pekla.""Rock n toll zatracení"."Hřích za hříchem".
Miláček"nácníků"Alice Cooperová prodává své
poslední rockové album pod titulkem"Alice Coopeřová jede do pekla." Těžké kovové bandy
předvádějí "fláky" jakoí "Maximální hřích","Rozhovor se satanem", "Černámše","Mše, krvavá
mše", a dávají návodv:"Zij zlo!...׳fTo už není
legrácka nedospělých?
Lze se pak divit, že zcela pomatení "náctníci"
(dospívající, p.r.) vykrádají kostely, aby pak
svíce a obrácené kříže používali v tragicky
znesvěcujících Černých mších a v sexuálních
orgiích? Lze se divit úpadku kultury a mravnosti na všech rovinách veřejného i soukromého života, až k vraždám ze zábavy? Lze se
divit, že se mládež niči k smrti předrogováním?
Nápis na omítce (grafitti)"OVERDOSE" na
»stěnách západních měst neznamená
I nic méně než zahrávání si se smrtí?
Je to satanická výzva k sebevraždě.
V zemích Velké Britanie končí život
sebevraždou devatenáct tisíc lidí
ročně. Život už pro ně nemá cenu.
Tance v Heavy Metal připomínají
smrtelné křepčení zoufalců v dobách
moru. Je to vše jen produkt mladistvého vzrušení?
Co bude dělat společnost, až zjistí,
že už neunese náklady na psychiatrieké léčebny, hospice pro postižené
AIDS a blázince pro ty, pro které
už není návratu?
Můžeme jenpoděkovat Ing. Koblihoví a
redakci Nového života, že varuje rodiče a vychovatele před zrůdnými nebezpečími vražedné hudby. Psali jsme
o tom už před patnácti lety, uveřejndi
varovný článek docenta, konvertity
a biskupa Bratrstva sv.Pia X.v USA.
Varovat mají vlastně biskupové, nástupci apoštolů-je to jejich povinnost
jjako pastýřů duší. Včas-ne až je vět:šina mladých duchovně mrtvá!

Obžaloyaná je lhostejnost
K charakteristickým
slabinám dnešního
člověka patří povrch■
nost a lhostejnost.
Proto nejen v minulosti, ale zejména
v přítomnosti vzniká vlivem demagogie/štvaní, poputování lidu/ nebezpečí krajních
ostrých směrů. Nedostatky v oblasti sociální i vlastnosti politických míst v Německu
mezi dvěma válkami využili pobuřovatelé k
založení radikální strany národně-socialistické, která pak uvedla Německu a Evropu
do katastrofy, války, ničení, hladu.
Povrchnost a nedostatek vlastního myšlení a
názorů vznikl i na kulturním poli a nevysky
tuje se jen u nás.
Když autor knihy"Lišky na vinici" a "Židovská válka"-Lion Feuchtwanger/1884-1958/slavil sedmdesátku, vydali k této příležitosti
jeho přátelé almanach. Je v něm pozoruhodná
poznámka: v seznamu osob jednoho dramatu
nechal autor chybu, takže 41 veršů ztratilo
docela smysl. Tyto verše se přednášely na
2.345 představeních a to 197 herci a ani
jediný režizer či herec či ten, kdo to posu
zoval-recenzent-ba ani půl druhého miliónu
diváků chybu nezpozorovalo. Je to neuvěřítelr.é, ale je to pravda. Kolik lidi projde
výstavami obrazů a kolik z nich může popsát, co viděli?
Při prohlídce saské Míšně jsem se připojil
k německé skupině, vedené odbornou průvodkyní. V býv.katolické katedrále, po reformací zabrané protestanty, se jeden účastník
ptal, co znamená nápis nad hlavou Krista na
kříži INRI. Průvodkyně nevěděla. Maně jsem
řekl:"To je zkratka znamenající Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum-Ježíš z Nazareta,král
židovský."
Znalost náboženských symbolů a pravd křesLánské kultury se v býv.NDR i v mnoha oblástech českého pohraničí rovná nule.
K povrchnosti mládeže ořispívá i televize.
Děti jako"všechno vědí",mají velmi povrchní
obraz dění. Škola úkol mravního vychovatele
stále ještě neplní. Tím méně poznává křesLanskou kulturu. Rodiče jsou lhostejní, mne
ho dětí neví o Bohu vůbec nic. Tak se při
návštěvě venkovské babičky ptala sedmnáctiletá studentka z Brna, co znamená kříž na
zdi a "přibitý člověk". V rodinách chybí
většinou náboženská výchova, chybí společná modlitba, chybí rozumový a citový vztah
k Bohu.

Rodiče mají velkou odpovědnost. Snad j nej zhoubnější názor na výchovu je, že je třeba dát dětem volnost, nic jim nevykládat, aby se v dospělosti samy rozhodly, chtějí-li věřit či ne.
J.W.Goetry/1749-1832/ v knize Dichtung und
Wahrheit/Básnění a pravda/, vzpaníná, jak jeho
rodiče dbali na synovu intelektuální i náboženskou výchovu. Každou neděli po návratu z kostela byl zvyklý opakovat text kázání, které slyšel v luteránském kostele. Otec byl na jeho
schopnost velmi hrdý a rád se tím pochlubil4A
přátelům.
&1■®׳
V našich katolických rodinách bývalo také zvykem, že děti vlastními slovy řekly, co kněz v
kostele kázal. Nejen že to podporovalo paměť,
a schopnost formulovat myšlenky, ale děti si
tím dál ověřovaly pravdy v katechismu a v Pismu sv. Mládež, takto zvyklá, se nedala tak
snadno zviklat ve víře. Shiěr, který dostane
mladý člověk do dvaceti let, ten má naději, že
přetrvá.
Rodina i škola by měly spolupracovat při výchově a hlavně při tom, aby se děti naučily samostatně myslet, přemýšlet problémy do hloubky a
závažné otázky nepřecházet mávnutím ruky.
Kolem nás je tolik hodnot, které stojí nejen za
povšimnutí, ale i za prozkoumání. K tanu není
třeba žádný složitý aparát. Na výstavě, na koncertech, na kurzu a zejména na mši sv. Umět se
s nadhozeným problémům vrátit, čemu nerozumíme,
poprosit odborníky o vysvětlení, nebýt líný,
hledat vysvětlení jinde, v odborných knihách
nebo ve slovnících.
Václav NEMEC. Článek je 7. biskupského časopisu
královehradecké diecéze IKV, o kterém se zrníňuje i Otec biskup Kajnek v rozhovoru. Do časopisu jořispívá i P.Fiala, mnozí z nás. ho
znaje a velice si ho cení.___________________
Martin Huber v Rakousku bojuje proti násilí stá•
tu a pornografii už 13 let.Nyní vyhrál při proti
vydavateli pornotisku Janischovi.Ten se odvolal.
Ve Vídni, která se kdysi statečně postavila proti muslimům,stojí od r.1968 středisko. Kupujeme
od nich olej a za tyto peníze Evropu islamizují.
Německo poznalo nebezpečí islamu v Evropě mna
hem dříve než Švýcarsko či Rakousko. Turek,
který v zemi EU se vzdá zaměstnání, má podle
rozhodnutí evropského soudu nárok, aby se mu
prodloužilo povolení k pobytu,než si najde místo
Innsbrucký biskup Stecher napsal výhružný
dopis rakouským biskupům a nunciovi, že nebude-li jeho kandidát( je to jeho přítel )jeho
nástupcem, okamžitě odstoupí.-V místnosti
pod jeho katedrálou jsou svobodozednářské
odznaky, sám platí za nejliberálnějšího biskupa v Rakousku. Proč chce vynutit ustanovení za biskupa svého přítele, si domyslíme.______
Za posledních 20 r.prodaly obé církve v Holand
sku 250 kostelů zábavním podnikům,velkoobchodům,či luxusním bytům-v hl.kostele je jich 18.
Víra tam-díky progresismu-uvadla-nyní se snaží
nepřítel ovládnout katolickou Církev ve vlasti.

NOVIN K Y
Předsedou olomoucké Charity jmenoval ardb
J.Craubner 13.3-po tříletém bezvládí kaneléře olomouckého arcibiskuství mons.šicha.
Chiaře Lubichové se vytýká, že fokolarini
míchají náboženské názory. 77 ti letá žena
odpověděla, že katolíci se nemají s budhisty potýkat, mají se milovat a pomáhat si.
"Víme, že katolická víra je pravá, proč bychom měli napadat budhisty a muslimy?"
Tím ovšem neodpověděla na otázku míchání
náboženských názorů a vnikaní nekřesťanských a nekatolických názorů do Církve.
Turinské plátno bude vystaveno od 17.4.14.6.1998 a za dva roky,r.2000, znovu.
Při návštěvě v Hradci Králové 26.4.dostal
sv.Otec ručně paličkovaný ubrus s obrazy
historických částí města.____________________
Pojištěnci zrušené Mendlovy pojištovny-ve
vedení se vedly ostré spory-mají být automaticky převedeni do Vzájemné zdr.pojišť.
Katolíci v českých zemích přispívají na pottřeby Církve méně než různá protestantská
společenství. Proč, se zatím nezjistilo, snad
katolíci nemyslí, že by Církev něco potřebovala-kněze platí stát-nebo že za přízpěvky
protestanté vždy poděkují. Vláda uvažuje o
tom, aby církve byly finančně soběstačně.
Rumunská vláda 11.4.nařídila, aby se vrátilo 6 budov, zabavených kdysi židům._____
ČR a Litva mají společnou představenou
Dcer P.Marie Pomocnice(saleziánek) Mercedes Alvarez. Bydlí v Praze-Kobylisích.______
Příští rok zahájí vyučování I .tř. základní ško■
ly pro židovské děti v Praze.Bude mít jméno
podpůrce־R . Laudera. Kromě normálního vyučování se budou děti vychovávat, židovsky.
Od 15.4. musejí všechny církve v Řecku ,kro
mě pravoslavných, platit daně._____________
Reckokatol.biskup v Prešově-Ján Hirka-povolil užívat při udělování svátostí rusínského jazyka, kterým se mluví na Podkarpatské
Rusi.Na Slovensku tak mluví 50 tis.osob.
Papežská akademie pro život prohlásila, že
lékaři, lékárníci, ošetřovatelky mají právo,
odmítnout vydání "pilulky potom"a potratovou pilulku RO 486,které mohou zavinit smrt
počatého dítěte. Různé instituce je rozdávají hlavně v rozvojových zemích._____________
Arcib.kard.Saldarini prohlásil, že posvátnosl
Turinského plátna nezávisí od četných poku
sů. Po požáru se nedá už složit, bude ve
vitríně pod neprůstřelným sklem. Poslední
výstavu r.1978 shlédlo 4 mil . věřících.
Vatikán konečně varoval před satanskými
sektami-hLv USA.Ty považují katolickou Cír.
kev za hlavního nepřítele. Cestu jim připravují esoterické sekty a New Age,dále Heavy
Metal (těžký kov ),který rozšiřuje rouhavé
zpěvy. Lidi přitahuje společenství, rodinné :
svazky se uvolnily ,vliv mají Církvi nepřátel־:
ská media, Svoooaní zednáři už vnikli i me-:
zi kněze v CR a získali i politiky, universitní profesory a jiné vlivné osobnosti.
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PROČ CTÍ DÍTĚ HRDINY?

>PROČ CTÍ DÍTĚ HRDINY?
>"Čím chceš být, až dorosteš?""Kapitánem Nano!"
»Chlapci ctí hrdiny víc než dívky. Ty-když jsou
:větší-si zamilují zpěváky, herce, ale chlapci
:vidí svůj vzor v hrdinech ,kteří překonávají pře:kážky, přemáhají obry.. .Dříve to bývali hrdinové
:pohádek, dnes jsou to hrdinové z filmů, z knih...
!Dobyvatelé vesmíru, bojovníci mezi hvězdami nebo
!aspoň slavní detektivové a kovbojové.
!Snad se tanu usmějeme a zapomeneme na to, o ja^kých vzorech jsme v dětství snili, ale je to
;vlastně touha dětí, být také tak silný, óbdivova:ný - a bohužel někdy i bohatý. Sportovci jsou
:zvlášť u chlapců oblíbeni. Každé dítě chce, aby
:ho ostatní brali vážně-ne-li obdivovali-tak jako
:jeho ideál, který nepatří do všedního dne a obyčejného života. Probojoval se! I dítě - hlavně
dospívající - se chce probojovat. A je to jistě
správnější cit a snaha - než to, co hlásají sex
časopisy a lá Bravo, které propagují sex-hrdinu.
Následky obdivu takového hrdiny-a hlavně jeho napodobování - bývají často hrůzné. Vždycky poníží dítě a co je horšího, dítě přestane být dítětem. Je něco děsivého na dítěti s obličejem dospělého, s chováním playboye. Ve tváři mají takové děti bud drzý výraz, když už zlu propadly, nebo výraz nejistoty, když je to zatím pokušení.
KRISTUS JAKO HRDINA.
Bohužel dnes se často ukazuje Kristus dětem nepřitažlivě, jako člověk, který si dá všechno líbit, který nebojuje, má ve tváři na obrazech nasládlý nebo bolestný výraz__ Kristus ovšem nebyl
ani nasládlý, ani si nenechal všechno líbit. Najít správný obraz Krista, aby byl lákavý i pro
dospívajícího chlapce, není lehké. Ale v evangeliích najdane dost příkladů, jak se Kristus
ostře postavil proti zlu, proti špatnosti, proti
farizejství! I sv.Pavel, odvážný cestovatel, může
být vzorem a ideálem takového hocha,
který touží po dobrodružství, po cestování...
LHOSTEJNOST
ať pravá nebo hraná
svědčí o tem, že
 ׳v dítěti není-něco v pořádku. Nezajímá se o své okolí
o školu, o hru - znamená
to, že má vnitřní obtíže
a chybí mu pocit vlastní
hodnoty. Neví, čím vlasně je, kde je jeho cena.
Tu mu musejí rodiče ukázat. Každý člověk, tedy
i dítě, mívá na sobě něco dobrého-uznat to a
dát mu to najevo, mu po1 může se z lhostejnosti
a netečnosti dostat

OTCOVÉ NIČIVÉ SÍLT
Rafeotiófeý Zéfcaá pno nenvové chonoby-SZgmand
־
FRElíP( )Ž56-J 939) Xv/iáZC, že
ó£ožba
:
dadiovnZ čáitZ ěZoveka-ivédomZ (NAPJÄ)má aipo-:
nadávat a dohZZzzt na nZzZZ iZozky-pad a védo-:
mZ, aby ie duch čZověba adnzeZ v /rovnováze.
!
OTCOVÉ DYNftMIKY/síly/SKUPIN.
"
První učitelé a šiřitelé byli Kurt LEVIN a Ja-■
kov Levi MORENO. Moreno prosazoval své názory •
od r.1930 v odd.pro vztahy mezi skupinami při ;
Světovém židovském kongresu. Zároveň pracovaly
US cvičné laboratoři pro rozvoj skupin. Jak? ;
"NaačíZ jiem ZZdZ, aby i£ iamZ hnáZZ na Boha.״:
"SnažiZ jiem 4e zaóet do nZch iemeno tvoňZvé :
vzpoa/1t/-/tevohzce. Je to jediná ceita,jak vyko-־.
nenZt obnaž Boha.. .״
CO O TCM ŘÍKÁ PÍ34Q SVATĚ?
•
"...budete jako Bah znát dobné a z£é." (I .Moj ■
3,5.) Vábivá slova dábla Evě.
Stáný had, nazývaný dabeZ a iatan, ■óvadce ce;
té země-byZ ivnzen na zem."(Zj 12,9)
"Ta ie had na žena(CZnkev)nozZZt-íZ a odeZeZ, :
aby vedZ váZka pnotZ oitatnZm jejím dětem, kte:'.
né zachovávajZ'BozZ pnZkázánZ a hZáiZ ie k JezZZova ivědectvZ." (Zj )2,27)
NEJVĚTŠÍ REVOLUCE?
R.1949 prohlásil Moreno slavnostně, že síla sku
pin bude největší revolucí 20.st. Mají se zakládat malé, silné skupinky, jako podklad pro :
velkou revoluci-pak se společnost vzbouří. Podle něho je to jediná naděje, jak nastolit pro .
člověka důstojný světový řád. To nedokázaly
ještě velké revoluce tří posledních století...:
Mořenová revoluce bude mravní, sexuální a kultumí, poslední po předchozích revolucíchamerické r.1776, francouzské r.1789, bolševické r.1917 a čínské r.1949. ProhlásilV badouc
noitZ maiejZ být maZé nevoZaee zákZadnoa pno
veZkoa nevoZaeZ...״
NCMÝ - DÔSTOJNÝ SVĚTOVÝ ŘÁD!
Napřed neměl Moreno se svými názory’ úspěch.
Jezuita a prof.na jezuitské teol.fakultě ve
Frankfurtě a.M.-B.Grcm to považoval za"projekt
velkého blázna"-ačkoliv sám hlásal a zůstal
věrný dynamice skupin.
Jako jeho souvěrec Marx považoval Moreno kápitalisticko-demokratický názor za "chorobný, protože lidi vykořisťuje". Tvrdil ale, že i komunistický názor a socialistický řád jsou chorobné, skoro si nevšímají osobních podnětů a
svobodné rozhodování snižují málem na nulu. Jeho revoluce musí "dialekticky "/protik.ladně/překročit tyto názory, odmítnout je a uskutečnit
"zdravý, léčící světový názor","zdravé společenství". V tem bude jeden druhého rozebírat a.
léčit. - Jak jeho názor sladit se svobodou a
právy jednotlivce, to Morena nezajímá. Pro ně-:
ho je vedoucím bodem pro přeměnu osoby a sponosti SKUPINA.Pro tuto revoluci je rozhodující

popis pravidelné změny, pohyby společnosti,
její rytmus, tzv.socicmetrická zkouška.Ta
upevňuje skupinu zvnitřku a mění její vztahy k jiným skupinám. Tj. revoluce v malém.
CO JE DYNAMIKA SKUPÍN?
.
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Jednak je to duševní technika-ovlivnuje totiž duševní soustavu a zároveň je to boj
proti obrazu Boha-proti Bohu. Chce"uzdravit"
společnost od náboženství, hl.křesťanského.
I Freud považoval náboženství za jakousi nemoc ducha.
Dále je dynamika/síla/skupin společensko-politický postup, jak postupně zničit křesťansko-idealistický názor, kapitalismus a demokřadi, překročit nevěrecko-hnotařské názory socialismu a komunismu a tak uskutečnit
"zdravý společenský světový řád." V něm se
do středu všeho postaví místo Boha ČLOVĚK.
Lidé se budou navzájem rozebírat a léčit.
Je to jakési náboženství bez Boha. "Sebeuskutečňování, sebeléčba" - to je hlavní cíl
dynamických skupin.
VYLÍČÍ TO SPOLEČNOST? ČI JE TO ZMATEK P0Jm8?
Vynálezci dynamiky skupin neuznávají učení
Freudovo, totiž Že NAD jÁ-svědaní-má vychovávat duši/duševní nástroj/opravovat jej,
uzdravovat a léčit, aby člověk žil vyrovnaně
Dynamika skupin chce duši změnit-prcměnit
podle vlastního obrazu. Tento názor hlásali
hl.býv.psychologové z Vídeňské školy, kteří
uprchli před nacistickým pronásledováním židů z Rakouska. Krčmě Levina a Morena to byli
hlavně :Abraham A .Maslov, Ruth Cohnová a Carl
Rogers. Aby přežili, dali se do služeb US
vojska a vypracovali plán k psychologickému
vedení války. R.1940 zavedli do vojska dynamiku skupin. Jednak pro osazenstvo tanků,letadel a podzemních člunů-aby překonalo
extrémní situace v boji - jednak aby ničilo
nepřítele za jeho zády.
V PADESÁTÝCH LETECH ZAVEDLI SVÉ ZKUŠENOSTI
a znalosti do USA. R.196O do Spolkové republiky-pro výchovu, školení a výcvik k ovlivňování osob a společností. Hlavním orgánem v
Německu je časopis Gruppendynamik.
V Akademii pro otázky mládeže v OdenthaluAltenbergu u Kolína n.R.existuje i ústřední
katolické cvičné středisko, v kterém se učí
dynamika skupin. Tato dynamika skupin se doporučuje a zavádí všude tam, kde jde o rozšíření, zesílení sebevědomí a změnu osobnosti. Pod názvem "sebeuskutečnění"vylidnila
dynamika skupin řadu klášterů. Staví totiž
do středu zájmu jen člověka a odstraňuje
všemocného, milujícího Boha. Člověk je naklo
něn k horšímu - a jen Kristus mu může pcmoci
aby byl zdravým, silným křesťanem. Pozorujete, jak se Kristus záměrně, pcmalu odstraňuje z veřejného života?

MÁŠ ODVAHU K SVOBODĚ?

Kdo přijímá celou katolickou víru, nemůže přijímat jiné náboženské názory.

Dosud nikdy nebylo tolik duševně narušených
ÄA
nešťastníků jako je dnes. Dříve duševně sla- POTLAČUJEME-LI NEZŘÍZENOU VÁŠEŇ
bé lidi přijímala a nadnášela zdravá křesťan- náš duch se zdravě rozvíjí. Kdo se oddává špatská společnost. Bránila je proti těm ,kdo jim né vášni, pak jeho duch uvadá./Mk 12,30/.Sotubližovali. Snad v každé obci byl "obecní blá- va dovede správně uvažovat. Když však potlačuje
sobectví, roste láska k bližnímu. Viz-svatí a
zen", lidé věděli, že není normální, někdy
dnes např.M.Tereza nebo P.Werenfied van Straase mu smáli, při tancovačkách ho častovali
ten. - Když se odstraní mšice, zelenina utěšeně
zbytky piva, dávali mu i potupná jména-ale
to vše dobrosrdečné, že to postiženého sotva roste. Když se potlačí kriminalita, společnost
se zotaví. Když se vykoření lži víry, Církev
zarmoutilo.
se uzdraví.
Dnes je společnost otrávená nezdravými myšlenkami. Ty na nás útočí ze všech stran. Pak KAŽDÝ MÁME VÍCE NEBO MÉNĚ ENERGIE-SÍĽY.
ovšem duševně slabší lidé, neurotici, psycho- Záleží na tom, kterým směrem svou energii zamípati ap.nenají oporu ve společnosti a upada- říme. Když k dobru, jdeme ke svatosti. Když ji
člověk zamíří ke zlu, může z něho být druhý Hit
jí čím dál hlouběji do nenormálnosti.
ler, Stalin, Napoleon, ničitel víry i lidí. Sv.
SVOBODA NEBO KÁZEŇ?
Terezička od Ježíška prohlásila, že kdyby neMnozí považují kázeň za omezování svobody.0
přijala ochotně nabídnutou milost Boží, byla by
sebezáporu a umrtvování se dnes ani v Církvi z ní možná nejhorší žena na světě. Projev člonemluví. Co je "umrtvování"? Je to někdy i bo- věka je zdravý, když míří k něčemu vyššímu, vůlestné odstraňování toho, co ničí•osobnost.
le k dobru, rozum k pravdě, cit k lásce.
Každá věc musí sloužit správnému účelu. Břitva k holení, ale ne k tomu, aby někdo druhé- CO KDYŽ MÁ ČLOVĚK ŠPATNĚ SKLONY?
mu podříznul krk. Lokomotiva je dobrá na ko- Kristus radí:״JezSíZíže íě óvác/í fee hÁZcfeu tvá
Atifea, aóefení ji a odbočí od 4ebe..."(Mt 18,8).
lejích, ale ne když vykolejí. Správný pes
hlídá dům, ale nepokouše listonoše. Sociální Znamená to vzdát se toho, co nás svádí ke hřípéče, ošetření nemocných je dobré, ale je mé chu, i kdyby to sebe víc bolelo. Je-li velká
bouře, odhodí lodníci i nejcennější náklad,
ně dobré, když je nedoprovází láska.
jen aby loď zachránili.
KDY
JE ZDRAVÁ VÍRA?
LIDSKÁ
PŘIROZENOST JE NAKLONĚNÁ K HORŠÍMU.
Když vede člověka k ternu, aby žil podle BoPro sportovce lehčí je překážku obejít než ji
žích přikázání a Kristových rad. Je špatná,
přeskočit. Ale když ji obejde, nezvítězí.
když něco zamlčuje, překrucuje , tj.když se
Dnes je v módě tvrdit, že sebezápor ničí radost
z ní vyloučí láska a pravda. I sektáři věří
pevně svým lžím víry-herezím. Biskup je dob- ze života a že asketismus je nepřítel radosti.
rý, když sám žije z víry, pečuje o svou die- Ib už tvrdil ďábel Evě. Věděla, že nesmějí jíst
cézi, o výchovu kněží a čistotu víry. Kdo se z jediného stromu, jinak zemřou. Ďábel řekl:
1'Ne, nepropadnete 4mrti. Buh v4ak vi,že v den,
o diecézi nestará, zbytečně jezdí po světě,
kdy ze 4troma pojité, otevřou 4e vám oči a baneví, co se děje v semináři, jaké problémy
dete jako BŮh-znát dobré i zté'."( I.Moj 3,4-5)
mají kněží-je špatný biskup-nedbalý pastýř.
Že plody ze stranu jim uškodí, to jim ďábel neČLOVĚK SE SKLÁDÁ Z TĚLA A DUŠE řekl. Jako neřekne svůdce dívce, jaké to bude
Nemá-li tělo duši, je mrtvé. Není-li duše po mít následky, když mu podlehne. Media oslavují
odchodu ze světa zdravá, musí se očišťovat.
nepravosti a nepřirozenosti všeho druhu, ale
"Nic nečistého do nebe nevejde..C /Ef 5.5./.; málokdy ukáží také oběti tohoto"sebeuskutečňoJe-li duše mrtvá těžkým hříchem, nemůže se
vání". Pohlavní namoci ,aids,'zrady manželských
po smrti připojit k jediné skutečnosti na
a kněžských přísah, duševní a duchovní úpadek
"oncm světě"-a tou je Bůh. Ti, kdo šířivzder odpor vůči sobě samému, pohoršení atd.
slovům Páně názor, že peklo není nebo je dočasné, jsou bud naivní nebo mají špatné svě- NIČÍ ASKEZE A f8sT RADOST?
Pán Ježíš říká:"Když 4e p04tite, nedetejte ztrá
daní. /Mt 3,12, Mt 25,46/.
pěný obtáčej jako pokrytet." (Mt 6 16). o radosSÁM K R I S T US NÁS UČ í:
ti je v Písně sv. 200 míst, z toho 40 v Novám
"Někdo nemaže sloučit dvěma pánům...Bud to zákoně. Písmo sv.je radostné, protože je zdravé
tiž bude jednoho zanedbávat a druhého mét v
lásce.. .anebo se prvního bude držet a na dru- a dává všemu správná jména. Kdo se řídí návodem
Páně a miluje ho, je člověk radostný. Kristus
hého nebude dbát. Nemůžeme sloužit Boha i
plakal jen dvakrát. Když musel vzkřísit Lazara,
mamonu."( Mt 6,24) Nemůžeme projevovat svou
tj.zavolat ho z blaženosti u Boha do obtíží žisvobodu tím, že ničíme svobodu druhého. To
je zneužití svobody.Platí to i v přirozeném vota, a nad Jeruzalémem. Viděl, jak jeho milováné město srovná nepřítel se zemí-protože lidé
světě. Kdo se chce plně věnovat lékařství,
jeho rady nepřijali. /Mt 3,7; 23,37; 24,2./
nemůže se stejně plně věnovat kopané.

Nemůžeme se avšan sebezapírat jen pro
sebezápor. To dělají budhisté a nerqá
to pro naši spásu a křesťanskou for■
mači smysl. Křesťan si odříká
dobré věci proto, aby získal
lepší-a jen z lásky k Bohu.
Sv.Pavel píše: "Kdybych, pro drahého do ohně skočil, ale neměl
při tom láska, nic mi to neprospěje."( 1 .Kor 13,3).
KŘESŤANSTVÍ JE OBĚTOVÁNÍ/Mt 16,24/
Křesťan odstraňuje všechno, co ~
mu brání dokonale milovat Boha.
Kdekoliv se objeví láska, objeví se i oběť. Milující rodiče vstanou v noci
k plačícímu dítěti, nakrmí ho, hýčkají__
Proč? Protože milují víc dítě než spánek.
Rozpady manželství a kněžské zrady mají koř!
v nedostatku ochoty k povinné oběti-a nedo•statku lásky. Jen láska a oběť udrží manžel-)
ství a kněžství zdravé, plodné a radostné. '
Kdo nemiluje, není ochoten k oběti. Ale když
miluje, obětuje rád i sám sebe.
ZLO V ČLCVĚKU SE NEDÁ DOKONALE VYKOŘENIT. Ale
když se proti němu stále nevzpíráme, má volnou ruku, jak nás postupně zničit. Čím víc
člověk podléhá zlu, tím víc nenávidí dobro.
Čím víc však miluje dobro, tím víc nenávidí
zlo. Protože Kristovo dobro je dnes zakryto
silným nánosem lidské slabosti a zloby, marně je mladí hledají, sotva láska Kristova
prozáří skrze lidskou slabost tak, aby upoutala, uzdravila, zahřála. Pak je ovšem víra
mladým lhostejná nebo ji nenávidí.
Odkrýt ryzost Kristových pravd tak, aby to
lidi upoutalo a získalo, vyžaduje velkou námahu, obratnost a panoc Boží. Co o tem říká
Kristus? "Dále je to s nebeským královstvím
jako s kupcem, který hledá vzácné perly. A
když konečně najde jednu drahocenou, jde,
prodá všechno, co má, a koupí ji."(Mt 12,20)
Míra lásky určuje míru oběti. Miluje-li člověk jen tělo a hmotné věci, láska umírá.
Miluje-li duši, lásku upevňuje a rozmnožuje.
KRIZE NAŠEHO VĚKU JE KRIZE SEBEKÁZNĚ A OBĚTI .j
Západ věří v lásku/tělesnou/bez oběti a bez
sebekázně. Protivníci bojují obětavě proti
pravdě a hlavně proti Církvi, ale bez lásky.
Sentimentální, citová láska je slabá, při
prvním náporu se rozpadne, uvadá, neposílí.
V naší vlasti se pomalu rozlézá to, co hnije
na Západě:poživačnost bez oběti, lži a polopravdy přijímá dnes i Východ plnýma rukama.
I z posvěcených rukou. Otevřít oči skutečnos•
ti a řídit se jí, k ternu musíme mít odvahu.
I když je pravda zpočátku nepři janná, je stejně zdravá, jako bolestná operace a hořké pilulky.

Jediný přístup k dnešnímu člověku, zavalenému lžemi a polopravdami medií - a někdy Aft
i od oltářů - je LÁSKA. ?30׳
Hledat v duši druhého zdravou
skulinkou, kterou by se dala
láska - a po. ní i pravda, vočkovat.'Lehčí je bojovat proti
zlu,než bojovat za dobro. Lehčí je bojovat proti potratům,
omamným jedům, nemravnostem ap.
než pečovat o to, aby lidé, hl.
imladí, pochopili, jak zdravé
jsou rady Kristovy a jak
každého-i nás-nekonečně miluje. Pro naše
'duchovní zdraví, pro naše vnitřní štěstí a
; spokojenost, se dal umučit - ten, pro kterého
 יje vesmír méně než pro nás kousek atomu.
1 Ten stojí u dveří naší duše a klepe./Zj 3,20/.
[ Slyšíme jeho klepání? Vpustíme ho do své duše,
[aby ji uzdravil, posílil a daroval jí radost?
1 Myšlenky biskupa Fultona J.Sheena v knize
1 "Volba: svatý nebo všední život?"
’Čína má 10-13 mil.katolíků. Pro 7 mil."taj! ných katolíků"je 60"tajných biskupů".Ostatj ním katolíkům povolili komunisté 70 biskupů,
’ovšem bez souhlasu Vatikánu. V kanónu
; 1382 Církevního zákoníku stojí, že udělí-li
J biskup bez povolení Vatikánu svěcení jinému
) biskupovi, jsou oba vyloučeni z Církve.______
)Misijní statistika udává, že 66 proč.obyvatel
! světa jsou nekřesťané,34 proč.jsou křesťané.
 ׳Do P.2O25 má počet křeťanů vzrůst na 37 proč.
)V Německu čte 41 proč.osob knihy,z toho 3 pnx
ičasto.Nikdy nečte asi 30 proč. 8-10 ti leté
)děti čtou horlivě, v pubertě a v dospělosti zájem o četbu upadá.-V německé televizi se objevil min.roku sv.Otec 216x,biskup Lehmann 29x
luterský biskup K.Engelhard 16x.______________
R. 1996 zemřelo-podle P. Piona, vedoucího OSNpracovního programu proti aids v Ženěvě-na
světě 1,5 mil.osob na aids, 3,1 mil.je nově nakaženo virem, hl.v jihových.Asii a východní
Evropě. Nemoc prý se šíří závratnou rychlostí
Na katolickém Teol. instititu v Moskvě studuje
i 30 proč.pravoslavných. Seminaristům v Petrohradě přednášejí 4 pravoslavní teologové.
O velikonocích bylo ve Francii pokřtěno 3700
dospělých, na křest se připravuje 12.000 dos■
pělých. 4 z 5 pokřtěných byli bez vyznání.
Egyptská vláda chce převzít do 5 r.kontrolu
nad 55.000 mešitami a muslimskými duchovními. Zatím kontroluje 9000 mešit,ročně chce
převzít 6000 mešit. Soukromé mešity musejí
mít povolení. Je to zásah proti výstředním a
fanatickým muslimům, kteří chtějí udělat ze ze
mě islamský stát a vnutit všem kruté islamské
zákony.-Loni bylo na světě zavražděno 46 mi[sionářů a misionářek, hl.v Africe. V tomto
!počtu nejsou ti, kteří"zmizeli"-asi také mrtví.

ANI JEDEN NEZRADIL
Casto se mluví o Opus Vet. Většina
lidí ví o něm jen pomluvy a útoky
z medií. Jak se kdysi bojovalo proti jezuitům, tak ostře se bojuje
proti Opus Vei. Musejí pracovat div
ne v podzemí-jako za pronásledování
prvních, křes tanu. Nepronásledují je
pohané, ale křestané všech stupnu. od prostého křestánka po kněze a biskupa.
Tedy, většinou se nadává a paniouvá, ale neinformuje. Jeden můj příbuzný se rozčiluje
nad biskupem Haasan/ani ho nezná !/,protože
si myslí, že Opus Dei se přeložilo z Churu
do Zizers. Je to městečko, kde žila a zemřel
poslední rakouská císařovna Zita. Nyní je
tam roční přípravka na studium bohosloví.
JAK VZNIKLO A CO JE OPJS DEI?
Ve dvacátých letech shrcmažóoval mladý španělský kněz Josemaría Escrivá v Madridě mladé lidi, většinou studenty, budoucí architek
ty, inženýry, filosofy a j.,kteří chtěli
uvolnil v životě Kristu první místo.
Měli se snad studia vzdát? jít do semináře
či do kláštera? Tehdy panoval názor, že člověk"ve světě"není stoprocentní křesťan.Pak
by 99 proč. pokřtěných byli křesťané "druhé
třídy". Založil sdružení, které by vedlo
všechny lidi ke svatosti. To byl začátek"pověstného"Opus Dei. Laici se mají snažit také
o svatost.
POSVĚCENÍ PRÁCE.
Jeho skupina má heslo:"Posvětit práci!" Jak
v manželství, tak v práci-posvěcovat, jak je
to jen možné. Geniální myšlenku dokázal P.
Escrivá také uskutečnit. Někteří z jeho stoupenců se oženili, jiní vytvořili společenství v jednán bytě. Tedy dynamika skupin, ale
ne pro šíření nevěry, nýbrž naplněná křesťan■
ským duchen. R.193O tvořily skupinky i ženy.
PRVNÍ KNĚZ
P.Escrivá dosáhl prvního cíle. Pak si uvědomil, že i kněží se mohou utvářet duchem OD. !
Zpovědníci členů OD totiž nechápali novou
životní formu prvních členů OD. Proč se např!
inženýr často zpovídá a nejde do kláštera?
Tyto názory život členů OD ochraňovaly. K ;
hnutí se přidávali i kněží. Jejich počet se ;

blíží k 2.000. Ani jediný z nich nezradil své posvátné poslání. Po II.
' Vatikánu se vylidnila řada klášterů,
řeholnicí ztratili víru a když jim
Kristus už nic neříkal-neslyšeli totiž
jeho tiché volání-opustili ho a dali
přednost ženě. Za nějakou dobu se snad
vzpamatovali-ale:"Kdo položí ruku na
pluh a ohlíží se zpět, není mě hoden'.1
MNOHO PCVYKU PRO NIC.
V Římě jsem měl spolužáka-Slováka-je^hož zpovědníkem byl kněz OD.. Vyděsily ho-des^informace švýcarských medií proti OD. Ptal jsem
^se ho, zná-li víc kněží OD. Znal-asi 30. Udělal
^na něho některý z těchto kněží špatný dojen?
'•( Po chvilce uvažování řekl, že s takovým se ještě
/nesetkal.-Proč tedy ten křik kolem OD? Jsou to
kněží věrní Kristu a jeho Církvi. Dokazují tím
jen, že Bůh ve svém milosrdenství si vybral OD,
ÍJaby mělo podíl na jeho utrpení. "BadeZe ode
,všech, nenáviděné pro mé jméno..."(Mi 10,22).
'Byl jsem 40 let spolupracovníken Mons.del Por/tillo. Měl řadu ctností, které má mít každý
׳kněz: zbožnost,prostota, velkodušnost, otcovská
׳péče a dar utěšovat a uklidňovat^
;Po sván vysvěcení r.1944 pracoval del Portillo
;neúnavně jako kněz. Všechny své schopnosti dal
!do služeb Matky Církve.
!0d vlády Pia XII.až k Janu Pavlu II.pracoval v
׳různých vatikánských kongregacích/ to jsou mini•
!sterstva/. Za Il.Vatikana byl sekretářem koncil;ní káni se, která vypracovala dekret 0 službě a
;životě kněží.
;Zakladatel P.Escrivá se mohl na něho vždycky
:spolehnout. Byl to nejdůležitější spolupracov:nik ve vedení Opus Dei a v rozvoji jeho apoštolátu ve služnách evangelizace. Členové Opus
Dei viděli, jak P.Portillo miluje Církev. Když
zemřel, u jeho těla se modlil sám sv.Otec.
Věděl, že v něm měl jednoho z nejvěrnějších
kněží Církve.
Když se generální kongres Opus Dei shromáždil
k volbě nového představeného, zdůraznili nejdřívě svou oddanost sv.Otci a poděkovali mu za
otcovskou starost o milovaného předchůdce
nynějšího představeného tohoto hnutí. Také media - výjimečně - hovořila důstojně o zesnutí
představeného Opus Dei - P.Portilla.
ORJS DEI CHCE DÁL SLOUŽIT
katolické Církvi, nástupci Petrovu a zástupci
Kristovu na zemi-sv.Otci.Nyní je představeným
této osobní prelatury v Římě P.Xaver
Echevarria. Mají tam i svou pravověrnou teologickou fakultu.
Za Opus Dei a jeho práci pro Krista
se musíme modlit, aby uskutečnilo
své plány k oživení víry a lásky,
pokud jen na to jeho síly stačí.
Sur Peto Noy
V Praze-blízko Hradčan-mají už renovovanou velkou budovu.
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"Manet? Edouard Manet?" Náhle poznaj
kdo před ním sedí: "Jste aijrapda?"
"Ano, tak mi říkal. Proč, nevím,jmenu ji se Viktorka,ale on stále říkal:
Ne ne, ty jsi Olympia!-Snad jste vi־
děl obraz, který namaloval?"
"Viděl?"usmál se její naivitě,"celý
svět jej viděl. Je to jedna z nej־־
známějších maleb."
"Nu což, dělal s tím velké pozdvižení. Měl jste ho vidět v atelieru,
jak si mě prohlížel odshora dolů. A
při tam jsem neměla nic na sobě a
ležela na pohovce. Nejdříve mi dal
pod hlavu žlutou podušku. Pak mi
► dal do vlasů květinu. Bylo vidět,
ze ještě není spokojen. Vyběhl z pokoje a vrátil se s černou stužkou.- Tohle uděláme, to
ještě chybělo-usmál se. - Víte, jací jsou umělci. člověk dlouho nechápe, co si vlastně myslí.
Nu, a pak mi dal ten černý pruh kolem krku. Už
byl spokojený - a šťastný.-Nehýbat se-řekl-a
začal malovat..."
Olympia! Tato utahaná, neforemná lidská troska!
Je to tak hrozné, že se to ani nedá vyslovit
slovy. Jak nezadržitelný je rozpad všeho živého.
Umění je přece jen víc než život, to nepropadne
času.
'Musím jít! Potřebuji ještě sehnat hodně špačků
od cigaret, jinak nebude nic k jídlu. Ještě nedávno mi dávali za kilo oharků čtyři franky,
ale ted platí jen tři a půl franku. Je to stále horší. Avšak tak běží už život. Děkuji ván
za rum - pane!"
Vtiskl jí do ruky bankovku. "Zde, veaměte
neděkujte mi."
Pohlédla bez dychtivosti na peníze. Ba ani nebyla překvapená.
"Takový byl on také. Vždycky velkomyslný..."
Zahalila se pevně do svého černého šálu se
střapcemi a vyšourala se pomalu z krčmy.

TancZcÁ. č.eA.noc/1

T0UL0USEr-LAllTREC(1864-1901 )rslav-,!
ný francouzský malíř a grafi k,po- ■
slední proslulého rodu(jeho předek;.
Raymond IV.vedl I.křížovou výpravu r.1096-99 s 100.000 bojovníky)
Trpaslík s mohutným trupem a dětskýma nohama, propadl ke konci ži
vota alkohol i srnu.^Náměty čerpal
hodně z nevěstincu-kde ubožák našel prodejnou lásku, tam ho vládně přijali, a z krčem. Otec-playboyse o něho skoro nestaral, milovala ho
zbožná matka, která ho před smrtí přivedla ke smíření s Bohem. Lásku mu darova- <
la i vděčná domovnice, "pokrevní"přítel z
׳
dětství Maurice Joyant a policista, který
;
hlídal mravnost v oblasti Montmartru a kte- ;
rý mu byl vděčný, že namaloval portrét jeho ;
dcery. Na svých toulkách krčmami se setkal..;
ale přečtěte si to sami...
;

"Smím si je vzít, pane?"
Ulekaně se otočil. Zírala na něho uslzeným )
zrakem stařena v hadrech. Po obou stranách ;
tváře jí visely promaštěné, šedivé vlasy.Kolem ramen jí splýval promočený šátek.
"Co chcete?"zajiskřil zmateně očima.
"Oharky cigaret, pane,"ukázala na popelník.
,Mohu si je vzít? Prodávám je!"
Vyzařovala z ní beznaděje, jako kdyby prošla
všemi cestami a hlouběji nemohla klesnout.
"Jistě! Vezměte si, co chcete." Odsunul popelník a začal se hrabat v kapsách.
"Tohle si vezměte také."Vysypal jí cigarety
ze zlaté tabatěrky do dlaně."Snad byste se
ráda něčeho napila. Posadte se prosům. Nač
máte chuť?"
Usedla, stáhla šálu a nečekaně půvabným pohy
bem si odhrnula šedivé vlasy z čela.
"Jste jistě umělec?"přimhouřila vodové oči.
"Ano-jsem, vlastně byl jsem. Jak to víte?"
"Umělec se pozná lehce. Znala jsem jich moc'.'
Čekala, až hostinský naplní sklenici.
"Na vaše zdraví, pane!"
"I na vaše zdraví, madam, "řekl
Henri a zdvořile zvedl sklenku..
Pozoroval, jak chvilku nechala
alkohol v ústech, pak pohodila
hlavou a polkla jej. Postavila
sklenku na stůl, otřela si hřbetem ruky ústa a zachichotala se.
'Madam, oslovil jste mě madam!"
Opřela se loktem o stůl a pohlédla zvědavě na Henriho, stále se
pro sebe usmívajíc. "Tak vy jste
stejný jako on,"řekla,"stále zdvo
řilý, dokonce i v posteli. Pravý
gentleman. Slyšel jste o něm?
Snad ano - jmenoval se Manet."

Henri dopil absint. Zase mu hučelo v
uších, začal se mu zvedat žaludek,cítil
trhání nervů. Obličej se mu stáhnul napětím.
Před ním stála prázdná sklenice a třpytila se
všemi duhovými barvami. Ztělesnění výsměchu a
sarkasmu, neživého, a přece se
hýbajícího.
"Všechny věci pláčí,"pcmyslil si,
"ale mohou se také smát..."

Pierre la Mure: MOULIN ROUGE
/Červený mlýn, proslulý pařížský
kabaret/.
Jako tento umělec-mrzáček, všechno touží 00 lásce. Jenže mnozí ji
hledají na místech, která tuto
lásku zabíjí.

cooooococooooooooooocxpooooooooooo
Láskaje síla, která umí odpouštět’.

|TY JSI SKALA!
PIUS IX.vl.jménem Giovanni MastaiFeretti.
Nar.se 13.května 1792 v Sinigalli u Ancony,
jako 7.dítě zbožných a zámožných rodičů. Stu
doval u piaristů a pro své nadání, píli, skromnost a mravní ryzost si získal lásku všech.
R.1818 ho vysvětil Pius VII.na kněze a pověř
ho r.1825 aby upravil církevní poměry v Čile.
Tato země se odtrhla od Španělska. Po návratu ho r.1827 jmenoval papež biskupem ve
Spoletu a zároveň kanovníkem.Za revolučních
zmatků po r.1831 zachránil Ludvíka Napoleona
před vzbouřenci a pomohl mu i s matkou Hortenzií uprchnout do Švýcarska. Řehoř XVI.ho
r.1832 jmenoval biskupem v Imole. Málokterý
biskup té doby působil tak požehnaně jako on.
Politicky prosazoval liberální myšlenky, měl
pochopení pro vzbouřence a napomínal úřady,
aby s nimi jednaly mírně. I když byl tehdy
byl nakloněn liberálům, jmenoval ho Řehoř XVI
r.!84O kardinálem
Když jel z Imolyíu Bolonějk volbě papeže do
Ríma, posadila se na jeho povoz holubice a ne
dala se odehnat. Lid v tom viděl zmanení, že
bude zvolen papežem.
Konkláve-volba-r. 1846 byla jedna z nejkratšíď
trvala jen 46 hodin. Doma i v cizině přijali
volbu mladého papeže-48 let-s nadšením.Věděli,že sympatizuje s požadavky nové doby.־
Brzo se objevily všude knihy s jeho životopisy a stal se nejpopulárnějším mužem na světě.
Za měsíc po volbě udělil politickým vzbouřencům amnestii. Tři dny poté táhlo nadšené oby
vatelstvo ulicemi jeho krásný kočár, naplněný
růžemi a květinami. Tyto projevy oddanosti
měly udržet papeže na pokrokové straně.
Uvolnil cenzuru tisku, dal poddaným útavu.
14.března 1848 jmenoval 9 ministrů, 3 byli
laici a povolil zákonodárný sněm o dvou komorách. Oběma byl nadřízen sbor kardinálů.
Oslavoval ho stoupenec jednotné Itálie Giuseppe Mazzini( 1805-1872),nadšené dopisy mu psal
filosof a politik Cioberti (1801-1852 ) ,oslavnou
báseň napsal dramatik Franz Grillparzer( 1791 1872). Cioberti byl kněz, učil na universitě
v Turíně. Chtěl sice spolek italských států,
ale moc v něm měl mít papež. Proti tomu se
postavil rázně král Sardinie i velká většina
Italů. Chtěli vládu rodu savojského, který byl
usazen v Piemontě. Byla to jediná dynastie
italského původu.
REVOLUCE R.1848.
Vypukla v Paříží a brzo se rozšířila ve větší
části Evropy. Sardinský král Carlo Alberto vc
lal celou Itálii na"křížovou výpravu"proti Rakousku. Papež napsal vlastnoruční dopis rakouskému panovníkovi, aby vyklidil italské
provincie, ale válku rozhodně nechtěl. A to
byl konec jeho popularity. Když nechce bojovat za osvobození Itálie, ať se vzdá světské

vlády! Generál Durando měl hájit hranice církevního státu. Místo toho přešel 21.dubna
vzdor zákazu papežovu k sardinskému vojsku
bojoval proti maršálu -Rakušanu-Radeckému
a u Vincence bylo vojsko Italů poraženo.
Mezitím se v Římě stala revoluční strana pánem města. Lid se k ní nadšeně přidal.Papeže zbavili správy města a rychle se střídali
ministři. Papež pověřil vládou města rázného
hraběte Pelegrina Rossiho. Ten začal přísně
krotit vzbouřence a I5. listopadu ho na schodišti do sněmovny zasáhla-a usmrtila- dýka
do krku. Vraha nezjistili, tisk ho chválil
jako druhého Bruta(který zavraždil Césana).

ZAJATCEM
LUZY
Druhý den ozbrojený lid se vrhnul na Kvirinál, oblehl palác a ohrožoval papeže s výzvou, aby jmenoval nové, radikální ministerstvo. Když odepřel, rozvášněný dav se rozeřval, a začal střílet a házet kamení do oken
paláce. Pak zapálili oheň u jeho bran. Jednoho preláta zabili.
Papeži nezbylo nic jiného, než luze vyhovět.
Odzbrojili švýcarskou gardu, občanská garda
obsadila palác, papež se stal zajatcem poddáných. Ale už druhý den ho vysvobodili
francoužští a bavorští vyslanci. Hrabě Harcour přišel k audienci a povoz nechal na dvoře. Papež se převlékl do černých šatů, po
tajném schodišti vyšel do dvora, sedl do kočáru a projel strážemi i branami ven z města. Ráno dojel do Gaety na neapolském územf
a tam přesídlil i diplomatický sbor a část
kardinálů.
Rí־M OVLÁDLI NEJDIVOCEJŠI ־REVOLUCIONÁRI
Hlavní město se stalo dějištěm vlády štváčů.
Z daleka široka se hrnuli do Ríma. Ústavodárný sněm na Kapitolu zbavil v únoru 1840 papeže světské vlády, prohlásil církevní stát za
republiku, v jejim čele byli tři mužové-hlavně
pověstný Mazzini. V chrámě sv.Petra se zpíválo slavné TE DEUMÍBože, chválíme tebe),
při tom seděl Mazzini na papežském trůně.
Něco jako mše sv.při nastoupení vlády komunistů v naší zemi v chrámě sv.Víta.
A začalo stejné drancování kostelů a paláců,
zabírání církevního majetku, věrní kněží
byli týrání, někteří zabiti, kláštery se zrněnily v kasárna, zpovědnice se zapálily - jako
se dnes na svobodném Západě vyhazují z kostelů. Mazzini a jeho pomocníci včas vyvezli
část své kořistí do bezpečí-do Londýna-ale
při tom se vychloubali, že Rím neopustí,spíš
zahynou pod hradbami.
Vzbouřenci zaručili papeži duchovní vládu.
Ale co znamená záruka darebáků? Tytéž žáruky dávali a dávají komunisté, ovšem zachovají je jen tam, kde se jim to hodí. Viz-záruky
čínských komunistů Hong-Kongu!
Tento papežův útěk do Gaety byl - zatím posledním útěkem papeže z Ríma. ,
w
, ,
Pokračovaní.

Podle: H. _ Kühner: Lexikon der Papste a
Blažej KáČek,T.j.:Cirkevni dejiny
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CO NOVÉHO VE SV El t

Pod záštitou min.předsedy Baden-Württenber guTeufla-konala Katol.Akademie ve Stuttgarte kongPavel opustil chladné, nevděčné Athény a
res na téma:"Jáhenství-úřad pro ženy v Církvipřijel, asi lodí - do Korínta._________ právo žen na úřad?’’Přišlo na 300 hostů, hl.přřzKorint ležel na úpatí horského hřebenu. Od nivců jáhenek. Zasedání podnítila komise žen v
přístavu putoval Pavel krásnou přírodou,
diecézi Rottenburg-Stuttgart, katol.teol.fakulta
přešel řeku Leukadu a zahradami se dostal
university vj Tübingen,něm»svaz katol.žen a katodo předměstí Korintu - do Kraneonu.
lické společenství žen. Když si vyvzdorovali povolení ministrantek, budou ženy naléhat na vyšší jáJAK SE LIŠIL KORINT OD ATHEN?
Athény se podobaly středověkému universitní- henské svěcení a kdyby Rím nyní podlehl, hned
mu městu plnému učenců. Korint byl jako vče by začaly akce k svěcení kněžek. To by byl ä ■ן
konec katolické Církve. _______________ f_
lín s pestrým obyvatelstvem kupců ze všech ovšem
Charity z biskupství Essen, Munster, Padeborn a
tehdy známých zemí, městem řemeslníků, lod- Aachen založily v záp.Ukrajině Charitní dětskou
níků aj. Římský vojevůdce Mummius sice
vesničku, kde se budou zotavovat děti, postižené
město r.146 př.Kr.město zničil, ale César
zemětřesením v Černobylu._________________________
tam před sto lety založil kolonii vyslouží- Sudanská policie zničila na velikonoční pondělí v hl.
lých vojáků a město se obnovino. Mělo velmi městě Khartunu katol. kostel. Chtěla zničit další 2,
výhodnou polohu pro obchod. Později se při- ile tomu zabránili věřící. K zničenému kostelu pastěhovali do města Řekové, Afričané, Sýřa- třila i první pomoc a soc.stanice pro péčioupchKky
Vlons. Franic, býv.arcib.ve Splitu, prohlásil při
né a židé. Vládlo tam jiné myšlení než v
mši sv. k 60.výr.svěcení na kněze:"Každý kněz
Athénách. Ovšem různé národy tam přinesly
i své neřestí, nemravné obřady, Římané kru- se má modlit 3 hod.denně, biskup 4 hodiny..."
tost a krvavé zápasy, Frygičané kult Kybe- Biskup J.Škarvada odevzdal část ostatků sv.Vojtěly, Egypťané kult Isidin, Thrákové myste- o cha polské diecézi Opole. Budou v oltáři kostela
postaveného k 1OOO.výr.mučednické smrti světce.
rie Dionysovy.
MĚSTO BYLO ZASVĚCENÉ BOHU MOŘE-POSEIDONCVI Ve spolupráci s moskevským pravosl. patriarcháVystavěli mu chrám a v danečcích okolo něho tem se připravuje soupis mučedníků-katolíků i pra־
voslavných,umučených za komunistů.______________
nabízelo tisíc děvčat-děvek, své služby.
Kongregace Misionářek křest, lásky má na 4000
Obíraly o peníze i o zdraví bohaté cizince, sester v 517 útulcích a 97 zemích._________________
cestovatele, vojáky, námořníky, kupce a ší- D vybíjení křestanských Arménů muslimy-Turky
řily tžv. korintskou nemoc do všech částí
p.1915 napsal Fr.Werfel román Čtyřicet dnů. I teď
říše. Mezi děvčaty proslula Lais, slavná
je Turci pronásledují, takže 3 mil.Arménů žije miděvka, která má ra korintském hřbitově ná- tno zemi.V naší vlasti je jich 1200,každý 12.dostahrobek a na něm je vytesána lvice, rvoucí
ne status uprchlíka. Děti se učí v kursech jazyku
drápy svou oběť. Jako vestálky v Římě, i
 גdějinám vlasti, někteří jejich přátelé chtějí pro
zde měly děvky vyhrazené místo v divadle.
ně vystavět v Praze kostel a hřbitov._____________
Kartely pro omamné jedy v Kolumbii a v Mexiku vy•
Korintský piják a požitkář se stal kanievážejí ročně na miliony tun heroinu, kokainu,crackou postavou v divadle.
ku a marihuany. Obrat-4O milliard 1 !dolarů a vitaV hospodách ve dvou přístavech se tísnili
jí, když státy povolí prodej některých drog. Penámořníci ze všech koutů světa a spodina
města. V listě Římanům, který napsal Pavel něz zneužívají k podplácení. R.1996 zemřelo I0 tisic dětí na zneužití drog. Nejvíc peněz k propav Korintě, líčí obraz pohanství, jak jej
měl ve městě před očima. A přece měl nemrav gaci drog vydává miliardář George Soros, s ním
i levičácký tisk. Známá prof.Jeanne Herný Korint raději než chladné Athény. Proč? souhlasí
schová ze Ženevy zahájila 12.4.V Zofingen II.meziNejvětší překážkou evangelia nejsou hříchy r»ár. symposium proti drogám ve Švýcarsku. Vytěla, ale pýcha ducha. ',Kde se však, rozmno- slechlo ji na 600 politiků, učenců, lékařů, postižil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se žených-i ze zahraničí. Advokát R.Charles z USA
ukázala milost. (״Řim 5,20)
prohlásil, že uzákonění prodeje drog vede k ještě
Podíváme-li se na dnešní ničitele víry-ať
většímu rozšiřování jedu. Pak roste-jako ve švýv Církvi nebo mimo ní-jejich hlavním hří- ; cársku a v Kolumbii-kriminalita a hosté nebudou
chem je pýcha, nadutost, namyšlenost. Spíš; chtít do takových zemí jezdit. O symposiu se švýc.
se vrátí ke Kristu padlý kněz, než kněz
televize nezmínila a ze 1400 pozvaných žurnalistů
přišel necelý tucet!-Ředitel evropské pozorovatel________ Josef Holzner: Sv.Pavel. ; ny pro zneužívání drog G.Estievenard řekl,že"me-־
0000000000000000000000000000000000000000000[ zi školáky a mladistvými hrozivě stoupá požívání
"Chci, bratří, abyste věděli, jak je to s ! syntetických drog jako je Ecstasy a Crack-u dostímto tajemným rozhodnutím, abyste se pro- ' pělých je bere 8,15 proc.u dětí 20proč.,,־־švédská
to nespoléhali jen na svůj vlastní názor...\ poslankyně EP Ch.Cederschóld zjistila, že 93 proč
Vy jste se kdysi chovali vůči Bohu odmítá- ; !Evropanů chce bojovat proti drogám, ale jak si boj
vě, ale nyní se vám dostalo Božího milosr- ; představují neuvádí. Stejný názor má její
denství,protože ovil odmítli přijmout víru. [״manžel, starosta města Štokholmu.

APOŠTOL NÁRODU

OMYL DAREBAKA
"Jak to mám Danovi říct? "uvažoval Simon,když
se rozhodnul, svého společníka v podnikání
opustit. "Naliju mu čistého vína! Ale až těs
ně před odletem do Evropy. Bude ho to mrzet,
ale já mám už těch nebezpečných podniků dost
a peněz mám také dost."
Simon věděl, jak lehce se Dan vzruší, a pak
je i nebezpečný. K revolveru nemá daleko.
Bude se divit, že po tolika letech spolupráce ho tak náhle společník opouští. Zamrazilo
ho v zádech, když si vzpomněl, že jeho předchůdce rozhodnutí, opustit podnik, nepřežil.
"A proč chceš právě ted odletět, "zavrčel Dan
"máme přece obchod s drogami v ruce od Los
Angeles po Frisko? či chceš přejít ke gangu
Sila Morice?"
NAŠE KRIMI
Simon s úsměvem potřásl hlavou.
"Ne. Ale už mám obchodu plné zuby. Stále jednou nohou v kriminále nebo kulku v zádech od
konkurence-a mé nervy už nejsou nejsilnější.
Nee, se svou budoucí jedu na Rivieru."
"Ty se chceš ženit? Ještě nebezpečnější podnik než obchod s drogami, "znovu vrčel Dan. ;
"A od kdy máš přítelkyni? že o tam nic neviní(
Simonova tvář zazářila:"Známe se jen dva ro-i
ky, ale rozhodnutí padlo před dvěma týdny, i
Pojedeme do Nizzy. Pro mou ženu by byl ten- !
hle život moc nebezpečný. Aby se stále třás-׳
la, jestli se vrátím z cest domů__ celý..." ;
Dan rozmáčkl na čele mouchu a s odporsn se j
na rozdrcené tělíčko podíval.
)
"Nu, myslím, že jednáš rozumně, "proti všemu ]
očekávání souhlasil Dany-a myslel při tom ]
na Danu, která ho stále uháněla, aby se s ní I
konečně oženil. To ho rozčilovalo. "Ale z če-1
ho vy, snílkové, budete žít? Riviera má i
<
chodník pozlacený. Jednou jsem tam s Danou <
byl, a hned se zkrátil můj majetek o třetinu י
Kdyby mě ale ti požírači žab nevykázali z
j
Francie, sám bych tam rád strávil bezstarost■(
né stáří. Skoro ti závidím. Ovšen, já na to J
mám..."zašklebil se.
<
"My také. Něco mi vynesl obchod, má budou■
cí má také dost uloženo - dohromady to
může dělat milión."
Dan s úžasem otevřel oči i ústa.
"A proč mi svou budoucí nepředstavíš?"
Simon si poklepal na čelo:"Protože
nejsem pitomec. Jednou jsi mě převezl a
odloudil mi děvče. Každá, které se koříš
změkne jako vosk..."
Dan se samolibě usmál."Trefil jsi na
hlavičku. V obchodě a v lásce není místo pro přátelství a milosrdenství. Nonechci stát tvému štěstí v cestě, i
když bych ji rád viděl."
"Pošlu ti svatební fotografii,"slíbil ׳
Simon,"vezmeme se v Nizze."
״
.
Stan

"A kdy chcete vyrazit?" zeptal se Dan.
äa
Simon pohlédl na hodinky.
.
,^(0■
"Ještě dnes,"odpověděl,"přesně za dvě hodiny a
dvacet minut. Mé děvče má nakvap a já se chtěl
vyhnout diskusím s tebou. Vím, že mě pouštíš
nerad..."
Dan žmoulal v ústech vyhaslou cigaretu.
"Máš pravdu, "připustil, "nerad ztrácím takové
eso, jako jsi ty. Chytrý, obratný, odvážný,
spolehlivý...ale bránit ti nemohu. Jak říkají
Arabové, ženský vlas utáhne víc než deset velbloudů. Tak si jdi, ty pantoflový hrdino!"
Simon si ulehčene oddechl. Dopadlo to lépe, ne:
čekal. Stiskl Danovi vděčně ruku a vystřelil
ze dveří. Takový pitomec - myslel si Dan a
kroutil ještě dlouho hlavou. Pro nějakou lehkov
holku nechá výnosného obchodu. Ani se nezeptá,
jestli mu vyplatím jeho podíl - a kdy. Kdyby
padnul na takový poklad, jako je jeho Dana, ta
by se už postarala, aby neztratil při sván odchodu ani cent! Jenže Dana je věrný poklad...
Zamyslil si nad svou přítelkyni - a vzpcmínky
byly tak příjenné, že na Simona skoro zapcmněl.
Jen jedno zrníčko ho bodalo v botě. Dana touží
po sňatku, naléhá stále víc - ačkoliv v poslední době si to panalu odvykala. Vynikající děvče. Slunce jeho života - ovšem i to jednou zapadne, až si najde stejně chytrou a hezkou.
A věrná jako zlato! Vidí do ní skrz naskrz!
Upřímná je, to se musí nechat.
Dělala mu kurýra - té mohl peníze na drogy svěřit. šikovně ukryla jak peníze, tak drogy a
převezla je vždycky bez úhony přes hranice.
Jení divu, když ta se na celníka usměje, zaponene nejen na prohlídku zavazadel - prohlíží
si spíš její oči - ale zapcmene i na to, že má
tana pět dětí a přísnou manželku.
Skoda, že dnes odjela do Kolumbie pro další
zboží - byl by jí řekl, co podniká Simon. Ne raději ne! Hned by začala řečnit o svatbě.
Dana - to byla jeho životní výhra.
Spokojený sám se sebou, pustil se znovu do
kontrolování práce svých rozdělovačů cmamných
jedů. Pracoval až do večera, když přišel
jeho osobní strážce. Mračil se.
"Není to od tebe hezké, že dáváš Simonovi nejlepší úkoly. Poslal jsi ho do Fran
cie navazovat spojení-vždyť, na to nemá
mozek! Proč jsi neposlal mne?"
"Za prvé patříš sem a pak, Simon dal výpavěd a odjíždí. Odkud to víš?"
"Viděl jsem je náhodou na letišti. Právě procházeli kontrolou. Simon tě
pozdravuje a Dana—"
"Co ta s tím má společného? Jede do
Bogoty..."
Strážce vyvalil oči. "To je omyl! Dana
jede s tím namyšleným Simonen! Budou tam
pracovat společně.. .co je ti? Mám zavolat lékaře?"
Robert Horoska

ADRESA ČESKÉHO MISIONÁŘE: P.Josef Š I M č í K
8004 ZÜRICH, Brauerstr.99., TEL: 01-241 50 25

Na svého misionáře se obraňte v záležitosti křtu, sňatku, pohřbu,
sv.zpovědi - obvykle před mší sv., návratu do Církve, vyučování náboženství, návštěvy a svátosti nemocných, dat duchovních cvičení, táborů pro děti a mládež, poutních zájezdů a pod. Obvykle je uveřejníme
v KLUBU nebo v HIASU MISIE.
VAŽME SI DOBRÝCH KNÉ7Í, ZDE I VE VLASTI, PODPORUJME VŠECHNY SVOU

"TOTO JE mFtELO, KTERÉ LÁSKOU; ABY POZNALI, ZE MAJÍ OPORU JAK V KRISTU, TAK VE VAS, KTERÝM
SE ZA UÁS VVVAVá...TO
NAŠE BOHOSLUŽBY
ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU! ״JEHO LÁSKU, PRAVDU A ŽIVOT PŘEDÁVAJÍ'.
ZÜRICH - každou neděli v 19 hod.v kryptě kostela Božského Srdce Páně - Aemtlerstr.49
WINTERTHUR - každou sobotu v 18,15 u sv.Ulricha, Seuzacherstr.1.
RÜTI-TANN-kazdou I.neděli v měsíci v 9,15, v kapli vedle katolického kostela
BERN-každou 2.neděli v měsíci v 9 hod.v kryptě u kostela br.Klause,Segantinistr.26
AARAU - každou 3.neděli v měsíci v 10 hod.v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla
ĽUCERN - každou 4.neděli v měsíci v 1O hod.v kapli kostela sv.Karla Boranejakého
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY -v 19,45 mše sv.,růženec-kostel sv.Jana Boská
Feldstrasse 109
!.PÁTEK V MÉSÍCI, mše sv.v kapli kostela Božského srdce,19,30,Aemtlerstr.49.-0bojí Curych.

NÁŠ MISIONÁŘ- P.ŠIMČÍK - TU NEBUDE:
30.června-4.července
P.J.KOLACEK S.J.:
8 - 18.července
ŠIMON BORJHRADSKÝ
1 - 19.srpna
Autor napsal 9 životopisu vyni- 6.července-svátek sv.Cyrila a Metoda kajících českých jezuitů z do- slouží mši sv.Dominikán P.Inocenc
by po Bílé Hoře. Ti pracovali SZTANSZLO, doplňuje si studia ve
nejen ve vlastí, ale i v misiích. Její víra Frýburku-vystudoval v Olomouci.
byla neotřesitelná, láska ke Kristu a k lidem zprÁvy-zpravy-zpr^vy-zpravy-zpravT555
zapalující. V tamto dílku/36 str./jsou m.j. i V žádné muslimské zenu není tolik křestanů jako v Egyptě־IO proč. Úředně se jmenují"koptodopisy bratra Šimona/1650-1698/, z kterých
vé"-sebe nazývají"děti faraónů“. Prý jim hlápřímo sálá obětavost a realismus statečného
jezuity. Br.Šimon zemřel na lodi, cestou na sal evangelium sv.Marek-jeho nástupcem je patriarcha Schenuda III.-patří k pravoslavným od
Mariánské ostrovy - na mor.
Chalcedonského koncilu(451 po Kr.J-jeho závě-

MICHAEL M.WEBER: PSYCHOTBUHNIKEN.die neuen
ry odmítl Dioskoros I.Tvrdí, že v Kristu byla
Verfürer. GRJPPENDYNAMIK-die programmierte
jen božská přirozenost-ne lidská-nazývají se
Zerstörung von Kirche u.Kultur.-Autor-odborná monofysité. V praxi uctívají i Krista-člověka.
sbíral 5 let dokumenty o dějinách, učení a
R.1973 navštívil patriarcha Pavla VI. Zahájili
vlivných osobnostech kroky k sjednocení ve víře, r.1983 vydali spotéto ničivé dynamiky léčné prohlášení o víře-snad se jejich středisko
skupin. Její jed vnikl v Alexandrii sjednotí brzo s Římem.____________
Belgický herec Claude van Damme prohlásil,že
do katolických škol,
teol.fakult, do řeholí- díky Boži pomoci se zbavil omamných jedů.
vedoucí většinou nezná- Belgický parlament zařadil v seznamu sekt také
li hrozivý cíl této dy- Opus Dei,hnutí charismatické obnovy a římské
namiky. Něco uveřejňu- společenství Saint Egidio-to sekty nejsou,patří
Církvi. Dále jsou v seznamu skutečné sekty:
jeme, trochu z jiného kRád
slunce, scientologie, japonská Aum-sekta.
hledista než autor, ale Belgičtí biskupové se proti nesprávnému dokukdo chce poznat zákeř- mentu postavili._________________________________
nost lákavých názorů a Nový předs.vlády ve V.Britanii-socialista Tony
chránit před nimi ostal Blair(44)je věřící anglikán, jeho paní a tři děti
ní,tanu můžeme knihu jsou katolíci.____________________________________
víc než vřele doporučit Katolíci ve Venezuele si necení členů parlamenChris tiana-Verlag -CH - tu-panuje tam korupce a jiné neřesti.__________
___
8260,Stern am Rhein.
6x do roka bude vatikj časopis Tertium MillenMICHAEL WEBER
272 str.-22 frs.
nium informovat o přípravách na sv.rok 2000

״MOHUSITO DOVOLIT!״

NAŠE KŘÍŽOVKA

Významné zvíře ve filmové branži zvedl zrak,
"Je mladá?" "Ještě mladší,"odpověděl sekretář.
"Je hezká?"pokračoval nedbale. "Nedá se to vy- |
jádřit slovy," horoval Fabri,"má oči jako LorenováJ
hrud jako Claudia Cardenalová, je útlá v pase ja- 2
ko Laura Antonellová a nohy má jako Lollobridgidsf
A umí zpívat. V hrdle má přímo zlato!"
2
Dorpiny se napřímil :"Nemám čas. Je tu hora práce'.'J
Fabri odklusal do předpokoje. Ohleduplně sdělil
adeptce filmové kariéry rozhodnutí šéfovo.
"Přijdu zase,"slíbila krasavice a odešla.
A skutečně přišla znovu. A přicházela den co den
pokaždé řekl šéf, že nemá čas. Konečně přešla
po týdnu Dorpiniho trpělivost.
; A. Bicykl, neurčité zájm. rozkoš, lázeňské lé"Přiveďte ji sem, "zařval nasvého poníženého sek-]
čení. B. Konservovat ovoce, snaha, stočený
retáře. "Vyhodím ji sám."
] plátek s náplní.C.Svislá jeskyně,část stéb.
Kráska se objevila.
] la,Verdiho opera,opět,darovat. D. Cest, prů"Tak vy chcete k filmu?" zeptal se Dorpini.
] kaz,drby,býv.obchodní domy,jedlá houba,
"Jistě! Proto za vámi chodím."
] udice-italsky.E. Asi,italský honící pes,neví"Ale všechny naše malé role jsou už dávno obsa- ] ditelná-ale nebezpečná látka,cizí likér,8zené. Nemáme nic volného."
] slov.F.Minulý rok.Mrštíkovo idyl.dílo,saví.
"Nepřišla jsem obsadit vedlejší roli,"prohlásila
] C.Opadání,spoj,starověcí Rekové, zakladakrasavice a zvedla zrak,"mám zájem jen o hlavní ] tel Menfisu,Zn.aut Praha-západ. H.Madar roli. Je to■ možné?" zeptala se vznešeně.
] ská župa,značky,slov.město,domácí zvíře,
"Zkromná právě nejste, "prohodil kousavě filmový J dívčí jméno. I .Snad,prášky na květech,obmagnát.
1 léct, latinsky״vejce",dědina. J. Vyvřelá horní
"Mohu st to dovolit,"zamrkala očipa."Copak nevy- _ na,tok dolů,rozptyl světla. K.Mládě kosa,
padám k světu?"
australský vačnatec,tu máte,mládě krávy.
"To ano - jste hezká - až moc," musel přiznat
1.potřeba k cigaretě.2.Turecký četník,pás
Dorpini. "Jenže u nás skutečně není místo. Máme
3 .Obilnina, pří tel Mohamedů v, umělý jazyk. 4
krasavic dost. Což kdybyste se přihlásila u naší
Ozdoba nehtů, mír, listina. Kůň-básnicky,
konkurence?"
klepnutí, sražení míčů přes síť.6.Část nohy
"Kde má kanceláře vaše konkurence?" klidně se
mladý vůl.7.Dvojí hopnutí, slov.předl.8.
zeptala mladá dáma. "A který
Úrodná místa v poušti,dvojice,mužs.jméno.
podnik byste mi doporučoval?1
9.Stovky,autor čes.děts.knih, obdivova"Goffredo Roma,"usmál se poný vzor.1O.Knihy čes.autora. 11 .Lid.žentutelně Dorpini."Má kanceláře
ské jméno, Zolův román,zvuk. 12.Pohned naproti. Ředitel bude
bídka, matka, hromada. 13. Zvr. zájmeno,
štěstím bez sebe, až vás
ozdobit obraz kolem. 14.Cesta,Ježíšek.
pozná."
15 Maličko-lid. ,jenom-lid. ,anglicky
Kráska odcupitala.
ono". 16.Leknutí,hloupé zvíře,
Za deset minut zvonil
franc.řeka. 17. Spokojen, 2x snítelefon.
žený tón,ochrana zboží. 18.
"Jsem vám nesmírně vděčAutor tragedie Salomena(1848ný,"ozval se Cottfredo
1915), části zad za lopatkami.
Roma. "Skutečně-děkuji."
19. Tříštění.
"Za copak?"podivil se šéf.
POMŮCKA: kanas, A nas, ido,
"Ze jste mi poslal tu krait,Adamec, - anek. Masek,amo,
savici."
alano,
Aoni, Menes,ovum, oze.
"Líbí se ti?"
ooooooooooooooooooooooooooooooo
"A jak! Oči má jako LorenováA^
"ŠPATNÉ ROZHOVORY KAZf
hrud jako Cardenalová, útlá jako
DOBRÉ MRAVY." I.Kor. 15,34.
Antonellová a nohy jako Lollobridgida
"Kristus musí kralovat, dokud
"A dovede zpívat,"přerušil ho ironicky
mu všichni jeho nepřátelé nebuDorpini,"má zlato v hrdle."
ן
dou položeni k nohám. "I.Kor
"Nejen v hrdle, také v kabelce. Chce
15,25.
financovat náš příští film. Právě mi dala
šek na tři milióny dolarů."
Manfred Thomas.

"DRŽÍM SVÉ TÉLO V TUHÉ KÄZNI A DÉLÄM Z NÉHO OTROKA, ABY
SNAD NESTALO, ZE BYCH KÄZAL DRUHÝM, A SÁM BYL ZAVRŽEN"

I.Kor.9,27.

CO NOVÉHO VE SVETE
Vedení města Králík opravilo několik z 8
kapliček na křížové cestě k poutnímu
kostelu P.Marie a Hoře Matky Boží.
První katol. universita na Slovensku bude
v Košicích. Bude mít zatím 2 fakulty:
zdravotně-sociální a filosofickou._________
V se v. Irsku zničili neznámí katolic. kostel
Novým arcibiskupem v Chicagu je arcib.
Francisco George(60)z diecéze Oregon.
V Zabrze (Polsko )byla 1O.-11. dubna mezinár.konference o sv.Vojtěchovi, Zúčastnil se ji i biskup Fr. Lobkowicz.__________
Bulharský president Peter Stojanov pozval sv.Otce k návštěvě země.___________
V Rusku vysvětil arcib.pro záp.část Rus
ka Tadeusz Kondrusiewicz I.ruského kně
ze Vadima Šatkeviče. V semináři studuje
nyní 44 budoucích kněží._________________
Církev v Mexiku zahájila boj proti násilí
a sexu v mediích. Kard.N.Ribera Carrera chce podat na ty, kdo vysílají takové
programy, žalobu. Také vyzval rodiče,
aby se připravili na to, televizi dětem
zakázat.___________________________________
Kard. Meisner, kolínský arcib., poděkoval
členům Jugend 2000 za jejich práci. Od
r.1993 tam mají středisko, od r.1994 ofi.
cielní hnutí katol.mládeže.-Rakouský čase
pis Vision 2000, vycházející 6x do roka,
vydal letos 50.číslo. Jeho program:"Posilit ke křesťanskému životu"a správně
"usměrňovat křesťany". Adr. :Verein Vision 2OOO,Elisabethstr.26. ,A-IOIO Wien
Vedení Církve na Kubě vyzvalo věřící k
přípravě na návštěvu sv.Otce smířením a
jednotou.S kým se mají smířit,výzva neudává,jisté ne s bezbožeckým komunismerr
Starokatolický arcib.v Utrechtu A.G.Glazemaker sloužil jejich bohoslužbu v chrámě na Petříně. Jsou to po I.Vatikánu odloučení katolíci, kteří nepřijali pravdu ví•
ry o neomylnosti papeže, když hlásá prav
du víry nebo mravů slavnostně a závazně
pro celou církev. Napřed se drželi dost
katol.učení, nyní se víc kloní k protestar
tům. I.biskupem byl bratr Sv.Čecha.Je
jich stále méně, v ČR 3000 čl.a 6 farností
Řeholní sliby II.řádu karmelitánského(ne
kongregace-jak mylně uvádí K1}-složily
Monika Doubravka Kohútová a Danuše
Irenea Gorzolková.-Teol.fakulta jagelloňské university v Krakově slaví 600 r.
Slovenští biskupové mají starost,ubývá
tam hodně porodů, přibývá rozvodů a potratu.Je to následek ubytku víry a přetížení žen,které při zaměstnání se musejí
starat o rodinu a víc děti nemohou mít.
K 900.výr.nar.sv.Hildegardy z Bingen
(lO98-1179)vypsalo nakl.Pattloch soutěž
pro žurnalisty, kteří"činným a duchovním
způsobem"napíší článek o působení a dneí
ním významu světice. Hl.cena 10.000 M,
pro začátečníky-volontéry 3.000 marek.

Lod's'üiristy jede kolon francouzského pobřeží a
kapitán se vytahuje: "Zde jsem jezdil asi deset let
a znám tu kdejakou skálu pod mořan." Tu náhle nara•
zí lod na skálu. Kapitán prohlásí duchaprítomné:
"Vidíte, a zde je právě jedna z nich!"__________
Egon k Marxovi :''Snažím se, aby si mé této navyklo
na protiklady: když chce vodu, dám mu slivovicí."
"A co když chce slivovicí?"" Nu, většinou mu také
vyhovím."_______________________________
Turista viděl v Římě za výkladem tričko, které se
mu líbilo. Vstoupil do obchodu, ukázal na ně a
rychle zalistoval ve slovníku:"Kolik stojí?"
Prodavač odpověděl:"800 lir." Turista chtěl říci,
že si tričko koupí a zase začal listovat ve slovniku. Prodavač mu vzal slovník z ruky a ukázal:
"Troppo caro - příliš drahé."_________ __________
"Kdopak vr, co to byl dekret kutno horsky?""Vekretem kutnohorským přiděloval kdysi Karel IV.lidem
byty v Kutné Hoře."_____ _____________________
Ředitel jednoho newyorského podniku nařizuje svánu
náměstkovi: "Najděte v našem podniku mladého muže,
chytrého a schopného, který má bohaté obchodní
zkušenosti, umí jednat s lidmi, je ctižádostivý
a má známosti. Prostě takového, který by byl schopen nastoupit na mé místo.""A co když ho najdu?"
"Tak ho okamžitě prepustíte."_________
_____
Pane kupuje nádobku na vodu pro psa. "Dam vam nejakou s nápisem PRO PSA?" ptá se prodavač. "Není
třeba. Muj muž vodu nepije a pes neumí číst."_____
Celá rodina zaspala. I když otec by přišel do práce také pozdě, rozhodl se, že doveze dcerušku do
školy. Jedou dost dlouho, děvčátko mu ukazuje cestu, hned doprava, hned doleva, hned zase rovně,
a když dojdou do školy, ukáže se, že škola je nedaleko jejich bytu. Otec se ptá děvčátka, proč nejeli autem přímo ke škole. "Jeli jsme tou cestou,
kterou jede náš školní autobus. Já jinou cestu
neznám!
_______________________________ _____
Ptá se nevěrec kardinála:"Tak kdy se budete ženit,
pane kardinále?" Zbožný kardinál okamžité odpoví:
"Až se dáte pokřtít a budete chodit na mší Svatou
a ke zpovědi."
■ TAKOVOU DOVOLENOU VÄM NEPREJEME!

Postretoaren:
Kath. Tschechenmission
Branerstr. 99
CH-8004 Zürich

zpytovaní svedomí

dějin x, součastnoszi známe tzřesiany, kteří
iělají mnohem víc pno své zdokonalení a víc
>e snaží druhým pomáhat a šířit pravdu i lásui kolem sebe. Jsou to-bohužel-výjimky, tako>í at dát nečtou. Zpytování svedomí je urče10 pro"minimální" křes lany, kteří se"mini1álně" snaží, aby si udrželi živou vínu.
*yoooooocxoocxxiocxxyyxxxioooc^^
L.Jdete na mši sv., pokud vam nebání mimořádně velká překážka?/stáří,nemoc, vlastní ne«bo v rodině, neodložitelná nutná práce
a pod./
ano 1 ne O
!.Aspoň jednou za rok jdete na duchovní
. cvičení?/Překážky jako výše, navíc ne
dostatek peněz/.
ano 1 ne 0
3.Obětujete každou nesnáz, bolest, zklamání a vše, co vás bolí. Bohu?
ano 1 ne 0
4. Bohu/i svatým/poděkujete, když vyšlyší vaši prosbu?
ano 1 ne 0
5. Modlíte se denně aspoň jednu modlitbu?ano 1 ne 0
6. Zpytujete denně-pár minut-svědcmí? ano 1 ne 0
?.Znáte své přednosti i své nedokonalosti?
ano 1 ne O
3.Když se vás něco dotkne, snažíte se s tím
poctivě a správně vyrovnat?
ano 1 ne 0
).Čtete protikatolické knihy,časopisy, stýkáte
se s lidmi/i když nemusíte/,kteří narušují
vaši víru?Špatným příkladem ,posměchem?ano One I
LO.Víte, že krčmě božských ctností/víra,naděje
a láska/máte pěstovat i základní ctnosti:
umírněnost,statečnost, spravedlnost a
prozíravost?
ano 1 ne O
11.Máte některou z těchto ctností?
ano 1 ne 0
L2.Snažíte se vycvičit i v té ctnosti,
kterou nemáte?
ano 1 ne 0
13.Zanedbáváte stále modlitbu?
ano 0 ne 1
.4.Dbáté napcmenutí, zpozornění
druhých? Ve vážnější věci?_________ ano 1 ne 0
14-12-budete brzo vzorným křestanem!
11-9-cestu jste nastoupili-ale vytrváte na ní?
8-5-máte před sebou hodně práce na zdokonalení'.
4-0-zde se oceňte-ale poctivě-sami'.
K,,minimu,,patří jednou za rok se vyzpovídat!!!
ľ

Kolik rozdílů najdete mezi
obrázky?
Je jich tam
víc než 10!

K0ljpENr

NESTYDÍM SE ZA EVANGELIUM, I DNES JE TO SÍLA BOŽÍ KE SPÄSE A ZÄCHRANE MÉ I LIDSTVA.K.SKOUP?
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