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evangelium sv.Jana začíná slovy: "Na počátku bylo Slovo a to S£ovo by£o u Boha a to S£ovo by£0 Buh."(J 1,1.) V 9.verši pokračuje Ježíšův nejmilejší apoštol: "P^avé -0vě££o, kZeAé o*věc.uje

každého člověka,

přicházelo na *vět...do vla*tnlho při*el,ale vla*tni ho nepřijali!"

Nepřijal ho hostinský-bylo sčítání lidu-útulek byl přeplněný. Kdyby sv.Josef zatřepal měšcem
denáru, místo by se našlo. Avšak sv. Rodina byla chudá. Tak se unavený Josef vleče s Marií
za město. Je tam opuštěná jeskyně-ta dvě zvířátka si přimyslily apokryfy-jsou tam jesle, sláma, nečistota po ovcích... A v této špinavé, studené a temné jeskyni se má narodiť'pravý Buh
a pravý člověk."Spasitel, zachránce světa.
Sv. Lukáš, který znal podrobnosti od Panny Marie, píše víc než stručně: "A pohodila *véh.0
prvorozeného Syna, zavinula ho do plének a položila do je*il, protože v zájezdním útulku

nebylo pro ně ml*to." (Lk 2,7)
Kdo rozjímá s láskou o stručném popisu narození Páně, napadne mu :"Muže se narodit Syn
Boží i v mém srdci? Není příliš zaneřáděno nečistotou, není tuze chladné, temné - jako byla
jeskyně narození? Nejednal bych správně, kdybych připravil Kristus trochu čistší, teplejší,
světlejší místo ve svém srdci? Aby nemusel mrznout našim vnitřním chladem, lhostejností a temnotou, abych ho viděl a aby ho viděli i ti, s kterými se stýkám?"
Uchovat si v dnešní době pevnou, ryzí víru, je víc než těžké. Lidská vůle to nezmůže. Bez
napojení vůle na Krista je to nemožné. "Odděleni ode. mne nemůžete udělat nic!"(J 15.5).
Proč je dnes tak těžké, přimknout se láskou a pravdou ke Kristu? Dnes má na nás nesmírný
vliv naše nevěrecké, zmatené okolí a media. Je-li vzduch plný jedovatého plynu, musíme jej
dýchat, ať chceme nebo nechceme-i když si přidržíme kapesník úst. Pomalu- nenápadně, si
na ten jed lží, zla, nenávisti, lhostejnosti zvykáme. Jediná záchrana je, vystoupit nahoru,
kam těžký plyn zla nedosáhne.
Ano - do výšin! K Bohu, ke Kristu !Je to cesta duchovní-protože BŮh je zde, ale nevstoupí
bez našeho souhlasu, bez našeho upřímného ANO,které zavírá nebo otevírá naše vůle a tuto
svobodnou volbu Buh respektuje. "Stojtm a dveří a klepu.('׳Z/ 5,20).
Jako kdysi klepal Josef na dveře útulku-ale nebylo tam místo pro něho a
ženu v požehnaném stavu. Kdyby byl hostinský jen trochu soucitný, dnes
bychom nemalovali narození v jeskyni, ale v skromném útulku.
Kristus se narodil pro bohaté i chudé. Chudým dodává odvahu-sám byl od
narození do smrti chudý :."Syn Člověka nemá, kam by hlavu *ložil." (MX S, 20)
Bohaté nezavrhuje pro jejich bohatství, ale pro tvrdost srdcí.
Tvrdé srdce muže mít i chudý, který lpí na kousíčku svého majetku
celým srdcem. Laskavé srdce mají ti boháči-ale není jich mnoho.
Tvrdé srdce měl hostinský, který odmítl chudou rodinu, ačkoliv i
on byl asi chudý, laskavé srdce měl Josef z Arimatie, boháč, který
přepustil svůj nový hrob mrtvému Kristu. (Mt 27,57).
Nezáleží na tom, jestli jsme chudí či bohatí, ale na tom, uvolnímeli místo Kristu ve svém srdci. Tato myšlenka se leckomu vtírá do
mysli právě o vánocích. I o těch, které se musely pod nátlakem
bojovné nevěry stáhnout do kostelů a do rodin.
Ať se aspoň v naší rodině, v našem srdci narodí Slovo, které z
lásky poslal Otec na svět. Ať prosvítí, posílí, ba nadchne naše
srdce.abychom sobě i svému okolí dodávali odvahu; hlásit se k
vtělené Lásce a Pravdě. "Svět ho nemůže přijmout, protože ho ne-

vidi a nezná. \Jy ho znáte, nebol přebývá u vá* a bude ve vá*."
(J 14,17)
Vaše
redakce

má svatováclavská koruna, kterou dal zhotovit
císař Karel Vl.r.1346 pro svou korunovaci.

P.Tomáš Spídlik(79)T.J.1dostal 28.10.Rád TGM. ־
Přednášel na Gregoríánské universitě-zal.sv .Iqnácem-východní spiritualitu a napsal řadu knih,
a článku, některé vyšly česky. Ovládá přes JOO
17.11. se zúčastnil sv.Otec zahájeni akademie( jíečZ a knihy píše většinou francouzský.______ m
kého roku na soukromé universitě sociálních ; Podle chaldejského babylonského patriarchy Ravěd Guído Carli. Studují na ní budoucí pod- ; faela I.Bidarwrcla navštíví sv.Otec Irák v listopa
níkatelé. Sv.Otcí darovali představitelé aka\ du 1999. Země má 20 mil .obyvatel, z toho milión
demíckého senátu 50 počítačů pro rozv.země. ] křesťanů, většinou chaldejcu, ale i latiníku.
JP II.jmenoval 17.11.nového biskupa diecéze] Popové byl zvolen p׳íed4edou bZ0fe.feon^e1׳ence USA
ve Stockholmu-karmelitána O. Arboretiuse(49)] biskup z jíhu-z Galvenstonu-Houstonu, Texasu
z kláštera Narraby. Je to I. "domorodý"bis- ; mons iuorenza-syn sicilského emigranta. Poprvé
této novější diecéze od nástupů protestantů
v dějinách USA místooředs eddu BK barevný biskup,
Minulý byl Němec, před ním z USA.
i____ ; Gregory lüilton z Belleville.___________________
V japonské Kadošímě se připravuji oslavy : Řecká, armensko-pravoslavná a katolická církev
450 let od příchodu sv.Františka Xaverského ; odpovídají za baziliku sv. Hrobu v Jeruzalémě.
jednoho z prvních jezuitů-do Kadošimy. Rok
Dohodli se, že otevřou nouzový východ, nejsv.Františka byl slavnostně otevřen 15.8.t.r( lepší návrhy předloží izraelským úřadun. Zatím
je tam jediný vchod, dříve tam bylo 12 bran.
R.1549 přišel tento baskický misionár a
ochránce misií do země. 3.12.1999 bude rok ( 30 odborníku z Polska se zúčastnilo v Bíalystoukončen mší sv.Některých akcí se zúčastní po, ku kongresu o exorcismu. Christiana Verlag,׳
celý rok i nekatolíci._____________________ Stein a.Rh.vydalo knihu římského exorcisty P.
22.1.1999 odletí sv.Otec na 85.cestu mimo
G. Amortha: Exorzist erzählt.___________________
Itálii do Mexika. Na nunciatuře podepise
apoštolskou exhortaci(povzbuzení) o americkém světadílu. 26.1.odletí do St. Louis-Missouri USA a 28.1. se vrátí do Ríma.________

Po koncertu k 20.výr.vlády sv.Otce dostalo na
4000 laických i církevních zaměstnanců odměnu
asi 800 šfr. Obvykle se to dělá po volbě papeže-Pavla VI.,JP l.ale ne JP II. I důchodci.

22.11. bylo slavnostní mší sv.zahájeno zvlášt Občané státu Míchigan-USA odmítli hlasováním
ní zasedání biskupské synody pro Austrálií a 3.11 .zabíjení nevyléčitelně nemocných(euthanaOceánii na námět: Ježíš Kristus-následujme
sil), ale nechtěj i zakázat tzv .״pozdní přerušeho na cestě, hlásejme pravdu, žijme podle Ně ní těhotenství"po 20 těm týdnu >í pak sesmí dítě
ho. Synoda potrvá do 12.12.Bohoslužbu
zabít. -P.Jiří Veselý, Dominikán a odborník
pro archeologii, se 15.11.dožil 90 ti let._______
připravili členové několika společenství a národti z této oblasti, žijící v Římě.Na
29 .-31.10.se konalo ve Vatikáne sympozium o
synodu zasedalo 164 členů i nakat.křestanu . inkvizici.-Před 950 r. přišli na Moravu beneFraumünster v Curychu obsadilo 60 uprchlí- diktini.- Za syé vlády jmenoval sv.Otec 80 proč,
ku z Turecka-asyrských křesťanů. Upozorni- z 4257 biskupu a 151 kardinálu, 101 smí volit papeli na pronásledování křesťanů v Turecku. Ve že. -6.11 .zvolilo 6 kardinálu-biskupu kard.RatzínŠvýcarsku je jich 2x tolik co v Turecku.
gesta místo-děkanem kard.sboru-misto zesnulého
kord.Casaroíiho.- President Havel udělil Rád TCM
2500 syrsko- pravoslavných žije kolem Tur
Abdin-je to Hora Služebníků Božích, mluví
aramejsky a jsou na vymření. ______________

Členové Bratrstva sv.Petra měli audienci u
sv.Otce, ten je povzbudil, aby stále navazovalí na církevní tradici, ale neodlučovalí
se od Církve. Před 10 ti roky dostali papežské povolení s názvem Ecclesíg Vei._________

Polská rada katolíků a muslimu chce požádat
senáty katol. vysokých škol o otevření ústavu islamské teologie, kde se mají školit muslimští duchovní.Muslimové nás považují za"nevěřící. "Sv.Pavel( I.Tim 6,20)říká:"Vyhýbej
se opačným naukám nepravého poznání. Někteříse na to poznáníodvolávali a zbloudili vevire

in memoriam zesnulému katol.básníku V.Renčovi.

18.11. se setkali v Záhřebu představitelé katoliků. a pravoslavných a zabývali se pastoračními
duchovními i časovými otázkami. Chtějí jménem
Krista spolupracovat a pomáhat poškozeným válkou
Do KLUBU se vloudila v 1. odstavci 2.str.zpráva, která možná potěšila-nebo rozesmála P.Koláčka z RV-udělali jsme ho o 20 let mladším.
50 let je členem jezuitského řádu. Snad nám to
promine.-Členem jezuitu je 60 let P.J.Lang z
Londýna.Pomáhá mu P. Pazderka, také jezuita.

Někteří zaměstnanci Církve se surově snaží odstranit zbožného, vzdělaného a statečného bis-■
kupa ze St.Pölten-Kurta Krenna.Podlehne Rím?
US ministryně Madeleine Albrightová se ptivodně~
Čínská policie zadržela 140 protestantu a
mučila je. K různým-i nekřestanským-nábožen- jmenovala Korbelová a pocházela z Cech.________
stvím se hlásí oficielně z 1,25 miliard lidí S.Frieda Schôpfová z kongr.sv.Anny je nejstar
100 miliónů osob-neofícielně je jích víc. Q ší občankou Lucernu-17.11 .oslavila 108 let.
23.10.otevřelo na Pražském hradě 7 majitelů
13.11. představilo tiskové středisko sv.Stolce
klíčů dveře k Svatováclavskému pokladu-konovinářům dokument kongr.pro evangelizací nárorunovacnim klenotien (klíc mel i biskup Skar- du "Operatio missionarí"- o misijní, činnosti.
vada). Do 1.11. shlédli občané tyto vzácnostiukazují se jen jednou za 5 let. Největší cenu

Jménem sv.Otce sloužil 1. 11.mši sv.na hřbitově
Campo Verano kardinál Ruini־za zemřelé.

"Lituji, že jsem se opozdil, "
vysvětloval davu věřících. Q
"Zvoník jel do města a kvůli®
V hromadách sněhu na vánoce
sněhu se nemohl vrátit."
vězeli lidé po lýtka. A padal
šedivá kočka se mu lísala kostále, hustě a vytrvale.
lem nohou. Zachvěl se. Chtěl
Don Camillo opravoval figurky
vstoupit do kostela, ale tu
do Betléma-skoro do půlnoci 22.
zazněl strašlivý rachot.
prosince. Osvěžil barvu tváři"Zhroutila se střecha kostela!"
ček, doplnil opadané pozlátko a
Spatřil, že hřeben střechy se
ka mu spokojeně předla u nohou nebo si hrála
naklonil dopředu, vypadalo to, že se zlomil
se vším, nač dosáhly její tlapičky.
nosný trám. Stavitel Bigio potřásl hlavou a
Náhle spatřil kněz, jak si kočka hraje s fi- vysvětloval, co střeše hrozí-jenže nikdo to
gurkou Jezulátka. Vykřikl - a kočka utekla s
nepochopil. Náhle to znovu krachlo a nosný
Jezulátken mezi zuby. Kněz se pustil za ní,
trám se zlomil.
ba hodil po ní pantofel, ale náhle se na koč- "Ted spočívá celá tíha na střeše! Jestli za
ku podíval; byla mnohem větší než jeho kočka
se zhroutí, spadne všechno,"řekl stavitel.
a ne šedá, nýbrž černá. Měla divné oči.
Camillo nechápal. Myslel na oltář, na svatostánek, na kříž s Ukřižovaným. Vykročil, všichni
"Sem s figurkou"zvolal. Černá kočka bleskuzděšeně volali:"Nedělejte hlouposti!" Udělal
rychle vyběhla skulinkou ve dveřích, s Jezuještě jeden krok, pak zaslechl rozkaz:"Stát!"
látkem v tlamě. Černala se na bílém sněhu.
Zastavil se. V té chvíli se zhroutila střecha
"Proklaté zvíře!" vyběhl Don Camillo ven a
pustil se za kočkou. Ta běžela přes pole, on
a kostelní 103 se naplnila kamením, prachem,
dřevem, a na troskách se usadil sníh. Oltář
s funěním za ní. Zapadal do čerstvého sněhu,
byl neporušený, kopule zůstala. Kněz vzhlédl a
kočka běžela jako pírko. Občas se zastavila,
viděl čtvereček nebe, z něhož se hrnul sníh.
otočila hlavu, ale když byl Don Camillo asi
Vzpomněl si na černou kočku. Co ta má s tím
deset metrů za ní, běžela dál.
A co víc, neustále se zvětšovala. Konečně by■ společného? Seběhla se celá ves, kolem ssutin i
kolem kněze. Ten stál nepohnutě a bylo těžko
la tak velká, jako buvol, a Jezulátko jako
rozeznat, jestli je na tváři rozpuštěný sníh
skutečné dítě; mezi zuby potvůrky krvácelo a
plakalo. Don Camillo vykřikl hrůzou - ale na■ nebo to jsou slzy nad zničeným kostelem.
jednou seděl u stolu s Ježíšken v ruce.
Náhle odhrnul trosky a trhal zlomeným nosným
Jeho obyčejná kočka předla u krby. Byly 4 ho■ trámem tak dlouho, až byl venku. Vlasně jen
tiny ráno, sněžilo hustě dál.
polovina.Ohromeně anlknul.Trám byl přeříznut
a bylo vidět ,že je jizva říznutí čerstvá. Nebyl
Don Camillo zašel do kostela.
"Pane Ježíši,"poklekl před
přeříznut celý, poslední část se zlomila. Don
Camillo si vzpcměl na černou kočku a zahleděl
křížan,"měl jsem divný sen."
A vyprávěl mu, co se přihodil( se do trosek. Něco se tam blýskalo. Sáhl na to
a vytáhl pilu. Po dlouhé chvíli námahy odkryli
"Ten sen znamená, že tě zmátlidé pod troskami mrtvého muže. Rudá krev zbarla myšlenka, která ten sen zavinila. Tu myšvila sníh. Muž ležel tváří k zemi a nikdo nelenku más stále v hlavě a sen ti jaksi vyměl odvahu ho obrátit. Konečně se odhodlal
světlil, co si myslíš."
"Myslím, že sen je předtucha něčeho nadpřiro• strážník.Byl to cizí člověk, který-v zájmu mízeného, varování..."
ru!! !-prerezával trám, aby připravil věřícím
půlnoční překvapení a nevšimnul si, že část
"Ne, ne, ani varování, ani vnitřní hlas. Je
trámu je zteřelá. Ä na svou zlobu doplatil.
to hlas strachu!"
Kdo však bude sloužit půlnoční? A kde?
"Pane Ježíši, nemám přece strach!"
"Máš strach, Done Camillo-ne o sebe, ale o
Nastal svatvečer. Lidé se zavřeli v dcmech, z
mne. Že by mi lidé mohli způsobit bolest.
trosek kostela číšel strach. Ves vypadala jako
Neboj se. Slunce můžene popřít, pronásledoza války. Vedli snad lidé válku proti Bohu, zavat, neuznat jeho jsoucnost. Můžeme jít cestím co černá kočka utíkala přes opuštěná, zatami, kde nebude vidět, nebo vypíchnout lisněžená pole s tlamičkou Jezulátka v tlamě?
dsn oči. A přesto bude slunce zářit dál. LiByla nádherná, jasná noc, bílý sníh pokrýval
dé mohou škodit sami sobě, ale ne mně. Za
tennou zemi. Kdo by se odvážil poničit ten
ten strach tě nekárám ׳vychází z velké lásky
krystalový jas?
ke mně1"
Náhle zaslechli hlas zvonů a za chvilku se obDon Camillo se uložil ke spánku a vzbudily
jevilo na konci ulice podivné světlo. Na voze,
ho stařenky, které chtěly na ranní. Vrata
taženém osmi páry bílých volů, stál oltář s
kostela byla zavřená. Kněz si rychle umyl
velkým krucifixem. Před tímto oltářem se Don
studenou vodou tvář a utíkal do kostela.
Camillo chystal sloužit vánoční mši svátou

VÁNOCE DONA CAMILLA

Po stranách vozu šly skupiny zpěváků,
mužů i žen, nesoucí zapálené po-^.
chodně.
Lidé, jeden po druhém,vycházeli z
domu a zařadili se za vozem. Jel
zvolna dlouhou ulicí, zamířil ke
kostelu, ale tam se otočil a jel
na přeplněné náměstí. Don Camillo
skončil mši sv. a obrátil se k lidem.
Začal.
"Bratři a sestry,"zvolal Don Camillo,
"kolen tohoto vozu se shromáždilo mírové
vojskou Kristovo, a dnes večer zvítězilo
proti strachu! Dům Boží nemá hranice,
je to nekonečné hvězdnaté nebe a v non
je také nekonečný mír. Zpívejme radostně
chvály našemu Pánu."
To - a ještě víc - říkal Don Camillo a
všem se vrátila radost do srdcí. Lidé
pak doprovodili vůz ke kostelu. Tam někdo vykřikl, že se kostel musí znovu vybudovat a na okraj vozu položil peníze.
Po něm se tlačili k vozu všichni věřící
a kladli své dary na okraj. Don Camillo
sestoupil z vodu a s radostným úsměvem
zíral na řady věřících, jak kladou na
vůz své dary. Skoro na konci fronty stál
malý hoch, tak malý, že ho musel Don
Camillo pozvedout, aby chlapec mohl svůj
dar položit na vůz. Byl to nejmladší syn
komunisty Peppona. Don Camillo si vzpamněl na nestvůmou černou kočku, která
nesla Jezulátko v zubech. Pak odnesl sám
přelézaje trosky, Ukřižovaného zase na
jeho místo.
"Pane Ježíši,"řekl,"předevčírem večer,
když jsem právě s tebou mluvil, rozřezával nepřítel nosný trám kostela. Kdybys
byl nezavolal: Stůj! ležel jsem po troskami sám."
"Proč muvíš, Done Camillo, o trámech a o
střeše? Vždyť předtím jsi sám řekl, že
strop Božího dcmu naná trámy a nikdo jej
nemůže zničit!?"
Don Camillo vzhlédl a viděl čtverec nebe,
plného hvězd.
Ale dlouho mu vězela v mysli představa
černé kočky, jak běží po opuštěných, zasněžených polích a po břehu řeky, s Jezulátkem v zubech.
Giovanni Gaareschí
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V Egyptě roste pronásledování křesťanů.
London Daily Telegraph pise,že v září
krvavě pronásledovala policie křesťanské
kopty pro podezření, že zabili muslima. ,
Vyhnala tisíce věřících z domu.bila je,mu —
čila elektr. proudem hl.na pohlavnčh orgánech. Dívky a děti pohlavně zneužila,
matky musely položit nemluvňátka na zem
a policie děti bila. Mnoho mužů přibila po
licie na kříže. Biskupa a 2 kněze uvěznila.

4
Arcidiecéze v Nové Dili zahájila informač
ní práci-chce upozornit věřící na stále se
zvětšujícínásilí extrémních Indu proti
křesťanům. Stejně pronásledují křesťany
muslimové tam, kde jsou u moci.________

Španělští socialisté chtěli přidat ke
třem případům státem dovolených potratů-znásilnění/
ohrožení života matký a deformace dítěte,další hodně״gumový”-osobní, rodinné čí sociální konflikty. Víky jedinému hlasu návrh neprošel. BK se postavila proti-jej i prohlášení se četlo ve všech kostelích. Také odsoudili pilulku RU-486-potratovou.
!.knězem v Mongolsku je jáhen z Konga-Kasemuana
Kitengie(33),od misionářů Scheut. V Utlan Bator(Mon)
aracují od r.1992.Patří k nim belg.ar..kard.Schotte.

Přednictvo Svýc.bísk.konference protestovalo u televíze proti satirickému vysílání Viktors SpátProgramm, ukazovalo papeže jako směšného,neschopného stařečka.- Nový Rütibund ve Švýcarsku vyzval,
aby 28.12. zvonily všechny kostelní zvony. Má to
být připomínka jak betlémských neviňátek, jak tisíců dětí, zabitých v matčině lůně.________________

Německý pomocný biskup J.Voss navrhuje, aby farnos•
ti víc bojovaly proti nár uživ o ßtem, nejen proti alkoholu, drogám a zbytečným lékům, ale i proti vášní pro sportovní aj.hry, konzumu a panovačností.
V Britanii - Birmingham odstranil název vánoce a
nahradil jej tzv. "Wintervalem". Chce se zavděčit
nesčetným muslimům ve městě. Místní angl.biskup
M.Santer ostře odstranění křesťanského názvu vánoc odsoudil.-Anglikánský arcibiskup z Yorku,David Hope, považuje církev za"nudnou a suchou."
Pro většinu anglikánů ztratila význam._____________
1/Barmě přestoupilo za š let asi 13.000 osob ke

křestanství a dalo se pokřtít. Hl.na východě země
se připravuje dalších 10.000 občanů ke vstupu do
katol.Církve. Bývalí to maoisté,nevěrci a pohané.
Zkoumalo se v Itálii, který světec se nejvíc uctívá
Sv. Antonín Paduánský (Portugalec )dostal 20 proč.,
sv.František 17 proč.,pak sv.Januárius a sv.Rita
z Casies-manželka, matka a po smrti rodiny řeholní trpitelka. Za kandidáty blahořečení považují
křesťané P.Pia - a princeznu Dianu! !!-ta nebyla
ani katolička. Pak M.Tereza a žijící JP II._________

Čínské úřady chtějí zavřít katol.domov pro 100 děti, opuštěných čí postižených v diecézi Zhendíngprotože úřady neuznávají vedoucího-kněze. Celou
diecézí považují za "podzemní Církev".____________
Sv.Otec odmítl přijmout vedoucího švédských luteránů, arcib.G.Hammara. Proč? Ten má velké pocho■
pení pro"manželstvľ'homosexuálô, slouží pro ně bohoslužbu ve Stockholmu. Také dovolil rouhavou vý
stavu homosexuálů v katedrále v Upsale-tu Osservatore Romano ostře napadlo. Propagování homosexuality ztěžuje-ba znemožňuje ekumenický rozhovor.
Proto pravosl.patriarcha Ilja ll.z Gruzínska koncem
r.1997 ostentativně vystoupil z ekumenické rady
(nekatolických )církví.-V anglikánských kostelích
chodí k přijímání i homosexuální páry-(i když je
to hřích do nebe volajíď)nebo porucha.

CO NÁM ŘEKL P FIALA
pio-óúůť jt>mz P.M.FIALU, aby nám nžc.0 AQ.kt o
Ave. ptátcá a o tom, jak -ie. oagantzaje. -itužba
veÄlcúm v naXÍ vtau>tt.
Jakou funkci nyné v arcibiskupství máte?
Při České biskupské konferenci pracuje
Tiskové středisko, jehož jsen ředitelem a které je v podstatě malou
zpravodajskou agenturou. Vydává
denní zprávy z domácích i zahraničních kruhů, zpracovává přehledy tisku, pokud jde o náboženská tánata, vede archiv, pořádá tiskové konference, zprostřed- kovává setkání biskupů s novináři aj. Za rok vydává kolem
1.500 zpráv, které pak šíří klasickou i elektronickou poštou. Ze zkramných
začátků r.1991, kdy jsan tam pracoval sám,j
"povyrostli", takže dnes zde pracují 4 lidé.
Protože jsem loni převzal funkci předsedy Arci
diecézni charity a krčmě výpomoci v duchovní
správě u Nejsv.Srdce Pána na Vinohradech/?;eče
né mše sv.P.r./' dávám ročně několik exercičnich kurzů/Velehrad, Želiv/a pravidelně spolu
pracuji s Českým rozhlášen. Loni vyšly tyto
duchovní promluvy knižně/Kís minulé čéslo 11.
chci se nyní víc soustředit na vysloveně kněž
skou práci a některou činnost omezit. Snažíme
se o to, aby zprávy z církevního života byly
pestré, ale zatím máme stále nedostatek zdrojů
z diecézí,farností a duchovních společenství..

Kontroluje někdo pravovérnost katolických čas
pisů? Některé věřécé i zde jsou zdéšeni při
Setbě časopisu pro mládež-ANNO DOMINI-který j
sice čtivý a dobře dělaný, ale ne katolický.
Náboženské časopisy ukazují na další problém
Církve v naší vlasti-je to názorová nejednotnost. Ta-podle mého názoru-pramení z nedostat
ku pravé víry, resp.z nedostatečné duchovní
zkušenosti s Bohem. Neboř, ten, kdo se denně
setkává s Kristem, je schopný i při různosti
názorů trpělivě naslouchat druhánu a být připraven vést s ním bratrský či sesterský rozho
vor. Takový dialog v řadě medií, které se nazývají katolické, postrádán.
V této souvislosti nerad mluvím o kontrole.
Spíš by byla potřebná opravdová pastorace tedy duchovní péče o naše novináře. To se bohužel - příliš neděje, a tak z některých
textů vysvítá nezakrytá snaha "zachránit"
křesťanskou sůl země pocukrováním.
Povodněmi byla loni postižena část Moravy.
Pomáhaly jistě i cirkevná instituce-jako je
Charita. Avšak kontroloval někdo, jestli se
skutečně dostane pomoc potřebným, či nezmizé
v "temných kanálech"?

česká katolická Charita byla při loňských povodních mezi prvními nevládními organizacemi,
které cílevědomě postiženým pomáhaly. Umožnila to nejen dobrá organizace a technická K
zdatnost, ale i křesťanská motiva®
ce zaměstnanců a pomocníků Charity.
Díky domácím i zahraničním dárcům
dala Charita k dispozici asi 150
miliónů korun. Práce v Charitě je
velmi účinný způsob péče o duše a
šíření evangelia. Proč? Jde tu o
osobní styk s lidskou potřebností
a to ne v uzavřených pracovnách,
ale přímo venku-v terénu. Zdá se
mi, že ani vedení Církve ji dostatečně nedoceňuje...

!
:
j
:
:
:
;
:

Četli jsme, že v semináři v Praze
si založili bar. Znamená to líhoviny?Při některých kostelich v USA-např. ve
Washing tone-je při kostele i kavárna._______
V pražském semináři je letos asi 550 bohoslov
ců. Na fakultě studuje 150 bohoslovců-je to
denní studium-a dalších 400 studuje dálkově.
Pro ně je zařízen na chodbě "minibar"s kávou
a nealkoholickými nápoji. Část budovy v Thakurově ul.je pronajata různým podnikům, jako
je Ústřední katolická knihovna, Česká biskupská konference, nakladatelství Kaxmelitánů,
Česká biblická společnost, vydavatelství Rosa
a několik projekčních kanceláří.
Proč se často řiká mši sv. "eucharistie"? Toto
řecké slovo znamená"dikůvzdáni", a to patři
sice ke mši sv., ale neni to jejž podstatato je zpřitomnená obet Kristova. Dokonce zde
už nekteřz nazýva ji mši sv.protestantským
slovem "večeře Páně". Tou nás Kristus nespasi12
Konstituce Druhého vatikánského koncilu Lumen gentium označuje eucharistiľ'zdrojem a
vrcholen celého křesťanského života." Neboť
s ní souvisí všechny ostatní svátosti a celá
činnost Církve. Nazývá se-i podle Katechismueucharistií, protože je to díkůvzdání Bohu.
Z 1.listu sv.Pavla Korintským je vzat název
"večeře Páně"/ll,20/ Další názvy:eucharistieké shramáždění/synaxis/,protože se slaví ve
společnosti věřících. Nejsvětější oběť zpřítamňuje jedinou oběť Ježíše Krista. Svatá a
božská liturgie-neboť je oslavou sv •tajemství

Četli jsme-dřzve-že exercicie dávajz i laici.
Ovšem účelem exercicii neni jen poučeni a povz-■
buzeni, ale i svátost smiřeni, duchovni porada. Exercitátor pozná při sv. smiřeni i problematiku veřicich a tu muže řešit i
při exerciciich. Laik to může jen cmezene,
Exercicie máji být důkladnou duchovní obnovou, proto je účast kněze nutná-při svátosti
smíření je nenahraditelný. V některých případech přednáší a medituje např. jáhen.

Myslüm, se sahá k této možnosti jen
proto, že vhodných exercitátorů je nedostatek - kněží. Pokud vím, u nás /v ČR/tak pracuje jediný jáhen.
1 nových nemeckých ministrů v če£e -ó kancléřem Sdiró'deMUDr Kašparů z Pelhřimova.
rem odmítlo p-€Z přísaze slova :”Pokud mi Buh pomaže."
Dříve církevní zákoník nařizoval, že
Těchto slov použilo ý en 9 mZnZóítd. 19.11.se zúčastnil
biskup musí mít doktorát z teologie a arcib.W.Haas otevření nové kanceláře pro ochranu lidz církevního práva. Dnešní církevní
ského života"Human Life International" y Zuqu._______
zákoník to jen doporučuje. Má některý 12.10. uznalo Lotyšsko oficielně Svědky Jehovovy-pak
biskupů ve vlasti toto vzdělání?_____ Bulharsko-celkem ý e uznává 150 zemi. Je Jich asi 6 mil
Církevní zákoník vyžaduje, aby biskup každý Je obětavým”apoštolem"ovšem pokřivené"viry"Mnozí
vynikal pevnou vírou a dobrými mravy, pracuji zdarma, Jen za byt, jidlo a menil obnos.______
horlivostí o duše, moudrostí a prozí- V červnu 1999 se má v Baltimore-USA-sejít mezinár.kcr
mise katolických a pravoslavných teologu k rozhovoru™
ravostí i opatrností, měl dobrou pověst, byl aspoň 35 let starý, byl nej- Pravoslavní ״mají národní církve pod vedením patriarchu
Mají biskupy s apoštolskou postoupností, a menší odméně pět let knězem a byl doktorem
chylky od katol.víry, např.Duch vychází jen z Otce ap
nebo licenciátem/ střední akademický
stupeň,p.r./ biblických věd, teologie Vietnam-óká bisk.konference chce pozvat sv.Otce do země
na r.1999-požádala vládu o souhlas a oficielní pozváni
nebo kanonického práva, nebo byl v
Kdyby vláda souhlasila, přijel by sv.Otec v srpnu 1999
těchto oborech zběhlý. Jsem přesvědna ukončeni oslav 200 r.od zjeveni P.Marie v La Vang.
čen, že další generace našich biskupů Tématem setkání sv.Otce s mladými r.1999 v Saint Louis
už výjde z Církví uznaných teologiea s biskupy USA bude SVETLO SVETA."Tak ať svítí
kých fakult.
vaše svetlo před lidmi,aby videli vaše dobré skutky1.1
Tibetský
dalajlama radi zájemcům o budhismus,aby raděExistuje plán biskupské konference,
jak splnit přání sv.Otce-i přání Křis- Ji zastali věrni svému náboženství. Změna náboženství
není Jednoduchá věc, maže vyvolat vnitřní problémy.
tovo-aby se všechno obnovilo podle
Argentinský prezident Carlos Saul Menen zdostal Cenu
evangelií? Zabývá se tím některý odbor! míru za zásluhy o ochranu lidského života a rodiny a
biskupů nebo biskupské konference?
že přispěl k světovému míru.Cenu mu předal arcibiskup;
0 obnovu Církve u nás se bude snažit
Renato Martino,nuncius u SN,zakladatel této cenysněm, který se má sejít někdy po roce 13.10. navštívilo pies sto tisíc osob
Nancy Foivlě
2000. Předsedou přípravné komise je
rové(41}v USA. Tvrdl, že se JI od r.1983 zjevuje Panna
arcibiskup Graubner z Olomouce, sekre■ Marla-do r.1994 měsíčně,pak Jen 13.10.Kněži tam nesmětářen je P.Raban, absolvent lateránské Ji sloužit mši sv.,Jinak Je návštěva věc svědomí._____
9.11 .si v Německu připomněli 60 r.od tzv."křišťálové
papežské university.

Kdo pečuje o výchovu katechetů-učitelů náboženství? Nejen o jejich důklad■
né náboženské vzdělání, ale i o jejich duchovní formaci?______________
O vzdělání katechetů se stará středis■
ko při České biskupské konferenci,
diecézni střediska a to i po stránce
osobní spirituality.

noci",kdy nacisté zničili tisíce židovských synagog,
modliteben a obchodu,židům patřili celé ulice-a obchody vyrabovali.-Největší protestantská cirkev USA vydá-

la dokument,v němž prost za odpuštěni, za sexuální zne•
užíváni indiánských děti na protestantských školách.
Letos dodá vánoční strom na nám.sv. Petra v Římě
Bad Säckinqen-Némecko.Je 26 m vysoký.________________

Polovina italských žen-podle průzkumu měsíčníku Noi
Vonne-si nepřeje děti-Je to překážka k sebeufikutečněni
v povoláni. Ostatní ženy děti chtějí. Při pruzkomu záBratrsky Vás zdraví P.M.FIALA,o.praem. leží na krajl-město-venkov,a vrstvě i vzděláni žen.
Dekujeme za rozhovor a vysvetlení mé- V Turecku už mají 5 televizních vysílaček, šířících islam
ne známých vecí. Doufáme, že zase něk Křesťanské a židovské časopisy jsou zakázány. Zatím
křesťanské země stejně proti muslimům nepostupují!
dy přijdete mezi nás, povzbudit nás
Australský časopis Sydney Morning Herald sděluje, že
k hlubší víře a osvětlit víc učení
hl.v rozvojových zemích se stále vic šiří dětská
Krista a jeho Církve. Mnozí se na vás se
námezdní práce. Z 10.000 zaměstnaných děti utipl nejvelmi těší!
méně 1600 děti těžký úraz nebo zkomoleni. I osmileté
0*«00»0««0«00»«»90«000«e»«000••••••••
děti musejí za těžkých podmínek pracovat denně 4 hod.
"Jak. z>e tedy scházíte, to uz neni ve- za nepatrnou mzdu.- Za posledních 7 let zmizelo nebo
ěeá.e, jak ji ustanovil Pán-."l .Kor 11. bylo prodáno v Bangladéši nejméně 2600 dětí mezi 6 "Toto je mé této, které t>e za vás vy- 14 ti lety. Většinou děvčátek-často do bordelu.________
dává. To konejte na mou. památku.."
Benediktinský klášter v Visentisu-Graubünden-dosal za
Lk 22, 19.
své zásluhy o školu( Je tam gymnásium) vědu a kulturu ce
"Pod timto způsobem te ttai Kriituó
nu od Sdruženi pro kulturu a turismus - 5.000 frs.
skutečné a tajemné PRÍTOMNÝ." KK 1357 2.11.podlehl těžké nemoci nuncius ve Svýcarsku-arcib.
co®o*«®»««»«**o®o®ooo«o®9eo«e©ce*«o©• Or i a no Quilici (69) v bernskě nemocnici.

Bulvární" tisk hledá neustále"senzace". "Dobrá
zpráva je špatná zpráva,"heslo některých novínářů. Media lákajř velmi často lidi"krváky,"krimi", divočinami a skandály. Pak mají" výdělek.
Pro media nebyla tuze zajímavá starost princezny Diany o chudé, opuštěné, nemocné. .. Jakmi
le se kolem ní" rozvířily skandályrfbyla media"na
koni!" Milióny filmových fanoušku vidělo na plá
ně zkázu Titaniku. V mnichovském restaurantu
pro labužníky podávali stejná jídla, jako na pře•
pychovém Titaniku. Jedno jídlo stálo 325 DM.
Tušili cestující", že jméno lodi je vrchol drzosti? Za pomoci ־obrovských Titanu svrhnul syn
Kronos jejich společného otce Urana - a toho
zase jeho syn Zeus odklidil do podsvětí".
Současnici viděli na jednom boku lodi obrovská
pi"smena:ANI PAPEŽ, ANI BÖH. Na druhém boki
byla věta:ANI ZEME, ANI NEBE TE NEM&ZE PO
HLTIT!. A přece mohly! Někdo nápisy zalakoval, ale vzdor tomu byly částečně vidět.
Je nepochopitelné, že oceánský obr měl pro 898
zaměstnanců a 1,308 cestujících jen 800 člunu.
Stejně je divné, proč jela 103 v noci plnou parou, když několik hodin předtím ji jiná 103 varovala před ledovci. Byla to drzá domýšlivost?
Místo rozumné opatrnosti?
hřa prospektu, kterým oznamoval Hamburg otevření výstavy o výpravě Titanic" stoií:
"Lod, na které bylo vZc vystěhovalcu. než catu-

jreich, platila za nepotopitelnou. V té době!
Avšak i dnes je to nepochopitelné. Když oceánský obr narazil v noci beze hvězd na ledovou ho
ru, zemřelo přes 1.600 osob. O ztroskotáni Tinaniku vznikly nesčetné historky a legendy a
z těch vyrostly bajky. A tyto báje žiji dál!”
I když od té doby bylo o tragedii Titaniku napsáno přes 3.000 knih, chybí tam zpráva o
dvou katolických kněžích. kteří zahynuli s lodí.
Jen v závěrečné scéně filmu se objeví kněz,
který se se k smrti odsouzenými modlí. Občas
je zmínka o Otci Bylesovi, snad proto, že byl
synem jednoho anglického ministra. O jeho spolubratrovi, benediktinovi Josefu Peruschitzovi
ani slovo. Byl to Němec a jeho
smrt oznamuje jen kamenná deska
v křížové chodbě jeho mateřského
kláštera ve Scheyeru."P.Joseph
Peruschitz obetoval 15.dubna 1912
ve věku 42 let svůj život pro lidi na lodi Titaniku."
Co se vlastně stalo? Když už nebyla naděje na záchranu lodi, vypukl na palubě zmatek. Mužstvo
se okamžitě snažilo o pořádek,rozdávalo ženám a dětem záchranné
pásy či vesty a vyzvalo je, aby
nastoupily do člunu. I P.Peruschitz
dostal místo ve člunu, ale jeden
zachráněný vyprávěl, že to kněz
odmítl a přenechal své místo ženě
s dítětem. Zůstal dobrovolně na
potápějící se lodi, spěchal od

ANI PAPEŽANI BŮH I
kabiny ke kabině a všude těšil a povzbuzoval zoufalé cestující.
New Yorský časopis AMERIKA napsal o této
události: "Všichni zachráněni, s kterými

jsme mluvili, nám vyprávěli o mimořádně do
jemném a útěšném případě, který se udál
pří katastrofě. Benediktin JOSEF PERUSCHITZ
z Scheyeru a OTEC BY LES z Anglie se hned,
jakmile nastalo neštěstí a ženy s dětmi *9
šly do člunu,
chopili práce, aby všem,*
pokud to bylo možné, pomohli. Na začátku
totiž někteří nebezpečí nepozorovali. Ale
když se nebezpečí přiblížilo, nastalo velké
zděšení. Všichni s vroucím zanícením volali po kněžské pomocí...
Když se spustil z lodi poslední člun se
zachráněnými, vidělo jeho osazenstvo jasně, jak se oba kněží předmodlivají ruženec
a slyšeli, jak velké množství odsouzenců k
smrti na tuto modlitbu vroucně odpovídají.
Pak zhasia všechna elektrická světla obrovské lodí - Titaniku - a lidé ve člunech
už nemohli nic vidět.
Neslyšeli ani výkřiky a bědování ani
zděšené volání o pomoc., jen mírumilovné
hlasy modliteb, které zaznívaly až k nim
a zmlkly, když loä zmizela ve vlnách..."
Oba kněží dokázali, že jsou věrní služebníci Páně, který řekl:

"Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za
své přátele položí svůj život."
Jistě by se žurnalistům vyplatilo, kdyby
napsali něco i těchto dvou statečných kněžích. Právě v dnešní době, kdy mnoho
lidí žije podle hesla: Každý je svým vlastním bližním! Oběf těchto dvou hrdinských
kněží je příkad a povzbuzení hlavně pro
mladé lidi, kteří hledají smysl života a
snaží se pomáhat bezmocným.

P.L.GROPPE.T.J.

KRISTUS SE CHCE NARODIT
V NAŠEM SRDCI!
Vánoce se slavilyiv Církvi poměrně pozdě. Napřed to byly
velikonoce, po nich svátky na
rození Církve, svatodušní
svátky-a konečně vánoce.
Jednou jsem viděl film, kde
byla stará dáma tak okouzlená
vánocemi, že je chtěla slavit
denně. To příbuzné omrzelo, posílali k vánočnímu stolu poloslepé panínapřed placené zástupce
a pak vycpané loutky... Konec si nepamatuji-ale napadá mi :Musí vánoce dnes
nebo zítra slavnostně skončit?
Nemusí. Mohou se trochu změnit a dostát hlubší hodnotu. Když totiž dokážeme dávat to, co je pod stromečkem samozřejmé:PRIJrMAT A ROZDÁVAT RADOST
Křesťanství je náboženství radosti. Ne
prázdné^ umělé radosti,ale radosti z toho,že Buh je s námi, že o nás ví, že se
o nás stará a - smím-li to tak říci - že
nás nespustí z očí ani v našich radostech, ani v našich bolestech.
Buh totiž dovede i zlé změnit v dobré.
Krutou smrt svého Syna proměnil v nesmírný poklad, z kterého čerpáme a budou lidé čerpat do konce světa. Co? Odpuštění hříchu, posilu Jeho Tělem, pečeť nebe jsme dostali při křtu, statečnost při biřmování, svátostnou posilu
pro manželství. Všechno, co mu daruje־
me, promění v dobro. I naše bolesti a
utrpení.
Prodlužme si vánoce, pokračujte v ni*ch
tím,že budeme rozdávat. Jednomu vlídné
slovo,jinému úsměv, účast, radu, zájem
o jeho obtíže a pod.
Zajímejme se o ostatní tak, jak se o ně
zajímá Buh. Jeho moc nemáme, ale mužeme pro druhé něco vyprosit... Kdosi mi
vyprávěl :V obchodě naskládal koupené
zboží chlapec do své tašky, jeho sestra
nenesla nic. Paní přidala něco z hochovy
tašky do prázdné tašky děvčátka-nesli
oba stejně těžké-nebo lehké?-tašky.
Rozdávejte si, přijímejte dárky celý rok!

Mílovými kroky se blíží, vánoce.Tedy:' Hodně veselé se sněhem a na le
dě bez bláta a plískanic do nového
roku. Hlavně pevné zdraví a vše,co
si člověk v našem věku{79)přeje.©
Zde je zase jižní léto, strašná ®
vedra, tropické lijáky, hl.na jihu
Z
této nesmírné země. Měli jsme tu
Nino-Víte, jako následek silBRAZÍLIE úkaz
ného oteplení země výfuky z aut a
kouřem z továren, ale o zjev navíc
Teplota v Tichém oceánu mezi Austtálií a Již.Amerikou žene teplou vodu oceánu k Andám,
kde pak třeba prší, ale jinde ne, za to víc.Mělo to
snad následky i v Evropě-je to světový zjev.
Vaše Amazonka vysychá, nebol se vesele a státe,vzdor
orotestu světa, kácí tisícileté stromy, velikáni pra
tesá. Věší pak nepronikne ke kořenům, sleje se po po
vrchu a stromy pod těmito velikány uschnou. Jsou tam
tři vrstvy rostlin, jedna zápasí s druhou o vláhu a
světlo! Před několika lety zjistili, že 10 m pod
stromy je ještě voda-ted už tam není. Tak se prales
\mazonky, který jsem asi před 40 ti tety navštívil,
není v Saharu. Vínu nesou hlavně dřevařské firmy a
noví"farmáři"-i UW a Ford tam prý mají také velkokarmy: tedy musejí kácet! Po několika letech lijáky
odplaví ornici, jíž je tam místy jen několik centinetru - a zbude písek a poušl na věky věku.Je to tam
těžké kontrolovat a vláda nic nesvede. Všude se silně podplácí, a tak se ničí dál - a nejen tam!
Tyto dny nám zemřel náš pan farář-po 37 letech.Lídunit, platil chudákům nedostupně drahé léky-a koncem
něsíce neměl ani halíř na trochu kuřecího. Jedl jen
boby s rýží. Měl Parkinsonovu nemoc, poslední léta
xž nikoho nepoznal. Zemřel v zdejší nemocnici, k jejímuž chodu velice přispěl. Postavil celou řadu staveb-učitelský ústav a obchodní akademii, kapli,
středisko pro děti atd.atd.PTP. Tento rok(tj.loni),
jsem měl po tři měsíce"růži" na nohou a na rukou.Nespal jsem celé noci, občas šílené bolesti. Měl jsem
silnou otravu v těle, zranil jsem se na nohou i na
tukou...
3yl tu pět dní sv.Otec Jan Pavel II. 4.října jsem s
aim a asi 800 biskupy a 2000 kněžími sloužil mší sv.
V nové katedrále v Piu. Pojme 5000 osob a má tvar
indiánského stanu- Je celá ze skla a z betonu. Umětá klimatizace, přepychové vybavení.
(něží a biskupové museli mít od tajné policie zvlášt
vi průkaz s fotografii, zavěšené na oděvu. Vláda mě,1Berte na sebe břemena jedni druhých'.'Ga 62. ta strach, aby jim lotři, co pašují drogy-a těch je
v Piu spousta-papeže neoddělali. Katedrálu sv .Otec posvětil, i tam byla tajná policie a pohotovost. Viděl
jsem sv.Otce asi ze vzdálenosti sedmi metrů,když nastupoval do vrtulníku, který ho zanesl do skvělého
sídla ríjského kardinála dona Eugénia Sallese, na
ioře poblíž Cordovato(Hrbáč); tam trůni kardinál meti místní chudinou! I tam byla silná pohotovost.
7apež tu byl jako vždy-už potřetí-hostem vlády, ale
vy ní to snad vše zaplatila rijská kurie -

DOPIS

za pomoci milodarů... ^PAZTL1E-P .JOSEF BUNAT -1997
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"Byl jeden bohatý člověk... denně pořádal skvělou
hostinu... U jeho dveří léhal žebrák... rád by utišil
hlad z toho, co oadalo s boháčova, stolu... "I_k 16,19

TROJSKÝ KÚŇ...

které pravidelně navazovaly na přednášky, byly
velmi živé a zajímavé. Po prvé jsem začal cháVydavatelství Reportu oznamuje, že v líšto pa- pat vynikající význam otázky pravdy pro všechny
du vyjde kniha od Víettícha von Hildebranda: obory vědy. Především jsem si uvědomil, jak důTROJSKÝ KUN V MESTE KOZÍM. - Tento věřící fi- ležité předpoklady podává opravdová filosofie
losoý v ní upozorňuje na nebezpečí, která hro pro nadpřirozenou víru. Byl jsem dosud toho mízí Církví - a už se v Církví uhnízdila, vzdor nění, že je to více méně lhostejné, jaké předvarování věřících teologu, posvěcených í ne- stavy má člověk o přirozených věcech, a zvláště
že je také lhostejné, ke kterému filosofickému
posvěcených. 0 tom píše autor v jiné knize,
směru se kloní anebo jaký filosofický názor si
snad se také objeví v naších katolických
vytvoří, jen když pevně věří ve zjevenou pravknihkupectvích: Zpustošená viníce. S ■tímto
vynikajícím katolickým učencem se stýkal otec du. Nyní se stala filosofie pro mne náhle vzrusoInohradského pomocného bis kupa- Hellmut LAUN šujícím zážitkem. Byla mi zřejmá souvislost sä
Píše o něm v knize o své cestě do Církve, vy- náboženstvím a začal jsen číst dosud vydané
dané v Římě KA:"Mxj neobyčejný životní příběh Hildebrandovy knihy s velkým zájmen a zároveň
dohánět studium filosofie, které musí prodělat
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■e■■■■■■■■»■■■■■■■■■■
Před několika měsíci jsem přestoupil ke kato- každý student teologie.
lické Církvi. Stál jsem na počátku svého živc V řadě teologických témat mluvit tehdy Hildeta a opravdu vážně jsem přemýšlel, co znamení brand nejméně v deseti večerech o mši svaté.
být křesťanem, jaké poklady musím ještě odha- Dosud mám tyto přednášky v živé paměti. V nich
lit a jaké změny musím provést na sobě samén. si přišel hluboce věřící katolický filosof na
Byla to zde opět nová výzva ke mně! Na dlou- své. Nikdy jsen dříve nebo později neslyšel mluhých procházkách v podzimně zbarvených lesícř vit tak soustavně o tajemství mešní oběti a
eucharistie. To bylo samozřejmě něco jiného než
kolem kláštera probíral jsem všechny tyto
krátký výklad katechismu u prof .Pflieglera. Hilotázky, které mě tísnily, s Krenan, Od něho
jsen se dozvěděl mnoho nového o osobnosti fi- debrand měl zvláštní vztah k liturgii. Jeho knilosofa DIETRICHA VOSI HILDEBRANDA. Byl to je- ha"Liturgie a osobnost" tehdy už vyšla. Všechno,
diný syn slavného mnichovského sochaře Adolfe co přednášel o mši svaté,našlo u mne živý ohlas,
poněvadž tím mé zážitky, mohu-li to tak říkat,
von Hildebranda. Již v patnácti letech četl
Platonovy Dialogy a nic ho nepřitahovalo to- našly vědecko-teologické potvrzení, které mě
lik jako hledání pravdy. Tak začal studovat činilo šťastným. Ano, to je pravda, tak tanu je
tak nevýslovně nádherné, hluboké a významné, co
filosofii v Mnichově a pak šel do Göttingen
se děje při každé mši svaté, tak to všechno jáa prcmoval u Husserla. Jeho vášnivé hledání
pravdy/jako u manželu Marítaínových,p.r./ ho salo ve mně při přednáškách. Eucharistie je nejcentrálnější tajemství Církve, věřící se zúčastvedlo přímočaře k výsledku plnosti Kristovy
ní něčeho, co má nesmírnou cenu. Tehdy mne popravdy. V 25 letech přestoupil ke katolické
Církvi, kterou od té doby vřele miloval a kte prvé napadla pravdivá slova sv.Tomáše:"Jedna jerá se stala středěn jeho duchovní existence. diná milost má větší cenu než celý veamír."
Každý, ,kdo měl štěstí Hildebranda poznat a slyPřed nacisty utekl z Mnichova do Vídně a pošet, byl nadšen jeho schopností objasnit krásu
kračoval v boji proti jak bezbožectví, tak
katolické víry, jeho filosofické názory oplodňonacismu. Kern mi vyprávěl, jaká nebezpečí
valy jeho život víry a uschopňovaly ho pronikHildebrandovi hrozila a jak on, Kem, musil
často Hildebranda doprovázet na přednášky na nout do hloubky"klasického katolicismu", jak se
to podařilo je málo lidem. Bylo to tím podivuvídeňskou universitu, aby ho chránil před
hodnější, že jeho otec Adolf von Hildebrand i jepřepadnutím.
Co však bylo pro mne to nejdůležitější:Hilde- ho žena byli vlastně protestanté, ale ve skutečbrand seskupil kolen sebe ve Vídni kroužek li- nosti nevěrci. Rodina Hildebrandova měla v Mnidí,těm každý týden přednášel,aby získali zna- chově velký dům, další takový dům ve Florencii,
lost víry a pokud ji mají,si ji prohloubili. stýkali se s mnoha význačnými lidmi a umělci a
tak dostal Dietrich jako nejmladší a jediný syn
K těmto večerům mě Kem pozval a já pozvání
radostně přijal. Měl jsen vřelé přání pronik- po pěti děvčatech mnoho uměleckých a duchovních
nout do hloubky katolické pravdy a dohnat to, podnětů, ale žádný z nich nebyl náboženský. Jeco jsen dosud zanedbával. Hildebrandovy před- ho zájem se už za mladých let soustředil na finášky se týkaly filosofických a náboženských losofii. Malá událost z jeho dětství je velmi
příznačná pro jeho pozdější vývoj. Jeho starší
témat. Kroužek kolen Hildebranda se skládal
převážně z věřících a praktikujících katolí- sestry mluvily tehdy se svým sedmiletým bratrem
ků. Přicházeli však na tyto večery, které se při jakési příležitosti o osobě Ježíše Krista.
Sestry byly toho názoru, že Kristus sice byl výkonaly i dvakrát týdně, také vždy někteří z
jeho studentu a právě tak i lidé bez nábožen, značná osobnost nebo prorok, ale jinak byl obyče jný člověk K jejich úžasu jim mladší bratr vášniství, ale hledající pravdu,a tak diskuse,
vě odporoval a konečně před sestrami zvolal:

"Přísahán ván, že Ježíš nebyl jen obyčejný
člověk, nýbrž Syn Boží." Jeho pět sester ho
později postupně následovalo na cestě k návratu do katolické Církve. Ty i zažily, jak se
vypracoval na nej význačnějšího katolického
filosofa tehdejší doby.
Doba od října 1937 do února 1938 byla pro mne
nejkrásnější dobou mého života. Byla to pro
mne nevýslovná radost, že jsem mohl poznat
pod vedením Hildebrandovým depositum fiidei poklad víry Církve, jedinečný zjev učitelského úřadu, velké svaté církevní učitele a vůbec podstatu a nutnost přeměny člověka v Křis■
ta...
V Hildebrandově kroužku se uvažovalo mezitím o
návrhu belgického benediktina Pěre E.Vandeure
založit "klášter ve světě". Myšlenka byla ta,
aby se laici, kteří se chtěli zcela zasvětit
Kristu, seskupili tak, že by žili podle zvlášt
nich stanov, aniž by zanechali svého povolání
Každý měl zůstat na svém místě, jak tomu bylo
u prvních křesťanů, a tak svým úplným odevzdáním Kristu přispěl k znovupokřestanění západního světa. Tehdy jsme slyšeli, že tato myšlenka, nezávisle na P.E.Vandeurovi stejným ne■
bo podobným způsobem se prodiskutovala i v
jiných zemích - nebo se dokonce uskutečnila!
Pro mne bylo takové následování Krista jakoby
zvláštním osvícením, poněvadž jsem právě ve
sván pracovním oboru denně a drasticky prožíval propast, která zeje mezi křesťanstvím a
světem mého povolání a ta se stále prohlubuje
/ autor byl ředitelem továrny na vatu a pod.
potřeby, které později za války zvlášť potřebovala armáda-proto nemusel narukovat./
Ale ještě dříve, než tato myšlenka mohla u
nás dozrát, zhoršila se velmi politická situa■
ce. Hildebrand i v Rakousku pokračoval ve
sván ideologickém, myšlenkovém zápase proti
nacisnu. Mnoho z jeho přátel se už vzdalo,
mnozí ho varovali, jiní Hitlerova slova umírňovali. Tehdy jsme mohli po prvé zažít,v jaké
míře měl Hildebrand schopnost "rozeznávat duchy". Zavrhoval nekompromisně nacistickou nauku, poukazoval na nesmírné následky pro lid—
skou společnost, jakmile Hitler obsadí celou
Evropu. Zkrátka, byl ostrý protivník nacismu,
poněvadž jej prokoukl zkrz nazkrz. Věděli jsme
bezpečně, že Gestapu dostalo příkaz jakýmkoliv způsobem ho zatknout a ihned zastřelit. Z
druhé strany jsme se se svými přáteli v Salzburku smluvili, že budeme od nich okamžitě
teíefonocky vyrozumění, jakmile by německé
vojsko-tehdy už seskupené u hranic, vtrhlo do
Rakouska.
Hel hnut L A U N

Jak jsme se zmínili, představil kard.J.Ratzinger, prefekt kong.pro nauku víry, novou encykliku sv.Otce-Víra a rozum/Fides et Ratio/. V
ní vyzývá sv.Otec filosofy, aby neztráceli odváhu a řešili dál otázky pravdy. Na ideový
zmatek rozumu odpovídá víra. Víra a rozum jsou
dvě křídla, kterými se vznáší lidský duch k
.úvahám o pravdě. Má řešit hlavně základní otáz
ky, které se táhnou jak lidským životem, tak
dějinami lidstva. Když rozum zeslábne, lidský
pohled na problémy je relativní, tj.všechno
zpochybňuje, a pragmatický, tj.pravda se hodnotí a přijímá podle praktické hodnoty a úspěchu. Celou přemluvu^ kardinála uveřejňuje < A
Schweizerisches Kath.Sontagsblatt.______ W
Vatikánská informačná služba FIDES sděluje, že
v Sudanu podepsali dva řeholnáci-Hilary Boma a
Lino Sebit prohlášená, že spolupracovali na
pumovém útoku. Podpisu předcházelo nelidské
mučená, které oba knežá nemohli vydržet.______
Poslední tři řeholnice, které pracovaly v Somalii, musely opustit zeni, vyhrožovalo se jim
násilím. Pečovaly o vesničku SOS.____________
R.1997 si přineslo 974.000 žáků mezi 6 až 1 6
roky v USA do školy zbrane. 65 proc, ozbrojených žáků bere drogy._________________________
Přízrak hladu se šíří v zemích pod kamunistickou vládou-jako je sev.Korea, a v zemích, postižených obrovskými katastrofami. R.1994 zemřelo v sev.Korei na následky hladu 3,5 mil.
osob-z 23.mil.obyvatel. Třetina obyvatel trpí
hladem, z nich 27 proč.umírá.__________________
Pravoslavný patriarcha v Belehrade - Pavle odsoudil násilá v Kosovu. Problémy se nedá,-já
řešit násilám. 17.řájna mluvil se skupinou poslanců z ruské dumy /parlamentu/v Bělehradě.
Organizace pro pomoc umírajícím EXIT na svém
12.svět.kongresu o eutanázii v Curychu prohlásila, že ročně ve Švýcarsku dochází k 1 20 ti
případům zákonné pomoci k sebevraždě._________
l.Pavla Tománková je í českou členkou Malých ses:er Ježíšových.Mužskou část zal.Karel de Foucauld
1858-1916) ,ženská vznikla a.. ?939 .Slibu-2l .11 ■
Za dvě generace stoupnul ve vých.Německu-větši
nou protestantském, počet osob "bez vyznání"
ze 6% na 70%.Misijní práce v této oblasti nemá velký úspěch, lidé se napřed musejí naučit
základům spirituality a mravním zásadám - aniž
by napřed byli členy některé církve.__________
Kroku 2000 plžinuje Vatikán v Rámě "okázalou"
liturgii -prohlásil papežský ceremonář.Tajemstvá eucharistie nesmá však při tom přiját
zkrátka. Návštěvnáci Vatikánu se májá při mši
sv. "cátit jako doma". Byl to závěr třádennáho
zasedáná odbornáků ve Vatikáně.___________
11 J0.se vrátil kard.Groer z Dráždan-Goppeln
do Rakouska. Byl vážně nemocen, nyní snad bydlí
v klášteře cisterciaček v Marienfeldu.

ITALKA SE LOUČÍ.
Vo cely přišla příjemná polská studentka. Zadrželi jí s jiným studentem na hranicích._____
Aby nějak vyplnila Sas, stále se zaměstnávala
a snažila se, být užitečná. Vyprala nám kapesniky a uhlazovala je tak dloho, až byly suché.:
Nebo čistila naše plastikové trepky a to tak
horlivě, že se až leskly. Sotva jsme si na je—!
jí "péči "zvykly a oblíbily si ji, přišel "odsun ľ i
Prostě a srdečně jsme se rozloučily. Řekla
:
nám: "Kéž nám dá Bůh zase svobodu. Jen on nám :
ji může darovat."

Byla mezi námi-a přece ve sván utrpení tak
osamělá. Její svět-manželství, které tak milovala, její rodina, všechno se zhroutilo.
Nenávratně.
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Začala jsem se modlit růženec a obětovala H
jej za Nadu. žádná z nás-dokonce ani Vanajsme se neodvážily ji oslovit. Z tísnivého
ticha nás vyděsilo hlučné otvírání dveří naší
cely. Referentka vyvolala Ludvinku a Leu.
Řekla, ať si zabalí své věci a připraví se
k odchodu. A tak jak přišly, nemluvně a bez
pozdravu, zase odešly. Sotva se za nimi za vřely dveře, přiložila k nim Vana ucho, jestli snad půjdou do jiné cely nebo je někam
přeloží. Vyšly ven- tedy půjdou do některého
pracovního tábora, Vana slyšela, jak jede výtah nahoru. "Do Pardubic nebo do Opavy,určitě... "mínila Vana. Tak jsne zůstaly zase čtyři. Měly jsme víc místa a klidu. Vana, Nada,
1Ponča a já.
Odpoledne se Nada vedle mne posadila, zavěsíla svou ruku do mé a po chvilce řekla: "Jak
miloval své děti! Na výletech je nosil na ramenou...kdo byl šťastnější? On nebo děti nebo já? Ted to vím! Proč se takové věci člověk doví, když už je pozdě?
Protože většinou považujeme radostné události za něco samozřejmého, místo abychcm za ně
děkovali Bohu, jako za dar, a dar to skutečně je."
Tento večer si vzpomněla Nada na tolik událostí. Byly to útržky, malé kousky jejího života. "Tehdy jsme všichni byli tak šťastni a neuvědomili si to!" Pak přišla řeč na soud,
před tím měla Nada brzo stát. Bude stačit jediný den? V jediném dni se rozhodne o jejím
osudu, jako u Slávinky? Nebo bude rozdělený
stálými odklady-jako u Hany Jelkové? ״Kéž by
byl ten den už za mnou."
"Nado, i takový den bude mít svůj konec. Pomine utrpení a stádání. Neboj se! Měj stále
před očima Krista. Ten tě posílí. Vždyť
dávno před námi trpěl před lidským soudem.
Ten, kdo byl bez viny a hříchu...A my? Co
jsme jiného,než hříšníci__ ?"
Ještě před souden se Nada hlásila k práci ve
vězení, jen aby byla blízko svým dětem. Přijali ji. To považovala za jisté znamení, že
si udrží sílu, aby vykonávala svou práci co
nejlépe. Horlivě a pilně chtěla vydržet, z
lásky ke svým dětem a také proto, aby jí
zkrátili její trest...

Obě ženy, které přišly s Jadvigou, se hned
dobře v cele uhnízdily. Jedna zpívala v kataretě. Když se jí Vana s úžasem ptala, proč
přišla do vězení, odpověděla prostě: "Abych si
odpočinula." A při tom zůstala.
Když se Vana druhé ptala, proč tu je, odpověděla také stručně: "Cores!" Tím mínila krádež.
Kabaretní zpěvačka se jmenovala Lea, druhá se :
jmenovala Ludvinka. Obě už prošly kriminálem. •
Později nám Ludvinka sama vyprávěla, jak vlasti
ně začal její život. ..Když byla docela mladé :
děvče, poznala na taneční zábavě mladého chla-j
píka, a těn jí řekl, že vyplní každé její přá-i
ní. Ten taneční večer uběhl jako ve snu, ale :
když si později vzpomněla, má-li nějaké přání,:
brala ten slib vážně. Ve výloze jednoho kle- :
notníka viděla prsten a chtěla, aby to byl
její snubní prsten. Pepík její přání bral váž-:
ně, pak se už nerozloučili. Pepík jednou zmizel. Vytoužený prsten totiž ukradl a dostal
se do vězení. Při výslechu přiznal, že jej
5
chtěl dát své snoubence a tak se dostala do
í
vězení i ona, i když o krádeži neměla tušení. í
Ludvinka vzala všechno na sebe a to z lásky k j
Pepíkovi. Psali si milostné dopisy z jednoho ן
vězení do druhého a sotva se dostali na svobo-j
du, vzali se.
Ale krádež se táhla jako červená niť celým je-:
jich životem. Pepík vyrostl mezi cikány. O
těch jí řekl, že mají zlodějinu v "krvi".Snad ;
i Pepíka cikáni ukradli, protože své rodiče
nikdy nepoznal. Ovšem ani Ludvinka to nebrala i
s cizím majetkem vážně, protože žila také v bii
dě. Přání po něčem nesplnitelním ji ovšan
opustilo. Pokoušela ji jen bída, v které se
nezřídka octla. Ach, tyto lidské osudy, které;:
jsou nahranaděné v každém vězení! Ani jeden
osud se druhému nepodobá, každý má svou zvlášť Paní Tangariová své vzpomínky nedokončila.
ní historii lidského utrpení a lidské bídy.
Snad onemocněla..Z vězení se vrátila o 22 kg
"lehčí" vysílená a nemocná.
Na svátek Všech svátých byla Nada naposled u
výslechu. Nevrátila se však-jako jindy-naštva-i Protože byla pokorná a zkromná, málokdy píše o svém vlastním utrpení, Oen když se jí
ná, s hlasitým nářkem a žalobami. Jako kdyby
ji něco vnitřně vypálilo. Nenluvila a neplakal zdá, že by to mohlo pomoci zklíčené duši-pak
se o sván životě zmínila.
la, nehořekovala, nežalovala. Seděla ted na
sván místě, odvrácená od nás, sepjala ruce v i Odseděla si asi 15 měsíců.
klíně a zavřela oči-obraz hlubokého smutku
;

Když jí oznámili rozsudek,
ptala se: Proč 15 měsíců,
proč? A brzo potom dostala
□dpověč. Zjevila se jí Natka
Boží, položila jí ruku na raTieno a řekla: "Protože se modliš růženec."
V července r.1972 ji propustili, úplňěvyčerpanou - nebyla schopná udělat ani krok
na schodech. Sotva nabyla
sil, šla na pout do Mariazellu, slavného mariánského
poutního místa v Rakousku..
Tam vyplnila svůj slib.
4.srpna 1972 na první sobotu v
měsíci, šla z Mitterbachu do
Mariazell-asi 7 km-bosá a s
těžkým křížem na ramenou. 9ejí vzpomínky jsou mnohem delší - a to ve ■Francouzském
originále, ovládala slovem i
písmem několik cizích řečí.
Tento překlad je ze zkráceného německého vydání, přeložil jej P.Errmanuel du Chalar.
Paní Tangariová se narodila
10.března 1906, zemřela blížko Říma 1.prosince 1989.

* ++ + + +
15.dubna 1974 napsala:"Dnespřed třemi lety, na Zelený
čtvrtek - jsem se dostala
do vězení v ČSSR. Je to ,
zvláštní milost Páně, bez
něhož jsem nemohla apoštolavat za Železnou oponou.
Bohu díky! Díky! Díky!
Své vzpomínky pod názvem Via
Dolorosa - Bolestná cesta věnovala bolestné Matce Boží
těšitelce zarmoucených.

___________________________ ĹSB
Ooponučuj eme Vám často 3 x do noka vycházející časopis RAV,
Sarajevská 13., 120.00 Pnaha 2.- Dovolujeme si otisknout několik zpnáv, abyste se přesvědčili, že časopis je opnavdu zajímavý a napnosto katolický. Píše do něj i auto t bnožury o svobodných zedná^cch, On.R.Malý z Bnna a On.Kobliha z Londýna.
Mnoho katolíku v Německu se pozastavuje nad mlčením většiny
biskupu vůči tzv. "pornotrhu',' který se ročně koná v některém
z německých nebo rakouských měst. Letos se konal v bavorském Deggendofru, kde se proti němu ohradil místní" farář.
Místni media ho ukřičela iako"netolerantního"a"fundamentalistu" .

V katedrále španělského města Orvieta se od 9.st.vystavuje a
uctívá rouška s otiskem Kristovy tváře, kterou podle tradice
měl Pán Ježíš na obličeji při svém pohřbu. Zajímavé je, Že se
naprosto shoduje s otiskem na turinském plátně, poslední výzkum
dokázal, že i krevní skupina AB je stejná jako krevní skupina
na plátně.Nemůže tedy plátno pocházet ze 14.st.jak stanovil
pochybný karbonový test r.1988. Italský badatel Sebastiano Rodante navíc zjistil, že otisk těla na plátně nemohl vzniknout
pomocí rentgenového nebo laserového záření, ale jen pomocí záření ultrafialového. Jak mohly ultrafialové paprsky vyjít z
těla mrtvého mužg, je vědecky nevysvětlitelné. Jen zázrak
Zmrtvýchvstání může být správnou odpovědí._______________
Rakouský benediktin Udo Fischer, který stál v čele ostré
kampaně roti kardinálu GrÖerovi a biskupu Krennovi-toho obviňoval z konzervatismu a fundamental ismu, se bude muset odpovídat před Kongregací pro nauku víry. Po prozkoumání zjistila komise, že jeho názory na manželství, kněžství a sexuální
mravnost se úplně rozcházejí z učením Církve(a Krista)._______

Prof.Teol .fakulty ve Vídni R.Prantner měl spor s referenty některých diecézí, žemácírkev spolupracovat se svobodnými zednáři(!!!),že prý si někteří církevní hodnostáři dokonce pochvalují, že se dnes zednáři v Církvi trpí, dříve byli vyloučeni z
Církve. Prantner varuje. Liberální smýšlení, jak ji předkládájí zednáři, je nebezpečný jed, neboť svoboda zde nenavazuje na
myšlenku pravdy-a ta je jen jedna.Zednáři vnikli do Církve
proto ten dlouhotrvající rozklad víry po II.Vatikánu._____
Vydavatel nej rozšířenějšího italského časopisu Famiglia Cristiana
oropustil z redakce P. Leonarda Zega, oblíbeného vedoucího koonky "Rozhovoru s paterem",protože tam doporučil, aby se smě
i manželé společně dívat na porno-vysíláni, když to poslouží
ejich manželskému životu.-

5 proč.Rakušanů je ve spojení se sektami nebo sektám podobnými
sdruženími. 2 proč.jsou sektáři.-Při otevření nového gymnásia
ve Vídni-lnzersdorfu se nezpívala národní hymna, ale hymna
svobodných zednářů a turecká taneční hudba.-9.11.se zahájili

v rakouském Hradci stavba nové synagogy. 2.002 r.má být hotová.
Kolik Židů v Hradci žije, zpráva neuvádí.-Africká země Burun-

Překlad je věnován paní
di oslavila v listopadu 100 let zahájení hlásání katol .víry._____
Jidře Du-fkové-Ferlesové, kte- Před 50 ti lety zemřel katolický francouzský spisovatel Jiří
Bernanos. Ve vlasti vyšly skoro všechny jeho knihy, hl.Derá podnítila překladatelku
k překladu tím, že ji darova nik venkovského faráře, který byl i zfilmován. Za II.svět,
války byl v J. Americe( jako St.Zweig), ale zklamán po válce
la knihu k vánocům.
Paní Dufkova zemřela v lednu náboženskými poměry ve vlasti, odchází a umírá v USA.______
V Pekingu jsou 4 kostely, ovšem"vlastenecké"
1996 po dlouhém utrpení
církve, odloučené od Říma.____________________
v Curychu ve Švýcarsku |
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PREDPLATNE NA RAD JE
DOBROVOLNÉ. BUDEME-LI
JEJ FINANČNĚ PODPOROVAT, SNAD BUDE VYCHAZE'
ČASTĚJI!!!

Německá bisk. konference ostře protestovala proti televizní reklamě na alkohol, kde komik Guido
Horst vyslovuje nad likéry slova proměňování:
"Vezměte a pijte z toho všichni. "Biskup Spital
z Treviru a biskup K. Lehman podali Žalobu na
firmu , která si reklamu objednala.

JDI NA ZÁPAD,
MLADÝ MUŽ
Mezž nukopisy jsm% našli dopis Švýcarsk£ho vystěhovalce do Ameriky- a to v letech. 1 842-52. Dočtete se, s jakými obtízemi tehdy museli zápasit, jak cestou plachetnicí, tak v zemi, která se jen před
několika desetiletími zbavila anglické
nadvlády. Anglie tam vyvážela zločince,
nebo tam lotři sami utíkali, jako do Aust
rálíe. Tehdy se Evropa zotavovala z hrůz
napoleonských válek.____________________
Po hrůzách napoleonských válek hodně
mladých Švýcarů začalo uvažovat o tom,
opustit zuboženou, chudou vlast a pustit
se za moře־do Nového světa.
Doby byly nejisté, budoucnost se skrýva־
la v mlhách nejistoty. Ve švýcarských
horách i v údolích byla spousta mladých
mužů, zdravých toužících po činnosti milovali život - ale kde své síly uplatnit?
Vlast je nemohla ani všechny zaměstnat,
ani uživit. Mnoho otců hrdě pozorovalo
své dobře vychované syny, často půl tuetu, ne-li vře•, ale byli natolik moudří, že
se neutěšovali planými nadějemi na zlepšenou budoucnost. Snad se poměry zlepší, ale co když ne?Tak museli otcové i
synové uznat, že v otcovskéťn domě je
místo jen pro jednoho, nejvýš pro dva,
ostatní se musejí poohlédnout jinde.
Továrny tehdy ještě nebyly. Ani nemohli všichni jít na řemeslo nebo dělat pacholka. Místa ve vlasti už dávno byla pře
plněna mladými silami. Jak a kde se prosadit? To tížilo ramena mnoha mladých,
hlavně těch, kteří byli ctižádostiví a toužili po samostatnosti. Nemohli se lhostejně
dívat na zdánlivě bezvýchodnou budoucnost. Nechtěli být na obtíž rodné hroudě.
Chtěli vydělávat. A tak i ti nejlepší museli volit vystěhování - s vědomím, že se
snad ve věšině případů domu nevrátí.
Rodná země byla pro ně příliš malá.
Kam se mají přebytečné síly obrátit? V
Německu nebyly poměry lepší-naopakještě horší než ve vlasti. Francie byla
zubožená nesčetnými válkami-to se vystěhovalcům nedoporučovalo. I ostatní evrop■
ské země byly nevhodné pro vystěhování.
Nezbylo nic jiného, než uvažovat o vystěhování do jiného světadílu.
Odvážného muže lákalo dobrodružství v
na dalekém západě, za Atlantickým mořem
svítila hvězda naděje. Severní Amerika^
mladé síly potřebovala. S nadšením pru-/
kopníka měli obdělávat pustinu lučin a k
pralesů. Aby se v nich mohla usadit no-V
vá generace. Kdo měl dost síly a nutných
prostředků, nepotřeboval ani povolení ke
vstupu či pas-jako je to dnes. Tehdy začínajíci samostatná vláda nežádala neposkr
něnou pověst a vysvědčení o zdraví.

Stejně každý, kdo se odvážil na nebezpečnou ces-»
tu, musel být zdravý, duševně na výši, aby se
rychle naučil řeči, měl odvahu a vytrvalost. Měl
vstoupit do země, a vydržet v ní, a k tomu potřeboval silné a jisté paže, bystré oči, musel rych•
le pochopit situaci, v níž se často rozhodovalo o
životě a smrti. O ochranu se většinou musel starat
sám. Je proto pochopitelné, že to lákalo jen sebevědomí muže, se silnou vůli", ochotné k činu, ale
i důvěřující v pomoc a ochranu milujícího Otce.
Před rokem 1776, tj. konec anglické nadvlády
oblastech dnešních Spojených státu, to bývalo
skladiště odpadku lidské společnosti Evropy. (
váželi se tam po odpykání trestu zločinci všeho
druhu, nebo tam prchali před spravedlností zákona lidé sami.
Když se kolonie spojila ve vlastní národ, vydávala vláda přísnější zákony, vybudovala vlastní policii a vojsko. Tím se sice příliv nežádoucích živlu
omezil, ale docela se neodstranil. Mnozí čestní a
hodní muži se museli vzdát otcovského jména a
přijmout nové, anglické jméno. I když to Američané dnes neradi přiznávají, je pravda, že v
těch dobách byla Amerika útočištěm spousty uprch
líku před zákonem. A tak slušní muži museli přijmout nové jméno, ab^ se jejich staré nespojovalo
stále s jmény zločinců cizích národu.
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Od r.1845 až do r.185O se •počet přistěhovalců
ztrojnásobil. Těm muže dnešní Amerika děkovat
za pozoruhodný rozvoj.
Podívejme se nyní na cestu ze Švýcar do západní
části severní Ameriky v letech čtyřicátých min.
století. První železnice ve Švýcarsku vedla od
Curychu do Badenu. Ostatní cesty obstarávala
koňská pošta nebo lidé použili lodě po řekách a je•
zerech. Většina vystěhovalou,mířících do New Yorku, jela poštovními vozy přes Basilej, skrze El sasko, po drsných a hrbolatých francouzských
silnicích k světovému přístavu v Le Havru.

Cesta trvala asi týden. Na tu dobu si museli vzít
dostatek potravin sami. Když čekali na odplutí
lodi, mohli si koupit-za přemrštěnou cenu- v přH
stavu v hostinci šálek kávy nebo polévky. Cesta
do přístavu nebyla většinou obtížná. Tu a tam se
stalo, že kůň ztratil podkovu, takže musel vozka
v další vesnici zastavit. Nebo vyprávěl postilio'novi protijedoucí vozka dobrý vtip, tak se na chvíli
zastavili.
Jakmile přijeli do Le Havru, poohlédli se po node“
hu.

Lo3 odjížděla obvykle za tři dny.První den si
zajistili pryčnu na spaní na lodi. Pak si museli
nakoupit dostatečné množství potravy - měla
stačit nejméně na 40 dní. Každý cestující se to
tiž musel postarat sám o sebe. Na lodi dostal
jen pitnou vodu a vodu na vaření.
Obvykle trvala cesta přes oceán 25 dní, ale
většinou ji zdrželo nepříznivé počasí  ־ba v •
nejhorším případě trvala dvakrát tak dlouho.
Lodníci byli naprosto odvislí na vlivu silných
větru. Casto se stávalo, že 103 stála bezmocně
na jednom místě celé dny - ba i týdny a musela čekat, až zavane příznivý vítr a ten napne
plachty. Trvala-li taková cesta déle než 50 dni
obvykle nestačily potraviny  ־a co horšího, nestačila ani pitná voda. Jak je známo, žízeň: je
bolestnější než hlad. Na lodi byla velká nádrž
plná vody, stačilo to pro cestující i pro mužstvo na 50 dní. Když v tomto termínu 103 nedojela do přístavu, byla to katastrofa. Na vzdutých vodách se pak odehrála řada strašlivých
tragedií, zaviněných bolestnou žízní. Svědkem
těchto tragedií tgy 10 jen nesmírné, mlčenlivé
moře. Druhá hrůza bylo ztroskotání lodi. Takové neštěstí dnes sotva 103 potká. Kolik strašného burácení, srdcervoucího křiku pohltily
vzbouřené vody'. Jak často skučení moře umlčelo volání tonoucích1. Nemilosrdným jazykem olizovaly vody světových moří svou kořist a pohltily je do svých hlubin'. A co bylo podivné,
den poté vládl klid a mír tam, kde ještě včera
bičovaly vlny tisíce zuřících démonu.
Díky moderní technice brázdí dnes vody plovoucí paláce. Těžko pochopíme, že před více
než stopadesáti lety bylo přeplutí moře velmi
odvážný podnik. Kdo dnes jel takovým parníkem, jaké vidíme na fotografiích, sotva pochopi odvánu Kryštofa Kolumba a jiných moře׳plavců. Nezapomínejme tedy na naše předky,
kteří se odvážili přeplout na druhou stranu
oceánu. Jen proto, aby pro sebe a své děti
zajistili v cizině lepší budoucnost. Vsadili svůj
život a všechno, co měli, na jedinou kartu,
jen aby dosáhli svého cíle. Nevěděli, jestli se
jim to podaří či ne - všechno podřídili vůli
nebeského Otce.
Připojme se v duchu na tuto 103. Je to plachetnice, 50 m dlouhá a 1O m široká. Pluje po bouřlivém oceánu• na ní najdeme cestující, bledé,
zničené, hladové, trpící mořskou nemocí. Ptejme se jich :"Proč, pro Boha, jedete?" Mlčky na
nás pohlédnou a se sevřenými rty a jasným zra
kem odpoví:"Jdeme bojovat za svou existenci,
abychom sobě a svým dětem opatřili trochu místa k životu."
Z té doby se nám zachovaly dva dlouhé dopisy J
V nich vypravuje Švýcar, který se odvážil
on a jeho tři bratři, odejet na druhou stranu
oceánu, odevzdáni Bohu-a jak se pak sám
vrátil, aby ve vlasti našel zasloužený odpočinek. Ostatní bratři tam zůstali a statečně
budovali svou budoucnost, nový, lepší život. Byl skutečně lepšP Snad ano.

Leo Keller
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(Po uvolněnt vztahů s Vatikánem přišlo na Kubu
(200 knězi. Nyní povolila vláda vstup dalším
(40 ti kněžím.-26.11.navštívil arcib.kard.Jaime Lucas Ortega Alamino(62)v rámci biskupské
akce Adveniat Mnichov. Akce se koná od r.1961
v Německu a podporuje Církev v latin.Americe
Portugalský komunista a hanobíte! katolické
víry-José Saramago(75)dostal letošní Nobelovu
cenu za literaturu. V řadě románu ponižuje a
posmívá se Kristu, Panně Marii a křesťanským
hodnotám. Vatikánský tisk považuje jeho knihy
za rouhavé, odborníci jehodílaza bezcenná,hl,
do němčiny přeložené Evangelium podle Ježíše
Krista. I loňský nositel Nobelovy ceny-Dario
Fo - je ostře protikřesťanský._______________
Kongr.sv.Alžběty,zal.r.1842/má přes 2000 sester a víc než 25 ústavů v Evropě, Americe,sv.
Zemi a ^síi.-Podle kard.Tomka je růst počtu
katolíků neúměrný s růstem počtu obyvatel své
ta, tj.procento katolíků se zmenšuje.- Prešovský řecko-katol.biskup Ján Hírka se 16.11.dožil 75 let. Studoval v Prešově a v Praze, vysvěcen byl r.1949, 3 r.vezení, r.1990 ho vysvětil na biskupa kard.Tomko.-Po dvou měsících opustil Odilo Stampach,O.P.svou farnost
a chce vésť'diskuzi"o Církvi .-Sv.Otec jmenoval
I.Cíňana(z Taiwanu)nunciem ve Sri Lance.-Tnnavská universita udělila 14.11 .čestný doktorát
tíUDr Silvestru Krčmérymu a P .RNDr.U .Juklovi.
Jsou odchovanci P.Kolakovíče, pracovali pilně v podzemní Církví v hnutí Rodina a oba si
"odseděli"řadu let v komunistickém vězení.
Studovali v Praze.-Východní akademie v Königsteinu v Německu slaví letos 40 let existence
Loni se jeho akcí zúčastnilo na 1800 osob. Koná je hl.ve střední a východní Evropě._______
16.11.přijal sv.Otec 11 biskupů z Rakouska v
čele s vídeňským arcíb.kard.Schönborném.Příje•
li na povinnou návštěvu"ad limína". Předtím
zasedala bisk. konference, na které nepanovato přání Krista:"Aby všichni jedno bylí".(Jan
17,21). Pro tuto nejednotu vystupuje hodně
Rakušanů z Církve.-Koncem října se konal v
Salzburgu Dialog o Církvi. Biskup J.Weber zadržel pokyny kard. Ratzingera, v nichž kardinál zdůrazňuje, že ten, kdo se staví proti
(učitelskému úřadu Církve > nenZ už katolíkem.
[0 tomto listu se s delegáty-které určili bis(kupové-nemluvilo-biskupové list dostali těsně
(před zahájením"dialogu". Z 269 biskupských
•pověřenců 70-80 proč, přijalo hlasováním to ,co
s učením katolické víry nesouhlasí. Konservativ ní-tj .věřící poverenec M.Thun-Hohenstein
prohlásil, že řečnící se silně odkláněli od
čestností, pravověrnosti a katolicity,.
V dosud křesťanské Evropě žije 12 mikmuslimů.
V Evropském parlamentu se hlasovalo o tom,aby
se přijal islam jako náboženství ,podporovaly
se jeho programy,zprávy i fi nance.Návrh odmítlc
305 členů,pro bylo 158,zdrželo se 26.

PŘÍČINY POCITU MÉNÉCENOSTI
2Ô.-27.10.se konalo v Jeruzalemesymposlum o současné a budoucí situací Jeruzaléma. Podnítil je místní latinský patríarcha Michael Sabbah. Bylí tam zástupcí kat.biskupství světa(také kord.Vlk) i
představitelé židovských a islamských
společenství a
křest církví. Delegace
navštívila i pres. E. Weízmanna a J. Arafata
U příležitosti dne kultury a filatelistické
výstavy v Miláně vydaly vatikánské
pošty sérii známek s prvokřesťanskými
náměty. Obraz Dobrého Pastýře z 1.až
4.stol., a reliefy náhrobku. Jde o Petrovo zapření Krista, modlící se ženu, Ježíše a Simona ! Cyrenského a Syna Božího uprostřed apoštolu._______________

POCIT MĚNĚCENNOSTI - TĚLESNÁ ABNORMALITA
Ano - i vysedlá lopatka, kratší - či dokonce dřevěná noha - přílišná velikost nebo docela malý človíČek, velká hlava, šilhání-to se dnes snad dá už ןIS
odstranit - takovému dítěti se často ostatní děti"**
vysmívají, ponižují je, někdy i bijí nebo mu jinak
!ubližují. Nakonec - samo vidí, že není jako jiné
!děti. Někdy je to i nemocné srdce nebo jiná zdravotní porucha, která mu nedovolí sportovat, dříve se
[hodně vysmívali dětem, které měly rudé vlasy - pros[tě, děti, které nestojí v řadě ostatními, bud pro
[tělesnou vadu, nebo vadu zdraví. Také to může být
[žaludeční porucha-dítě nesmí všechno jíst. Dlouhé,
Odstávající uši, baňatý nos, vyčnělé zuby... celá
[řada takových poruch by se dala vyjmenovat - které
dítě jaksi vyřazují z "normálnosti" a jsou ostatním,
někdy i dospělým - pro smích!

Soud austrálského státu Něvo South Wales
zakázal muslimské obcí používat starý
protestantský kostel.
Soudce Jerry
ZDRAVĚ A NEZDRAVĚ OBRANY PROTI NENOFMALITĚ
Sheahan ze Seftonu prohlásil, že mešita Nezdravých je také dost, děti si totiž dovedou
je sice obřadní místo, ale není to kosvymýšlet lépe a víc, než dospělí. Chlapec s vypouktel-ten je křestanské obřadní místo.
lýma očima ukradne v obchodě čokoládu. Ne že by si
Kostel koupila bangladešská obec r.1995
a chce se proti rozhodnutí soudu odvolal ji nemohl koupit nebo by mu ji rodiče nedali. Chce
V
některých evropských zemích, včetně dokázat, že umí něco, co druzí neumějí. Tím zvlášť když se na krádež nepřijde - nějak vynikne
Švýcarska, se čím dál víc rozmáhá antisemitismus._______________________________ nad dětmi, které to často ze strachu neudělají.
Mnichovské biskupství sděluje, že mladí Ukázal jim - nezdravě ovšem - že nad nimi vyniká
odvahou.
katolíci znovu objevili krásu modlitby
růžence-a modlí se jej. Vznik této modDívky i s docela málo vysedlou lopatkou, napadáním
lítby není zcela jasný. Zdá se, že se jí na nohu a jinou vadou se obvykle velmi pečlivě
poprvé modlil kartuziánsky mnich Adolf
oblékají a také se dobře chovají. Chtějí získat
z Essenu r.1386. Lev XIII.(1978-1903)
přízeň, uznání ostatních pečlivě vyžehlenými šaty,
prohlásil říjen za růžencový měsíc.
krásným účesem, chtějí vyniknout a tím trochu zaPres.Clinton odmítl předlohu, podle kte- krýt to, co je mrzí. A ovšem získat muže - když
té by měly USA vyrovnat nedoplatek-asi už začnou být mladými dámami.
miliardu dolaru-které dluží OSN. V před
U Vany ve vzpomínkách paní Tangariové vidíme, že to
loze totiž stojí, že USA nebudou podpore
vat mezinár.organizaci pro «plánování ro- byla dívka velmi obratná, odvážná, která by se dobdin a zákaz umělých potratu. USA zapla- ře uplatnila, kdyby vyrostla v jiné rodině, v jití OSN jen minumum, aby neztratily hla- ném prostředí. Tak si ale - když právě neměla nějasovací právo na generálním shromáždění. ký úkol, kterým by ukázala, jak vyniká nad odstátníV bavorském městě Gmaín působí nyní ínstí dovolovala surovosti, hádky, posměch... Právě v
těchto vzpomínkách bystré Italky je vidět, tak
tut Kristus Král a Velekněz. V semináři
dobře poznala příčiny zlého i dobrého v člověku.
se školí a vychovává 70 budoucích kněží,
mše sv.se slouží podle římského obřadu a Nikdy neodsuzovala, i když ji něco velmi bolelo,
tváří ke Kristu ve svatostánku. Výživa
byla vyrovnaná, nevnucovala se druhým, nevynášela
tolika mladých mužů stojí hodně, proto
se svými vědomostmi - uměla perfektně krčmě italprosí věřící o finanční podporu. Konto:
štiny ještě tři nebo čtyři jazyky. Ostatní sotva vě.
Liga e.G.München,BLZ 700 903 00 Konto Nr: děly, že její manžel je primářem v Neapoli.
221 8577 Institut Christus König und Ho- Nebo příběh dívky, která se narodila jen s jednou
lerpríester ,Feuerwehrheim str.40,V-83467
nohou! (ísilnovnou prací se stala vynikající harfeBayerische Gmaín. Doporučuje je kard.
nistkou. - Kolik nadaných dětí zaA. M.Stickler._____ ____________________
niklo tím, že je matky-někdy na naUnie křesť.pedagogů ve vlasti uspořádala
léhání manžela-daly před narozením
pro vychovatele 16.-18.10.seminář v
zabít! Kolik geniů v dějinách byDomově mládeže v Brně-Kohoutovicích.
lo
šestým, desátým dítětem!
Za 20 let svého pontifikátu promluvil sv.
Otec na středečních gener. audiencích 877x Kdyby matka Beethovenova si
Slyšelo je asi 13,8 mil.poutníků._______ dala udělat po čtvrtém dítěIzraelský tisk se vyjdříl většinou příz- ti potrat, neměli bychom tak
v r» r־v ר < ־I
Í ר־
\ ר
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nivě k svatořečení Edithy Steínové.
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ŽENA TŘÍ NÁRODNOSTÍ *
Svého času Jsme uveřejnili několik románu'
ALJI RACHMANOVE: Manželství v rudé bouři,
Mlékařka v Ottakringu, část vzpomínek na jejích těžká léta v Solnohrade, a několik povídek. Kdo byla tato podivuhodná žena?______
Galina Alexandrovna von Hoyer, roz.Djurjagi
nová, známá pod jménem Alja Rachmanová,
se narodila 27.června 1898 v Permu na Urale
kde byl její otec známým chirurgem. Vyruštala v rodině, pro kterou bylo nejduležitější
štěstí dětí. Do 9 let ji učila matka. Ta litova
la, že nemohla na universitu! Aljin dědeček
bydlel přes 2000 km od Moskvy a Petrohradu, a muselo se tam jet většinou na koni.Rodiče nadanou dívku tak daleko nepustili, ale
na gymnasiu získala stříbrnou medajli. Dovedete si přestavit, jak byla hrdá na to, že je
jí dcera ukončila gymnasium se zlatou medajli
R. 1917 musela Alja a její zámožná rodina
uprchnout před rudou armádou na Sibiř a r*
tam žili v nelidských podmínkách.
Na filosofické fakultě v Omsku studovala Alja
psychologii a literární vědy. Po ukončení
studia se stala asistentkou profesora psychologie. Za studií se seznámila s rakouským zajatcem Arnulfem von Hoyer ze Solnohradu,ter
tehdy pracoval na universitě v Omsku. R. 1921
přeložil její manžel všechny její knihy z ruštiny do němčiny. V denících mu dala jméno
Otmar Wagner.
Když Alja očekávala první dítě, vrátila se ce
lá rodina do ruské vlasti. Tam dostal její muž
místo docenta na universitě.Oba se chtěli věnovat vědě, bez ohledu na nepříznivé okolnosti. S ostatními trpícími nesli trpělivě obtř
že, odříkání a hrůzy. Ze velmi obtížných
okolnosti porodila Jurku, první a jediné dítě.
O tom jsme kdysi v KLUBu psali.
Když začala komunistická ideologie vnikat násilně na vysoké školy,vykázali ji i Dr.von Hoye
ra z SSSR a 17.prosince 1925 se usadili ve
Vídni. V Rakousku panovala poválečná bída.
Země byla víc než chudá. Žily tam houfy nezaměstnaných vzdělanců. Měli jedinou možnost,
jak se udržet nad vodou. Paní Alja vedla malou mlékárnu. O svých zážitcích napsala knihu. Byla to doba bídy a odříkání, ale aspoň
se nemuseli bát komunistu. Po dvou letech
dostal Arnulf místo pedagoga v rodném městě
Solnohradě. I tam museli žít velmi, velmi
skromně. Citujeme dopis pana faráře Franze
Zeisse ze Solnohradu :" ... životní příběh Aljí

Rachmanové je otřesný. Provdaná za válečného
zajatce-Rakušana-už v Rusku-podařil se jim
útěk do Vídně-pozdějí do Solnohradu. Nikdew
nenašli pořádný byt, nebyla tam ani postel '
pro nemocného muže. Díky knězi-profesorovi,
jsme se konečně dověděli o velké bídě manže18. Bohu díky, mohli jsme jim pomoci. Tehdy
by si sotva mohli pomocí sami, tak bylí tělesné í duševně vyčerpaní."
At

Obrat k ־lepšímu nastal po vydání" její první^t
knihy :Studenti, láska. Ceká a smrt, r. 1931.
Byl to nesmírný úspěch. Alja si totiž zápisovásvé zážitky už od šesti let.
W
Dalši" léta v Solnohrade byla pro rodinu von׳
Hoyer-Rachmanová nejkrásnější" dobou jejich■^
života. Psala další" knihy, měla čas a klid. ■Q
Ovšem jejich štěstí" netrvalo dlouho. Rakousko
ztratilo samostatnost, vypukla 11 .svět, válka a
její knihy prohlásily úřady za nežádoucí", pak
se musely odstranit z veřejných knihoven a
nakonec byly zakázány úplně. Předseda říšské
komory spisovatelů, prohlásil, že knihy jsou
příliš náboženské.
Od r.1938 to bylo skoro stejné jako v SSSR.
Každá minuta byla otrávená strachem o budouc
nost, strach zachvátil všechny, kdo milovali
svobodu. Nejhorší chvíle nastala, když jejich
syn, student lékařství", musel těsně přek koncem války do boje a padl. Tragický osud milováného syna popsala Alja v knize:"Jeden z
mnohých." Před svou smrti" prosil Jurka naléhavě rodiče, aby utekli do Švýcarska, nejjistější a nejkrásnějšT země.
Po jeho smrti šli manželé dlouhé dny pěšky k
hranicím. 22.dubna 1945 se octli v Schaffhausenu. Ale Švýcaři hranice pečlivě hlídali.Oba
doktoři putovali od celníka k celníkovi, když
náhle jeden Alju poznal :1,Vy jste ta známá ruská spisovatelka, Alja Rachmanová!" Třesoucím se hlasem Alja odpověděla:"Ano,to jsem .
já." Celník řekl :"Vás pustíme do země."
Zde si museli manželé znovu budovat existenci. Napřed bydleli ve Winterthuru, kde jim
dobří" lidé pomáhali. R.1949 se přestěhovali do
Ettenhausenu v kantónu Thurgau. Za pomoci
farníku a pana faráře tam našli nový domov.
Jejich dum stál na vršícku, obklopený stromy.
Zde manželé 21 leť nerušeně pracovali a psali.
Společně napsali 19 knih v nákladu 2 mil.výtisku, byly přeloženy do 22 jazyku.
AC.
R.197O prof Dr.Arnulf von Hoyer zemřel-bylo
mu 79 let. Alja se stáhla do soukromí, později dum vůbec neopouštěla.( Jednou jí telefonoval P.Vondra, prosil, smíme-lí v KLUBU uveřej-

ňovat její knihy-na pokračování. Napřed myslela
že je to Rus, ale pak radostně s knězem vyprávéla o tom, že je možnost její knihy znovu vydat. Slíbili jí to, ale byla to"těšínská jabtíčka!!)O její bezpečnost se staral velký pes.
Jenže tak inteligentní paní se nemohla docela
vzdát psaní. V rukopise zůstala kniha Moje
švýcarské deníky. V knize Falešná carevna píše:'׳l/e svém životě, plném utrpení a odříkání,

jsem nepotkala člověka, který by nikdy nenesl
kříž.Můj život mě poučil, že hlavní pro osud
člověka je moudrost, s kterou nese křiž...Kdo
jej nese zatrpkle,muže ho to zničit. Kdo j-ej
nese pokorně, s oddaností Bohu, ten tímto křížem porosty...Najde a upevni se jeho síla k
životu, tvůrčí prácí a k lásce k bližnímu."^
Alja Rachmanová zesnula 11.února 1991-bylo
jí 93 let. Dostane dum pamětní desku, či bude
v něm dokonce jejich muzeum?
Chantel Weber.

DOPIS MOUDRÉHO PAPEŽ
Celestin VI.papež, píše různým stavům.Jsoi
to fingované dopisy, uveřejněné Giovannim
PAPINIM v knize DOPISY LIDEM. Co píše
papež ženám?___________________________

DCERY,
־
T7
nedivte se tomu, že Kristův vikář se obraci
i na vás. Nezlobte se, i když se Vám budou
zdát má slova někdy tvrdá.Je Vás přes polovínu lidstva a i Vy máte část víny na tom,
že je svět rozbouřený a poničený. Vaše vína se Vám muže odpustit, když jí nezapřete.
Trpěly jste a trpíte možná víc než muži,
a toto utrpení není nespravedlivé. Ti,kdo
nesou odpovědnost v různé míře za bouří nicení, jsou Vaši synové, muži či milenci,
nebol všichni vyšli z Vašeho života, píli
Vaše mléko, leželi na Vašich ložích. Vy sko
ro vždy ovládáte muže, nebot mateřství a
smyslnost vám dává velkou moc na jejích dušemí. Jste zároveň otrokyněmí i vládkyněmi.
Dá-li se Vaše otroctví ospravedlnit a zašlu
huje soucit, přece si musíte uvědomit, že má
te skoro naprostou moc nad dětmi a nad dospělýmí. Vládnete mužum, proto se částečně
musíte před Bohem odpovídat i za činy, které spáchali muži. Jste oběti, ale ne docela bez víny. I Vy jste povolané, abyste pykaly za zlobu a znovu nastolily zákon.
Nechci a nemohu k Vám být tvrdý. Dobře vím,
že muži Vás chváli slovy, ale haní činy.
Nikdy se jim nepodařilo, aby Vás pozvedli,
ale podařilo se jim Vás ponížit. Eva byla
první příčinou hříchu,ale zaplatila za něj
nej vyšší cenou bolesti. Byla vyhnaná z útul
ku štěstí, ale viděla i jednoho syna napájet zem svou krví, druhého, bratrovraha,navždy prokletého a celý život slyšela po poku vzlykání a tichou výčitku Adamovu. Eva
byla vykoupená Marii, proto nesmíme zápornínat, čím jsme zavázáni Panně z Nazareta.
Zeny pochopily, sloužily a následovaly Křis
ta s vetší láskou než muži a dostaly výsadu
první vidět Vzkříšeného. I Vy jste věrnější
jeho oltářům a hodně se Vám odpustí, protože jste hodně milovaly a hodně plakaly.
Vím, jak je ponížený a neutěšený život většíny z Vás. Vím o tisíciletých třes tech ,které na Vás vkládá přemrštěný sex a hnusné so
bectví mužu. Umím si představit úzkost a mu
ky mater, neklid a netrpělivost dcer, nevoa nechut nevěst, opuštěných vdov a siroi
ku. Muži od Vás žádají jen služba a
sex. Nejlepší z nich chtějí, abyste
byly vtělením jejích snů, a
když se probudí do skutečnosti
jejich zlý duch Vás obviňuje, že nejste andělé .Nečisti
od Vás žadaji čistotu, slabí
silu, nespokojeni pokoj.
Jednou Vás vynášejí do nebes poezie, pak Vás odsuzujído pekla neřesti.

Casto Jíte. chléb z kvasu iPiážefe a pijete tnpké
vino zoufalství. A pňece, i v nejhnusnější z
l/áó je záb£e0fe McwZZna mateňstvi a tnochu Eviny
kňehkosti. Zdá se, že se vinete jako had, ale
Vy se vinete kolem kňíže. V záňívém stňedověkujen slepí v ně vidi temnota-Vaše dvoji pňinozenost byla”známkou” pnotikladů. Básnící ve Vás
viděli světlé schody do nebes, asketi Vás považovali na špinavé schody do pekel. Dnes ve Váó
vidi básnici víc moc pozemské lásky a nemožnost
lásky dokonalé. Kdyby asketi mohli mluvit, asi
vy pňidali k *taným bezbožnostem nová obviněni.
A piece, zdůrazňuji to s nekonečným zármutkem,
přispěly jste vic k zničeni než k záchraně mužu. Vaše touha po bohatství, po zabezpečení, po
pýše, jen povzbuzovaly konečnou touhu mužu, až
příliš nakloněných k ziskuchtivosti. Dávaly
<
jste přednost mocným a bohatým mužům...a ti se
snažili, aby si Vás bohatstvím získali. Obdivovaly jste na mužich vic fysickou silu než dušev
ni odvahu, vic útočnou,ba vnažednou odvahu
než intelektuálni oheň.Tak jste přispěly k válkám a k násilí. Matky nenávidi války, ale milenky dávají piednost vítězům, i když pošpiněných krví. Z marnivostí, ze strachu nebo z hladu jste se lehce poddali vítězi, a tak jste
udělaly z mužu čím dál hnusnější bojovníky.
V minulých dobách byla Vaši slávou zbožnost a
min, ale už dávno ve Vás tyto vlastnosti zeslábly. V revolucích,vzpourách, válkách se mnohé z
Vás změnily leckdy k divoké fúrie.
V5F
Krestanství Vás pozvedlo, posvětilo manželství,
vštípilo Vám smysl a návyk k čistotě.kle dnes
mnohé z Vás zapomněly na stud, vysmály se čístotě a panenství, lehce se poddaly smilníkům.
Lidé číhají na lidi, aby je oloupili a zabili.
Vy jdete lovit muže, abyste vybíraly předností,
daný a pňizeň.Zmenšil se počet vyklíčených žen,
protože se rozmnožilo vojsko tajných nevěstek a
konkubín na jeden den, milenek na jednu hodinu.
Dňive byla Vaši pýchou lilie a pole nuži v zavňené zahradě. kle nejvíc páchne zkažená lilie
a zhnilá nuže. Je Vaše vina, že země tím stále vic zapáchá.
Takové hříchy lásky byly a jsou stále hříchy,
a dnes nemůžeme říkat, že každý má právo na vášeň. Láska je čim dál vic chlípnost a ukojeni
těla. Ponížily jste i smyslnost. Ohavností, o
klených se dňiv myslelo, že jsou nemožné, se
leckde staly zvykem. Jsou matky, klené posilaji dcery na ulici, děvčata z dobrých nodin vyhledávaji objeti satyrů.Ne hlad byl vždy příčínou takových ohavností, ale touha po nádheře a zvnácená zvědavost.Nemohu v sobě
potlačit odpon, kolík z Vás pošbínily te10, klené se mělo stát Stánkem ducha,
Božím domem. Dokonce se snažíte,
abyste byly mužům podobné. Vaše svaté
posláni je mateňstvi, ale Vy jste
rozmnožily umělé zločinné potraty
a dobrovolnou neplodnost. Staly
jste se opicemi. Místo k rodinnému krbu, jste spěchaly v houfech
do úřadů a do továren.

Byl vám svěřen nej vznešenější úkol lidské společnosti: péče o výchova dětí, budoucích dospělých. Ty jste často svěřily placeným silám, běžely jste na schůzky, na hry, na
shromáždění, na špatné zábavy... Vesničanky
se opičí podle městských žen-chcete nápodobovat svobodu špatných návyků, ba i mužský oděv2.
Muži měli dříve aspoň trochu úcty před čistými dívkami,mateřskou důstojností, dnes ve vás
vidi nepohodlné protivníky. Touží po vás, ale
neváží si vás, bojí se vás, ale nebrání vás.
Vysmívaje se vám, jste často jejich hračkami,
že se dnes život stává nesnesitelnější a odparnější, nemáte na tom tak velkou vínu jen vy
ale částečně ano. Nezapomínám-ani nemohu-že
i dnes-i když zřídka-nacházím vřelá srdce žen,
které se zasvětily službě ubohým. Jejích láska
někdy hraničí s hrdinstvím, přesto však nemůže vyvážil zradu a špatnost jejích sester. A
ne všechny pracují ve službě dobra z lásky k
Bohu. Některé tak utíkají před těžší prácí nebo je k tomu vede sobecká touha k bohaté odměně, čí proto, že se zklamaly v pozemských
věcech. 1 tyto ženy,které přijímají každý druh
obětí, si zaslouží naši úctu a obdiv.
Vím, že Vy víc než muži spěcháte do kostela.*
Ovšem často je Vaše víra vzdálená od Krista,
není tak bdělá a pevná jako o prvních křeslanek. Vaše náboženství je často pověra, přemalované pohanství. Na obřadech jste často z nudy a ze zvyku,ne z duchovní potřeby. Milujete víc vnější obřady, ale neřídíte se příkazu
evangelia.život venku,v rodině,často neodpovídá
délce Vašich modliteb. Ve víře vidíte nezřídka
jen jakési rozdělování milostí a bezpečnost
proti výčitkám, nevidíte v ní pravdu, nejste
pokorné a plné lásky. Mnohé z Vás chodí ke zpo
vědí a často ke sv.přijímání, ale nesnaží se
zlepšit svou povahu, odvyknout si špatným řečem, dělají nástrahy proti druhým. Skoro denně zapírají Krista. Modlí se k Matce Boží, ke
óvatým, ne proto, že by se od nich povzbudily
ke svatostí, ale chtějí jen pomoc, často až
příliš lidskou. Modlí se ústy, ale ne srdcem.
Mnohé utíkají k Bohu, když už se nemohou utíkat pro svůj věk k bohyní Afrodite. Prosíte o
nebeskou milost, když už vás opustil půvab
mládí.
Nechci být nespravedlivý. Domníváte se, že ▼
jste už v chrámu, zatím jste před ním. Mnohem
víc se žádá od toho, kdo chce poctivě následovat Krista.BŮh nebere jiný peníz, než ten,který je rozžhaven vnitřní snahou o dokonalost a
každodenní láskou. Nestačí časté pokleknuti,
pokud nevyřežeme vředy hříchů. Nemůžete obchodoval s Bohem jako zelinářky, ale musíte si
uvědomit, že království Boží je ve Vás, v hlubinách vašeho srdce-ne v modlitební knížce.
Bud je křestaství živé, podle příkazů evangelía, nebo je to klam-farizejsiví!
Říkám to všem lidem: bud vítězství Kristovo,
nebo triumf smrtí. Mezí tím nic neexistuje.
Kristus hlasitě volá k sobě Marie-které znal^L

zde, na zemí: prosící a hříšnice, sestry Lazara a plačící na Kalvárií. Ty, které On miloval, jsou povolané k tomu, aby milovaly
jeho. Vaše moc je velká ve zlu, ještě větší
musí být v dobru. Pomozte uzdravit lidské
pokolení, vždy! jste přiložily ruku i k jeho zničeni. Není to poprvé, kdy spása národu je svěřená ženě. Debora zachránila Izrael
Judita zachránila Betálii, Vetutia Rim, Jana
z Arku Francií. Máme však před očima největši vzor: tu, která se podílela na vykoupení
lidstva. Pokorná, tichá, tehdy neznámá.
Máte duši trochu jinou než Vaši druhové-ale
v určitém ohledu vyšší. Muži často otrávili
pošpinili, poplivali Vaši duši ze zisku a
smyslnosti. Ale Vy máte zbraň odplaty, hodnou Vaši láskyplné jemnosti: zlepšit ty,kdo
se snažili, udělat vás horšími. Kouzlem svatých citu navrátit mír rozbouřeným duším
rozděleným městům.
*Q
At Váš úsměv nepatři jen tomu, který porazil
nepřítele, ale odmění toho, kdo sám v sobě
přemohl nenávist. Vštěpujte svým synům krásu bratfiské pomoci. Využívejte lásky svých
manželu, abyste je naučili milovat bližní.
At bolest utěšuje Váš soucit: at je vaše
krása, Váš půvab inspirací pro nevynoucí^J
krásu.
Budte ze všech sil vykupitelkami národu,spolupracovnicemi Božími, našimi spojenci v boji proti teroru, který hrozí-a dá se porazit především láskou.
Jen když budete věrnými služebnicemi Božími,
stanete se svobodnými a královnami. Těmi
andělskými ženami, o kterých snili básníci
a které prosvětlají les zvířat, navždy
zkrocených.
CELESTIN VI., papež,
sluha služebníku Božích
Celestin VI.nežil.Autor převzal toto jméno,
protože Celestin V. (1294) byl jeden ze šesti svátých papežů tohoto tisícilení. Clřadu se
brzo vzdal , na boje tehdejší doby nestačil.
Jeho svatost inspirovala italského autora
Giovanna PAPINIHO k napsání knihy, v níz
papež hovoří, napomíná a dává rady různým
stavům:kněžím, řeholníkum, teologům, boháčum, chudým, vladařům, občanům, ženám,
básnikun,historikem, vědcům, odloučeným
křesťanům, židům, těm, kdo nevěří v Krista
a kdo nevěří v Boha-celému lidstvu.
Kniha je psána s italským temperamentem a
vroucností. Leccos je trochu pro
dnešní dobu zastaralé, ale jen docela maličko. Je to dílo horoucího, vřelého katolictví,
škoda, že kniha vyšla kdysi dávno slovensky jednou ve Spolku sv. Vojtěcha.
Kdo ví, možná, že ji někdo dobře přeloží,
udělá k ní komentář a vysvětlivky, a četba
rozohní vlažná srdce dnešních katolíku. Není ta lhostejnost a chlad vždy cele jejich
vina, zlo, lež, duchovní násilí proudí nezřídka i z pramenů, z nichž by měla proudit
láska a pravda!

Něco podobného bylo i nad hroby sv.Petra a Pav1
la. Kněz GAlUSzažil papeže Zefiria( 199-217)pise v
Ke křesťanskému životu patřř poutě. Od
|
řeckém rozhovoru s protivníkem Proclosem: "Když
dob Abraháma putujeme cestou víry,ta nás 1
jdeš z města k Vatikánu či na cestě do Ostie,namá zavést do nebeského Jeruzaléma, k"měs-$ jdeš tam tato znamení(tropaion)těch,kteří tuto
tu živého Boha"(Zid 12,22).Písmo často při|־
Církev založili." Jak tropaion vypadal,víme, byl
rovnává život k pouti. Na otázku faraóna: i vykopán přesně pod papežským oltářem ve Váti"Kolik je let tvého života?"odpověděl Ja- 1
káně". Podobně vypadal i hrob sv.Pavla,
kub:"Dnu mého putovánf je sto třicet let."l
(Gen 47,89)־. Žalmista se modlř:"Bože, vy-í Octa k sv.Petrovi byla úzce spojená s úctou ke
tlyi mou modlitba, pHej mi tlachu, když o 1 sv. Pavlovi. Společně je považovali za zakladatele
pomoc volám, nebuď k mému pláčí hluchý.
1 Církve v Římě". Ze byli povoláni společně,vidíme
Vždyt jtem a TEBE jen hottem."(Z <39,13). 1 na rytinách na zdech katakomb sv.Šebestiána a
Apoštolově Petr a Pavel často zdůrazňuji": 1 oba oslavujeme 29.června, jak potvrzuje sv.Amb"jtme jen cizinci, hotté a poutnící"na ze-i rož(339-397)milánský biskup v hymnu k oběma
mi, protože všichni jdeme cestou k nebes- 1 apoštolům. Popisuje nám, jaký byl nával poutníku
kému otcovskému domu.
ŽŠf * ־na třech cestách k Rímu. První k hrobu sv.PetPrvní" křesťané se proto na mozajkách ba- I ra ve Vatikáně, druhá cesta přes Ostiense k hrozilik zobrazovali jako putující" Boží lid,kte־l bu sv. Pavla a třetí na památku obou apoštolu
rý společně kráčí" k nebeskému Jeruzalému á po cestě Via Apia.
Viditelným výrazem vnitřního postoje du- 1 Sv.PAULINUS, biskup z Noly( 352431 )־hořekuje
cha jsou poutě do sv.měst-Jeruzaléma,Rimal nad návaly poutníku a nekonečně dlouhými oslaLurd, Fatimy či Santiago de Compostela.
1 vami, které se ročně konaly na slavnost PETRA a
Svaté roky míří" takřka jako milníky na té-^ PAVLA "k úctě apoštolů a mučedníků’j Přicház-eto pouti staletími k Bohu-věčnému cili.j^. ) lo tolik lidí do Ríma, ale"pto samé zírání nic neviděl". I PRUDENCIUSJ438-4O5) ze Španělska «.
Už Židé putovali každý rok do Jeruzalémana velikonoce, letnice a svátky stánku k ! se ptá při pohledu na procesí k hrobům apoštolu:

POUTĚ KŘESŤANŮ KDYSI

chrámu v Jeruzalémě a zpívali žalmy 120 -s
134. Putovala i P.Maria s Josefem a Ježí- !
šem(Lk 2,41-49)nevracel se s nimi a za tři
j
dny ho našli v chrámě. Křesťané převzali 3
tento zvyk od Židu. Chtěli poznat místa
1
Kristova života a uctít je. Už tehdy, jako!
dnes,spojili náboženský důvod s kulturním.!
Z církevních dějin biskupa EUSEBIAÍ300- 3
320)víme, že začátkém století putovali věříci s biskupem do Jeruzaléma. Když do^-A
stali křesťané r.313 svobodu, byl to pevný
zvyk. Kolem r.326 šla do sv.země i císařovi
na-matka, sv.Helena. Pátrala po tom, co
zůstalo po Kristu. Našla-jak věřila-jeho
)
kříž, hřeby, sv.suknici, stul poslední ve-d
čeře,sv.schody a co k tomu legendy přida-j
ly. Většinu ostatku poslala do ־kostela Sv. .<
Kříže a do Lateranu-jen suknice je v Trieru
R.385 odešel z hlučného velkoměsta Ríma ■
do Sv.země církevní učitel sv.JERONÝM,s 3
ním sv.vdova Pavla a jedna z jejich 6 ti
;
dcer,!Eustochium..Ty tam založily dva klášter
ry a u poutnické cesty útulek pro poutníky
Vznešená Spanělka ETHERIA popsala asi rj
400 velikonoce v Jeruzalémě, hrob apošto;־
la sv.Tomáše v Edesse,
v Charris hrob Abrahámuv, na úpatí hory Nebo, kde zemřel Mojžíš
a j.místa Písma sv. I *־Y
bohoslužbu slova, modlitby poutníku,žalmy aj.
Dále se uctívala místa
vyznavačů a mučedníku .
Většinou byl nad místem
umučení, bydlištěm nebo
ostatky chrámeček.

"Řekni, příteli, co se děje? Hýbe sg celý Rím."

Ten první oslavoval básněmi mučedníky.
Tedy nejen Římané, ale i jiní oslavovali své mučedníky a přicházeli zdaleka široka do Ríma.První
poutník, kterého známe jménem, byl biskup ABERKIOS z Hierapolis ve Fyrigii v Malé Asii. Zachoval se nápis na jeho hrobě-dnes v muzeu Pio
Christiano ve Vatikáně. Byl v Římě r. 180-200,
nápis na hrobě je v hexametrech (šestistopý verš)
tajemné řeči, kterou první křesťané milovali :"Jsem

žák čistého pastýře... který mě poslal do
shlédnout bohatství a královnu ve zlatém
se zlatými střevíci. Viděl jsem tam lid,
třpytivou pečet... "Pastýřem míní Krista,

Ríma,
oděvu a
který má
králov-

nou Církev v Římě.

Sv.IRENEUS, řecký církevní Otec a biskup v Lyo
nu (asi 200), označil Rím "matkou všech občanů Novéhů zákona." Brzo poté-r.212-přišel do Ríma
ORIGENES z Alexandrie, "aby viděl prastarou Cirkev Římanů." MAXIMUS, biskup z Turína a církevní Otec(asi 400)říká v kázání: "Kristus osvítil

Východ svým utrpením. Aby Západ nepřišel zkrátka,
osvítil jej místo toho krví apoštolů.Byla tam knížata pohanů, dnes knížata Církve."
Papež DAMASUS(366-384)složil metrické nápisy na
řadě mramorových desek na obřachich místech k vysvětlení jejich vzniku a významu . Poutníci
přistávali hl.v Portu,kde byl před
r.4OO zbudován pro ně hospic.
Nejduležitější založil Sv.Rehoř^
Vel.,ve Vatikáně. Dosud,jako^
tehdy, se zpívá na svátek obou
apoštolu: d Roma felix.Rím je po«
svěcen krví nejen obou apoštolu;ale má celý houf mučedníku.

E.M.Jung-Inglessis:Sv.Rok v Říme
Nepatrně zkráceno

30 OČEKÁVÁTE OD LÁSK
BYL JSTE UŽ ZAMILOVÁN?Určitě! A když ne,
tak to na vás čeká! Lásku-jako spalničky, musím(
všichni prodělat. Jestli jednou-jako spalničkynebo víckrát-jako rýmu-s tůn nemám zkušenosti.
Ale vím, že muž, který prodělal lásku, může jít
s odvahou do nejnebezpečnějších míst a provádět
hazardnější kousky, nechytne se ho to. Může pořádat pikniky, procházet se stromořadím, ani ví]
valčíku ho nezláka k romantické procházce při m<
síčku nebo ho nesvede lodka v jízdě ve dvou. Může se dívat do zářících očí, neoslní ho to. Slyší zpěv sirén-nezlákají ho. I z něžných ruček s<
lehce vyprostí...Aspoň já - jak vy?
Božská velitelka LÁSKA nám zavítá na své královské pouti jen jednou. Můžeme mít však otevřené
dveře stále pro UČTU, OBDIV, NÁKLONNOST, PŘÁTELSIVÍ. Můžeme mít stále někoho rádi, zaujme nás
v životě víc žen, ale podruhé však nemilujeme
nikoho. I kdybychom si to namlouvali, není to
ono. Tak to cítím já - a vy?
Mluvím o mužském srdci. Se ženským nemám zkušenosti. Mužské srdce je jako ohňostroj,jednou vyšlehne, ozáří okolí, ba celý svět a pak se zavř(
do všedního života, vypálená nábojnice leží bez
užitku a rezaví. Jen jednou roztrhneme pouta,
rozběhneme se na Olymp a jako Prameteus uzme
věčný oheň bohů. Šťastný je ten, kdo se rychle
vrátí a zapálí včas oheň na pozemském oltáři.
Láska je příliš čistá pro naš otrávený vzduch.

Vhodnější je pro nás hřejivý plamen NÁKLONNOSTI,
než spalující žár lásky. Ta zahřeje chladný pokojík našeho srdce natrvalo. Udrží se až do podzimu, ba až do zimy našeho života. Smějí si u nJ
zahřát ruce děti, sousedé, dědečkové a babičky,
ba i ten pes a kočka.
Plamen náklonnosti živíme vlídným slovem, srdečným stiskem ruky, pozornými, nezištnými činy,
dobrou náladou, vytrvalostí-ať venku leje nebo
sněží, v našem srdci bude svitlo a teplo...
Milý Karle/Milane, Jirko, Pavle atd./ a milá
Mařenko/Věrko, Lidko, Slávko atd./ myslím, že oc
lásky očekáváte příliš mnoho. Domníváte se, že oslnivý plamen vydrží celý
život. Vášeň uhasne, možná za měsíc,
možná za rok, ale na ni se nespoléhejte, jinak se brzy jeden druhému odcizíte. Nebudete-li však živit plamen
lásky náklonností, úctou, pochopením,
odpuštěním, úsměvem, obětmi, uhasne a
co horšího, zmrazí se! Mařenka vás
nebude objímat, když dostanete rýmu,
ale nabídne vám kapky do nosu, asi i
proto, aby nemusela prát horu kapesní-'
ků a poslouchat vaše posmrkávání.

Divíte se vzájsnnánu vystřízlivění po bouř'livých dnech po svatbě? Podívejte se sán na
sebe, jak jste se změnil! Pak přestanete
trpět věcností své ženy. Zapomenete na její
chyby a chybky, a pustíte se společně do
stavby solidního dánu života. Víte, že jste
bystří pozorovatelé chyb druhých, ale nevidítě své velké hříchy? Nebo je omlouváte?
Qnlouvejte i chybky své ženy, poklesky denního života, vlažnou kávu či nedopečené koláče. Nebo si myslíte že vše zlé a nepřijem•
né, co se vám přihodí zavinil druhý ?Oil
Ne, vaše Mařenka se nezměnila, je stejná/״*״
je praktická a věcná, je ochotná a pilná,
utratí peníze za zbytečnosti nebo dlouhé
rozhovory telefonem s kamarádkou nebo s maminkou. To dělala i před svatbou, ale nevšímal jste si toho.
Je to ovšem smutná doba pro vás oba, když
oheň vášně vyhasnul a musíte tápat v chladnám vzduchu vystřízlivění, poznání. Dokud
zbyl ještě plamének lásky, můžete jej zapálit a udržovat celý život. Dnes je mnoho
těch, kteří za rok, za dva, se zklamaně
dívají na vyhaslé ohniště - které uhasili
svou hloupostí - a hledají jiné, které také
brzo, ba ještě dřív než to první uhasne. Je
to zákon, který mění lásku v přátelství,
pochopení, odpuštění - ale málokdo se podle
tohoto železného zákona řídí. Proto tolik
rozpadlých manželství, vyhaslých krbů, u
který si mamě chtěj í zahřát ruce děti...
Kázání vám ovšem nepomůže .Protože málokdo
si uvědomí, ba připustí, že by ten ohňostroj vášně, lásky, mohl vyhasnout. Neví,že
trvalý oheň zahřeje - a že se na něm i něco
dobrého uvaří. I v šedesáti letech, kdy už
z první lásky zbyla sotva jiskřička. Muž,
který vzplane vášnivou láskou v šedesáti,
je sněšný-za zády se mu každý vysměje. Ale
trvalá náklonnost povzbudí, ostatní mají k
ní úctu... a hlavně, mladí, kteří se octli
v krizi, v ní vidí naději a vzor pro manžel•
ský život. Protože v šedesáti už nás nebolí
tolik zklamání, nedohání nás k zoufalství a
úspěchy přijímáme s radostí sice - ale s chladnou hlavou.

"Neboj ■ie, že bodu
moc utláčet. Octy
poXtu tvé matce."

Podle Jerome Klapka Jerome.
00000000000000000000000000000000
Muž může zničit všechny iluze
ženy, s jedinou výjimkkou, totiž
nemá zničit ilusi, kterou si dělá žena o něm.______________ _
Každá žena chce někomu patřit.
Když zvítězí nad láskou chtíč,
láska brzo uhasne.____________
Láska bez žádosti těla je nejtrvalejší.

Vánoční bohoslužby 1998
24.12. ŠTĚDRÝ DEN-p6ľN0ČNÍ
21,OO-Winterthur-Rosenberg-káple
23.OO-CURYCH-Aemtlerstr.49., v
dolním kostele Božského
Srdce Páně
25.12. Slavnost BOŽÍHO NAROZENÍ
9.45-Solothum-Spitalkirche
Hl.Geist
15.00-Bern-Segantinistr.26. v
kapli kostela bratra Klause
18.00-Ruti-Tann-v kapli u katolic
kostela-po mši sv. vánoční posezení

DOMINIK PECKA:SVĚTLO A ŽIVOT
Brr412 str.Cena není udanámůže stát asi 200-250 Kč/15 fr

Je to moderní, naprosto pravověrný katechismus, bez otázek
a odpovědí, bez cizích slovpokud se dají nahradit českými
Proto se čte velmi dobře, ukazuje pohledy na víru, které
26.12. - 10.00 - Aarau v sále kostela sv.Petra a Pavla
najdeme v málokterých knihách
18.00 - Winterthur V 18.00 BUDE NYNÍ MŠE SV.KAŽDOU ; Kniha je pro inteligentní čte-------------------------------------------------------------------------- NEDĚLI!!! : náře, také pro ty, kdo pracu27.12. - Svatek SVATÉ RODINY
jí jakkoliv v Církvi, poznají
10.00 - Lucem ׳-ve spodním kostele sv.Karla
skutečnou nauku Krista a jeho
19.00 - Curych
Církve M ěl by ji mít každý katolik, který miluje Pána a
31.12. - Poslední den v roce 1998 - SV.SILVESTRA-papeže
chce jít v jeho stopách, bez16.00 - Curych - děkovná bohoslužba
pečnou cestou. Není v ní ani
18.00 - Win terthur-zahájíme Nový rok
stopa po herezích-jaké-často z
nevědanosti-někdy ze zloby, najdeme v některých nábožen!.LEDEN 1999 - Slavnost PANNY MARIE MATKY BOŽÍ
skýchknihách. Je to snad nej19.00 - Curych - Novoroční bohoslužba
lepší česká kniha o víře,
2.leden 1999 - sobota - slavíme sv.TŘf KRÁlfi
která vyšla po osvobození.
WafeíacíaXeZó tví TRINITAS,
Havííčfeova 14.,SVITAVY
Dietrich von HILDEBRAND:
3.leden 1999 - neděle - Slavnost SV.TŘÍ KRÁlfi
trojský kĚK v městě boží 1
10.00 RÜti Tann
Brož, cena asi 125-150 Kč
12.00 Čurych
Jeden z největších katol.filo•
9.leden - 18.00-sobota-Winterthur
sofů tohoto sto letí/psali jsme
oslavíme Křest Páně
už o něm/upozorňuje na nebez10.leden - SVÁTEK KŘTO PÁNĚ
péčí, která hrozí naší víře.
9.00 Bern
Na Západě je už většinou dob19.00 Curych
ře známe-ale katolíci ve vlas
ti potřebují ukazatele nebezpéčí na jejich cestě k Bohu,
hl.rodiče, vychovatelé, kněží
a vůbec zaměstnanci Církve-od
biskupů po kostelníky.Už to,
že předmluvu napsal vynikající new-yorský arcib. kardinál
0׳Connor je dobrým doporučenim pro všechny, kdo milují
svou Církev.
V Jiessori:PŘÍPAD OPUS DEI
Váz.248 str.197 Kč. Objektivní pohled na Dílo Boží. Autor
napsal řadu vynikajících knih,
jistě je dobrá i tato kniha.
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TY JSI SKÁLA!
Po bojovném papeží Piu IX. ,shromažďuje se
materál pro jeho blahořečené - nastoupil
mírnějěí-sociální-papež LEV XIH. I když
slovo "pius "znamená mírumilovný, něžný, bohu
libý, laskavý, verný - a význam slova "lev"
všichni známe r Lev XIII.převzal vládu nad
Církví, když už prošla všemi možnými boji a
pronásledováním, které postihly jeiho předchůdce.
LEV XII I.-1878-1903.
Narodil se r.1810 v Carpinetu jako šesté dí
tě chudého hraběte. V osmi letech šel s
bratrem na jezuitskou kolej ve Viterbu,
Teologii studoval na Gregoriáně, práva na
Sapienzi-kde se připravovali šlechtičtí synové na diplomatickou dráhu a službu v kurii/papežská ministerstva/. Jeho bratr Josef
se stal jezuitou.
R.1837 přijal kněžské svěcení, r.1843 byl
vysvěcen na biskupa a stal se nunciem v
Belgii. Seznámil se s pcměry v zaalpských
zemích, poznal Paříž i Anglii, kde navštěvoval továrny, mluvil s dělníky a seznámil
se se sociálními problémy. Pak se stal biskupem v Perugii a r.1853 kardinálem.
30 let pečoval o duchovní rozkvět věřících,
ale nejen to. Zakládal školy pro učně, škol
ky pro malé, snažil se dělníkům opatřit
práci a obživu, v biskupském paláci založil
kuchyni pro chudé. Vydal řadu pastýřských
listů, kterými vybízel ostatní, hlavně biskupy, k podobné práci pro chudé.
R.1878 byl jmenován kardinálem-kcmořím a
řídil volbu nového papeže. 20.února byl zvo•
len sám. Kard.Schwarzenberg z Prahy mu navlékl rybářský prsten. Požehnání dal jen
shromážděným uvnitř, ne lidu na náměstí.Byl
"vatikánským vězném". Při jeho korunovaci 3března vytloukaly večer okna paláců a domů
organizované tlupy.
Své zvolení oznámil vládám, jen ne italské
a vůči německé a ruské vyslovil politování,
že nenachází přátelský poměr a doufáže
se to brzo stane.
/

JAK VYPADAL NOVÝ PAPEŽ? A JAKÝ BYL?
Byl štíhlý, vysoký, měl jiskrné oči, z kterých zářila inteligence a hluboká duchovnost. Měl nejen velké vzdělání, ale i dlouholetou zkušenost-bylo mu skoro 70 let. Ale
byl duševně čilý a pracoval neúnavně až do
smrti. Napsal řadu encyklik-okružních listů
pro celou Církev, v nich rozebíral všechny
otázky doby-hlavně sociální. Nejednou ho na
šli komorníci spícího u stolu, s pérem v
ruce.
Jeho největším úspěchem bylo ukončení

kulturního boje v Německu. I Bismarck byl za
to papeži vděčný. Když vypukl r.1885 spor mezi
Španěl skán a Německem o ostrovy Karoliny, navrhnul, aby Lev XIII.spor urovnal. Jak? Ostrovy sice patřily Španělsku, ale Německo na nich
mělo právo obchodu, rybolovu a založení uhelné
stanice. Bismarck dostal Kristův řád-nejvyšší
papežské vyznamenání.
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Vilán II.třikrát navštívil Vatikán. Papež byi
smířlivý k mocným světa, ale hlavní byla jeho
péče o dělnictvo.

■Sv. Stolec zjišluje, je-li v každé diecézi k
dispozici oficiální exorcista. V srpna se koná10 zvláštní zvláštni setkání, na kterém se hovořilo o problematice satana a zlých dacha.______
V ISA,Již.Karolíně, protestovali fotbalisté pro■
ti rozhodnutí soudce, který potrestal hráče za
děkovnou modlitbu po úspěchu utkání. Zola Davis
poklekl po střelení branky na hřišti,což odsoudil^soudce jako "zbytečné zdržování hry."______
I lékaři doporucuj-c denní četba Písma sv. Zjistito se v US Vuhramu výzkumníky místní aniver—
síty při pozorování 2391 osob-staršíeh 65 let,
že činné věřící lidé měli průměrně o 40 proč,
nižší tlak než ostatní. Učenci připustili, že
vliv na výsledek mohlo mít i to, že sledované
osoby pocházejí z oblasti kde je hodně věřících.
Poprvé za 7 let se, kdy je anglikánským primasera arcib.G .Carey, se tento anglikán setkal s
homosexuály a lesbičkami.-V Rusku roste počet
nemocných na tuberkulózu, hl.na východě._______
P.Werenfried van Straaten/85/musel 14.10,do nemocnice-dostal mozkovou mrtvici.-Také arcib.kadinál Schönbom z Vídně byl v nemocnici s trcmbosou v noze. Je dona, má hodně chodit. Měl i
plieni embolii-je mu 53 let.-78.10.byl ve Skutari otevřen nový seminář pro celou Albánií-sv.
Otec jim blahopřál. Roste tam počet řeholníku a
řeholnic i knězi. -Kard.Schönborn napsal také
knihu"Lidé, Církev, země". - Víky podpoře Kolůmbových rytlrS. tbade obnoveno atrium sv. Petra.19.-22.10.navštívil V.Britanii pres.V.Havel s
manželkou. Pozvala ho královna. Tam přijal česť
né doktoráty universit v Belfastu, Glasgowě a
Oxfordu-které dostal už r.1997, ale pro nemoc
je namohl přijmout. V obci Wingrave, kde bylo
za války sídlo čs.vojáků, položil s velvyslancem věnec k památníku. Setkal se i se Salmanem
Rushdiem, autorem Satanských veršů.____________
’ařizský arcib.kard. Lustiger a býv.hlavní rabín Francii,Samuel Sirat dostali 20.10.v newyorské
synagoze na Sutton place vyznamenání-medajli
"Nostra Aetate". Obřad trval přes tří hodiny.
Sv.Otec blahořečil 25.10.italského kněze Zeferina Agostiniho, dále brazilského kněze Antonia
De Sant Ana Calvao, španělského piaristu Fausti■
na Rigueze a francouzskou řeholnici Theodoru
Guerinovou.

CO NOVÉHO VE SVÉTĚ

Mezinárodní setkání katolických knězi se bude r.1999 konat v Jeruzalémě.-US armadní výzvědná služba CIA tvrdí, že USA mohou být
ohroženy jadernými hlavicemi ze strany Cíny
a Ruska. Situace se v příštích 10letech nezmění. Odborníci však tvrdí, že hrozí nebezpecí i od Sev.Koreje, Iránu, Iráku a jiných
nepřátelských zemí-hl. vojenským základnám
USA v Jíž.Koře ji,dále na Aljašce a Havaji
V Linci a v Innsbrucku sloužili biskupové
Aichem a A.Kothagasser slavnostní bohoslužbu k 70 tánu výročí osobní papežské prelarury OPLE DEI. Není to sekta, jak tvrdí její
nepřátelé, to by musela stát mimo katolicfot
Církev a nehlásala pravdu o Nejsv.Trojici a
o božství Kristově. - Chiara Lubíchová-78jedna ze zakladatelek fokolarínu, dostala
ve Štrasburku Evropskou cenu za lidská práve
Francouzský jezuita P.Pierre Trits a filipinská řeholnice s.Milagros Deiry dostali
cenu M .Terezy-uděluje se těm, kdo se vyznámenali službou chudým.P.Trits pracuje na El■
lipinách už skoro 50 r.a věnuje se opuštěným dětem a malomocným. Sestra uskutečnila
řadu pomocných akci pro chudé v Manile.
Biskupská konference v Indií odsoudila to,
že ženy nemají v zemí stejná práva jako muži a často se děvčátka-zřejmě po narozenízabíjejí. Předseda BK arcib.Alan de Lastic
prohlásil, že k zabíjení děvčátek vede hl.
chudoba a nevzdělanost. Děvčata považují ro■
díče za finanční zátěž. Někdy sami zaplatí
rodiče za zabití děvčete.-Přes 50 kněží z
Již.Kořeje prohlásilo v Seoulu, že jsou
ochotni jít hlásat evangelium v kaministické sev. Koře ji. Stejně i pastoři. Před rozdě
lením země r.1948 tam bylo 54 farností.
Ve Vyškově je stálá výstava o Aloisů Musilo
vid 868- 1944) Putoval od r.1933 do Jeruzalé
ma, Sýrie a Saudské Arábie. Byl znalcem tra
die a povahy Arabu. R.1891 byl vysvěcen na
kněze, r.1895 se stal doktorem teologie.Po
svém návratu z muslimských zemí se stal pro
fesorem na bohosl.fakultě v Olomoucí, na ví
déhské universitě, a po r.1919 na KU v Praze
V Itálii se nebývalé rozmnožily rozvody.
R.1997 stoupnul počet o 21 proč./32.71 7/ a
také počet rozchodů manželů stoupnul.______
Nejstarsí mariánská modlitba-Pod ochranu
tvou se utíkáme-pochází z Etiopie.- Před
40 ti roky byl A.G.Roncalli-papež Jan XXIII
zvolen papežem.-Brazílie je po! Indii druhou
zemí s největším množstvím malomocných na
světě. Touto chorobou trpí na 200.000 osob.
Počet stále roste.- P.Silvestr BRAITO,vynikající deminikán a vyznavač, by se letos do
žil sta let.-Sv.stolec uznal společenství
Jana XXIII.To se stará o drogově závislé a
o osoby na okraji společnosti.

HUMOR
"Představ st, setkala jsem se s úžasným mužem."
"Opravdu?""Řekl, at přijdu k němu, že ni ukáže
sbírku motýlu.""A co je na tom divného ?""On mí
jí skutečně ukázal."__________________________
Proč pláčeš, Milenko?"*'Ale maminka ztratila knizku o výchově dětř a vychovává mě zpaměti."

Séf novému zaměstnán
ci:"Když budete pitně pracovat 8 hodin
denně, máte velkou
naději stát se také
šéfem a pracovat 12
hodin denně jako já'.'
"Pes, který štěká
nekouše, to přece
vis?""Já to vím, ale
vf to také ten pes?"

"Strýčku, máš tetu?”
"Ne, žiji sám.""A
kdo ti říká, co máš
dělat?"___________

nášeji" ti druzi"

"Našemu vedoucímu
není" pro podnik žád
ná oběť velká."11Já
vim, pokud ji při______________________

"Pomáhá ti manželka pří praní prádta?""Ne, jen
mě občas kontroluje."_________________________
Mladý muž přijde k bohatému podnikateli:"Prosím o ruku vaši" dcery. Nemohu bez nľ ži"t."
"Mám tři dcery. Kterou máte na mysli?""T0 mužete rozhodnout sám."__________ ________________

Starý pán vypravuje známému:"Celý život jsem
poctivě a pilně pracoval...""A to si stěžujete
nebo se tím chlubíte?"_______________________
"Vis, mne nikdy nenapadlo, že bys mi mohla
být nevěrná.. Ale od té doby, co mám auto..."
"No dovol, co to má společného s naším autem?"
"No, sotva sednu za volat, už říkáš, že Ruda
řfdr lépe,Pepa ovládá auto při smyku, Pavel pro
jizdí" zatáčkami mnohem lépe, Mirek jezdí" rychleji...tak mi řekni, odkud ty mužské znáš?"_____

"Představ si, na dovolené 'jsem ztratila pět kí10," chlubí se jedna druhé. "Nu, je vidět, že ti
je poctivý nálezce zase vrátil."______________
Lupič míří" na chodce pistolí". "Je to sice pistolka na vodu, ale ví"te, jak je u nás voda špinavá

!,RETOUREN:
KATHOLISCHE TSCHECHENMISSION
BRAUERSTR.99. , CH-8OO4 ZÜRICH

1.ano.2.ne.3.ano.4.ano.5.ano.6.ano.7.ne
DAVOVÝ ČLOVÉK ČI O/OBÍIO/T? 8.
ne, 9.ne. 10.ano Za shodnou odpověď bod.
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Každý z nás má své názory. Na
něco důležitého nebo na něco bez- 910 ־bodů: Jste velmi silná individualita.
Pravdu zastavate odvazne, někdy az
významného. Inteligentní člověk ne
bezohledně. Nezapomínejte na to, že
papouškuje, nepřejímá bezmyšlenspis laskavostí než ostrým tónem získákovitě názory z medií či druhých
te druhé pro svůj názor. Jinak druhé
lidí. Jak je to s vámi?
odradíte-nejen od sebe-ale i od svého
1. Chcete-li si něco ujasnit,dáte
názoru, který je možná správný.
přednost procházce o samotě,než
5-8 bodů:Jako většina lidé se někdy spolérozhovoru s přátelí?
háte na radu druhých a ochotně se při2. Jste-lí pozvání na večírek,ptápojujete k názorům většiny. Názory mese nejdřív druhých, jak se máte
dií, hlavně televize, automaticky přijmeobléci?
te často za své. O některých věcech
3. Bylí jste letos-nebo loni-v nomáte pevnou představu a pokud neprovém prostředí, na večírku v notestujete, tak nesouhlasně mlčíte.
vé společností čí na chatěuneznámých lidí?
1-4 body: Je možné, že jste davový člověk
bez vlastních pevných názorů? Týká-li
4. Dokážete si dát nealkoholický
nápoj, když všichni ostatní pise to pevných, zdravých životních záji lihoviny?
sad, tak je nám vás upřímně líto. Hlav5. Na cestě z přednášky či z předně v oblasti pevné víry.

stavení mluvíte s ostatními file
nemáte stejný názor jako oni.
,VASE SLOVO AT JE, ANO-ANO, - NE, NE .
Máte odvahu svůj názor obhaj o- :0 JE NAD TO, POCHÁZÍ OD ZLÉHO DUCHA."
vat?
Mt 5,37
6. Neradi podnikáte cesty-delši či
jen na nákup a p.sami?
7 .Patříte jen ke společnosti lidí, kteří mají stejné názory?
8. Není vám příjemné, když druzí
mají jiný názor než vy?
9. Nejste ve své kazí, je-li ve
společností člověk s tělesnou
vadou?
Kteiý z yánočaZcIi kaput vnhá

na prostředního
skutečný ״tjn?
KDO NEJRYCHĽEJl DOBEHNE DO
HRADU?

KLUB

Dva tatínkové šli nakupovat vánoční dárk^.
Vypadají stejně, ale je mezi nimi 10 rozdílu.
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