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láska k Matce Boží, láska vroucí, dojemná a pevná, dodává katolické víře ma
teřské teplo. R.1948 byl ve výloze fotografa na Národní třídě obrázek mladé
poutnice, jak úpěnlivě prosí Matku Boží. Výraz ve tváři mladé ženy byl tak
soustředěný, tak vřelý-že to přímo vnucovalo otázku: Odkud prýští tato odda
nost? A ke komu? Brzo fotografie zmizela, ale po víc než 40 ti letech září
ty důvěřivé oči asi v srdcích mnoha, kdo fotografii viděli.
Středem naší víry je ovšem Kristus-Bůh. Kdo věnuje pozornost a modlitbu jen a
jen Matce Boží, dělá opak toho, co dělala ona. V Popelce Nazaretské vystihl
básník Renč postoj Matky Boží k jejímu synovi:oddanou, pokornou, hlubokou
lásku. Matka Boží věděla, jaký dar dal skrze ni Bůh lidstvu. Svědčí o tom nád
herný chvalozpěv Magnifikat-Velebí má duše Pána.(Lk 1,46-55).Uvědomovala si to,
co si máme uvědomit i my, že všechny dary-nadání, krásu, majetek, přátele atd.
jsme dostali od Boha. Stačí někdy maličkost-a je po všem."Milostí Boží jsem,
co jsem,"říká sv.Pavel, stejně, jako mohla říci Panna Maria a každý z nás.Ale
platí o nás i pokračování této věty:"...a jeho milost nezůstala ležet ladem?"
(I.Kor.15,10). Dobrý křestan s milostí Boží spolupracuje. Vzor - svati!
Maria měla svobodnou vůli-mohla říci i "ne"! Takových "ne"najdeme nejen v Písmě ,
ale i ve svém životě hodně. Známá autorka detektivek se zajímala o kato
lickou víru. Náhle ochabla-proč, ví Bůh-a spíš se katolíkům vysmívala.
Namítnete: Maria musela říci"ano"-vždyt jsou o ní proroctví ve St.zákoně.* Bůh
věděl od věčnosti, že řekne"ano"-ale ona si uvědomovala, že řekla"ano"dobrovolně.
Zde se setkáváme s tajemstvím Boží milosti a svobodnou vůlí."Odděleni ode mne
nemůžete udělat nic,"říká Kristus(Jan 15,5)-Sv.Jakub píše:"Víra beze skutků je
mrtvá."(Jak 2,20).Toto podivuhodné tajemství, kdy se milost Boží stýká se svo
bodnou vůlí člověka se sotva podaří beze zbytků objasnit. Ale i ve vědě jsou
tajemství. Bohoslovci, kteří hledají hlubší a jasnější pravdu o Bohu se ke kořenům nikdy nedostatnou. Katolická víra je vírou tajemství. (M.J.Scheeben).
K tajemství se můžeme přiblížit spíš modlitbou a životem podle víry-ale ne
rozluštíme je, protože prýští, z Boha-a ten stojí mimo dimense našeho lidského
poznání. Dotýká se nás jemně svými výzvami, volá nás skrze nej různější události-volá nás i skrze Marii. Ta byla JEN člověk, ale na každé zavolání Boží od'
pověděla dokonalým ANO. Snad její lidství láká tolik křestanů, čekají, že nás
pochopí-naše lidské těžkosti, slabosti, úzkosti a přimluví se u svého Syna.
Sv.Otec pozoroval, že úcta k Matce Boží někde trochu poklesla. Snad z faleš
ných ekumenických snah, kdo ví?
Možná, že právě proto dal svému
životu program:CELÝ TV0J,MARIA!
Což kdybychom toto heslo přija
li i my pro svůj život? Matka
Boží nás vede ke Kristu, mateř
sky se za nás přimlouvá a napo
míná nás v soukromých zjeveníchLa Salletou počínaje a Medjugorjí konče, abychom se z lásky ke
Kristu snažili o dokonalejší
život z víry.
Vaše redakce

Augustin Navrátil informoval Kathpress ve Víd-

že návštěva bohoslužeb hl.ve městech silně
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ rii,
stoupla. Je na nich většinou víc mladých. 2

Událostmi I.návštěvy papeže v naší vlasti-46. Polovina z 4.429 far v Cechách není obsazena.
v pořadí jeho pastýřských návštěv-by se dal Na farách pracuje 2.706 kněží.
zaplnit celý KLUB. Návštěva byla krátká, ale Osservatore Romano oceňuje počínání belgické
významná. 21.4.v 11 hodin přivítali sv.Otce
ho krále Baudouina, který nepodepsal zákon,
na letišti biskupové a president Havel dojem schvalující potraty. V dny, kdy zákon belgic
nou a dramatickou řečí. Sv.Otec zdůraznil du ký parlament odhlasovával, žádal král, aby ho
chovní charakter své návštěvy. Po poledni se prohlásili "za neschopného vlády.11_____________
setkal u sv.Víta s kněžími, řeholnicemi a tě- Sv.Otec znovu zdůraznil nutnost a důležitost
lesně postiženými. P.V.Malý připravil program sv. zpovědi. Všeobecným rozhřešeními Bussanpřede mší sv.na Letenské plání, kde se sešlo dachtjsi sice ušetří zpovědníci fysickou i du
na půl mil.lidí. Se sv.Otcem koncelebrovali na ševní námahu, ale pak nesplní křesťané církev
ši biskupové a řada kardinálů z ciziny. Večer ní přikázání. Zmínil se o případech, kdy je
,
se setkal s umělci a intelektuály. - 22.4.slou všeobecné rozhřešení neplatné-např.při nedo
žil sv.Otec mši sv.na Velehradě-asi 200.000 statku lítosti či dobrého předsevzetí. Zpověd
věřících. Při promluvě se ozvalo volání:"Ať ži ník má kajícníka povzbudit k hlubšímu životu
je sv.Otec!", které nakonec přerušil papež slo s Bohem._______________________________________
vy: "Ještě žije." Arcib.Vaňákovi udělil palium
(vlněný proužek kolem krku s křížkyja ozná Na Den katolíků v Berlíně-od 23.-27.květnase přihlásilo 35 tis.účastníků z NDR a 75 tisíc
mil, že chce svolat zvláštní synodu jen pro
evropské biskupy(asi r.1991). Atmosféra byla z NSR. Lhůta k přihláškám už uplynula.______
duchovnější než v Praze.-Stejně radostně při Biskupové v NSR vyzvali katol. sdružení, aby
vítalo v Bratislavě sv.Otce na milión věřících. se duchovně obrodila a odstranila sklon k fa
lešnému přizpůsobování se ryze světskému po
Na vajnorském letišti mu nabídl na uvítanou
arcib.Sokol chléb a sůl. 30 min.projížděl papa- jetí života. Je tam přes sto naddiecézních
mobilem nadšenými zástupy a žehnal jim. Při sdružení s 4,5 mil.členů.______________________
Podle zprávy TASSu podporuje sovětské min.
mši sv.udělil rovněž arcib.Sokolovi palium.
Sv.přijímání podávalo asi 1OOO kněží. Sv.Otec kultu"Skoly zbožnosti", které chtějí zakládat
Střediska Matky Boží. První založili v Naropožehnal 200 základních kamenů na stavby
kostelů. V promluvě se mj.zmínil o ochránkyni Fominsk u Moskvy. Není to přímo církevní za
Slovenska, Sedmibolestné Panně Marii, o pout řízení, i když založené věřícími a vedené právo
ních místech a o statečnosti slovenského lidu v slavným knězem Kiprianem. Ten sdělil, že kně
době pronásledování. - Kolem osmé se sv.Otec ží už docházejí do 10 moskevských škol, kde
jim učitelé přepustili hodiny, aby mohli vyučo
se Slovenskem rozloučil a vrátil se do Říma.
Výlohy s návštěvou-asi 6 mil.korun-kryly vět vat dějiny křesťanství.
Biskupové Itálie prohlásili, že se nedají odstra
šinou státní reservy a dary věřících.
Slavnosti Vzkříšení se zúčastnil pres. Havel s šit Mafií a pod.organizacemi. Budou proti nim
chotí v kostele sv. Cabriela(Smíchov),o který bojovat, protože tyto organizace chtějí všemi
prostředky vyvolat mezi lidmi strach.
vzorně pečuje P.Václav Malý.
Na přání sv.Otce je ve vlasti jedna biskupská Od 25.-27.5.je sv.Otec na ostrovní republice
Maltě na pastorační návštěvě. Je tam 98% katol.
konference, vedená kard.Tomáškem. Českou
část vede arcib.Vaňák z Olomouce, slovenskou US biskupové uveřejnili návrh druhého pas
biskup Tondra ze Spiše. Tajemníkem je praž týřského listu o ženách. Jedná o nepřípustnos
ti svěcení žen na kněze, ale zároveň vyzývá, .
ský světící biskup F.Radkovský.
aby se ženy víc zúčastnily té práce, ke které
Rektor katol. university v Eichstáttuí NSR )a
předseda Křest.akademie prof.Mikuláš Lobko- není v Církvi nutné svěceni.
wicz navštívil po 40 ti letech svou vlast a měl Evangelináři-konservativní protestanté-chtějí
tam tři přednášky.____________________________ sjednocení jejich hnutí v NSR a NDR. Mají asi
Dekret Kongregace pro blaho-a svatořečení po 1,3 mil.členů.__________________________________
Podle ankety je dnes v Polsku nejoblíbenější
tvrdil, že zakladatel Opus Dei, J.Escriva de
Balanguer(19O2-1975)měl hrdinské ctnosti. Če min.předseda Mazowiecky-85%. Obliba Lecha
ká se jen na uznání zázraku na jeho přímluvu. Walesy klesla z 90 ti na 50%.
Při diskusi, svolané pracov.společenstvím kat. Švýcarská postní oběť 1990 je k 9.4.o 4% vyšstud.spolků prohlásil arcib,Dyba z Fuldy, že ší než loni: 9,6 mil-franků.___________________
ve spolcích je víc úřadů než katolické
Královehradecký biskup Karel OTČENÁŠEK
motivace,tj.snahy po životě z víry.
byl v místní univ.nemocnici operován. Jeho
Viz vedlejší odstavec!________________________
stav je uspokojivý.-30.4.uplyne 40 let od jeho tajného vysvěcení na biskupa.______________
Pravoslavnou církev v Georgii uznal ekumeMatka Tereza přivezla do Říma indické děti,kte
nický patriarchát za 13.samostatnou církev.
V Milnsteru se konalo II.symposium o mystice ré si chtějí adoptovat italští rodiče. - M. Tereza
se chystá, že předá vedení své instituce
stigmatizované visionářky A. K. Emmerichové
sestře, která bude zvolená. Bude pracovat dál.
(1774-1824)za účasti 70 ti většinou teologů.

Má rada paní potěšila a slíbila, že3
bude v modlitbě a obětech..pokračovat.
Její zet žil sotva šest neděl. Ale v
V naší farnosti učila jedna učitelka
té době se událo něco neuvěřitelného.
náboženství. Měla ke mně velkou důvěru. Měl přítele z mládí,
s kterým se
I když šla do důchodu a odstěhovala se dříve často stýkal. Ten ho navštívil.
dost daleko. Často mi telefonovala,vy A tento kamarád byl v Lurdech, kde se
právěla, co nového v rodině. Nejvíc
nevysvětlitelným způsobem uzdravil.
starostí jí dělala dcera; dala se od
Měl otevřené koleno a to tak hrozně
dat jen na úřadě s dvakrát rozvedeným
páchlo, že to bylo cítit i přes obvaz
mužem. Ten o Církvi, o víře nechtěl ani "Když zazvonil u branky,"říkala rodi
slyšet. A odváděl od víry i svou ženu na,"hned jsme věděli, že je to on.«
Zoufalá matka se mě často ptala, co
Páchlo to až do domu.
má dělat.
Chodil od lékaře k lékaři, byl v růz
"Můžete se jen modlit,"řekl jsem.
ných léčebnách-nic nepomohlo.
"Ale modlím se už léta a nic to nepo
Konečně šel do Lurd, ale svému kamamáhá . "
rádovi-zeti naší učitelky, o tom nic
"Modlete se dál,"radil jsem jí,"svátá
neřekl. Tam viděl mnoho těžce nemoc
Monika se modlila za rozmařilého syna
ných a modlil se k Matce Boží:"Panno
24 let-a nakonec se z něj stal velký
Maria, at mé koleno zůstane nemocné,
světec a učitel Církve."
jak je, ale místo mne at se uzdraví
To jí dodalo odvahy.Modlila se dál.
někdo druhý. Snesu to lehčeji, než ti
ubožáci kolem mne."
Uplynulo jedenáct let.
Jednou telefonovala, že zet má rakovi Když se po třech dnech vrátil domů,
rána se mu náhle zahojila. Potáhla
nu plic.
se tenkou koží a už nikdy nepáchla.
"Domluvte mu, at dá do pořádku svůj
vztah k Bohu,"radil jsem jí.
Náhodou navštívil svého přítele "0 tom nechce ani slyšet. Už jsem na
našeho zatvrzelého nemocného.
tento úmysl putovala k Matce Boží. Do "Jde to se mnou s kopce,"řekl zet na
zvěděl se to - a vysmál se mi, Modlím ší učitelky,"nemám vůbec naději."
se nadarmo. Myslím, že už s tím pře
Přítel vyhrnul nohavici a řekl ^'Kou
stanu ."
kej , jak mě Matka Boží uzdravila."
"Jak dlouho bude ještě žít?"
"To není možné,"řekl nemocný rakovi
"Podle toho, co říkal lékař, asi dva
nou. "Vždyt vím, jak dlouho už s tou
měsíce."
ranou kulháš."
Znal jsem dobře jejího zetě a věděl
"Byl jsem tři dny v Lurdech,"řekl
jsem, že se opravdu nedá nic dělat.
přítel.
Přimět ho, aby se vyzpovídal, to by
"Nemohl bych také do Lurd?"zeptal se
byl úplný zázrak. Vynořila se ve mně
nemocný.
bolestná myšlenka:"Zlý duch ho má
"Rád tě tam dovezu," přisvědčil
úplně ve své moci." Bohu díky, že jsem ochotně jeho přítel.
tuto strašnou myšlenku nevyslovil.
Putování bylo hrozné. Kamarád vezl
Paní učitelka se ptala, co má ted dě
těžce nemocného svým vozem a jeli sko
lat a hořekovala:"Už nemohu dál...
ro bez zastávky z Mnichova do Lurd.
Vzdám se všeho."
V duchu jsem se rychle pomodlil k Mat Tam byly hotely plné. Všude je odmít
ce Boží!"Dej mi na jazyk vhodná slova" li. Poslední adresa byl klášter. Když
zazvonili, vyšla představená, sprásk
a tu mi napadlo, co jsem hned vyslo
la ruce a řekla:"Vždyt ten člověk
vil :"Vždyt už jste se denně modlila
umírá."
jedenáct let. Tak krátce před cílem
Dali ho do hezkého pokoje a to nemoc
se přece nevzdáte?"
"Ale vždyt je to docela zbytečné,"roz ného obměkčilo. Míval totiž proti
plakala se paní,"modlím se a trápím a Církvi a hlavně proti klášterům před
sudky .
ten člověk je zatvrzelý jako tank.
Ted přijal svaté svátosti a byl jako
Má to vůbec smysl?"
■"Paní učitelko,"řekl jsem,"když zemře proměněný. Smířil se s Bohem, přežil
a neobrátí se k Bohu, budete si dělat i návrat domů a za několik neděl ze
mřel .
výčitky, že jste mu nepomáhala až do
konce. Budete-li se však modlit a obě Paní učitelka mi vše vyprávěla a já
tomu sotva věřil. Až do dosvědčil i
tovat dál, a on se před smrtí přesto
neobrátí, budete mít aspoň čisté svědo kamarád. Mariina přímluva u Boha byla
větší než naše nedůvěra, než naše lid
mí a můžete říci: Já to nevavinila.
Udělala jsem skutečně všechno, co bylo ská zatvrzelost a bezmocnost.
P.Werner Schur
v mých silách."

TVRDÉ SRDCE

MOC NAD DÉMONY

"Jak je to s démony v Písmě svatém? Slyšel
jsem, že moderní výklad Písma už evange
lium oddemonisoval. Proč přičítat démonům
nemoci zřejmě nervové nebo duševní? Ježíš
uzdravoval nemoci. Proč by se tomu mělo
říkat, že vyháněl démony?"
JAK UMÍSTIT DÉMONY DO SVĚTOVÉHO
ŘÁDU A JEHO POJETÍ?_____________________
Myslíme jednoduše. Našli jsme mikroby, zná
me příčiny, proč stoupá horečka. Staré ná
rody předpokládaly za každým zlem, posti
hujícím člověka, temné síly. Babyloňané mě
li velmi složitou nauku o démonech a proto
i spoustu zaříkávání, aby místo nebo člově
ka osvobodili z moci zlého ducha. I staří
Židé měli z démonů strach, jako se Slované,
už pokřtění, báli vodníků, vil, skřítků. Ži
dé obětovali démonu Azazelovi kozla(Lv 16,
1O), báli se Lility, jakési víly noci(Is 34,
14). Věřili, že Bůh trestá Egypt a pošle na
něj démona nebo anděla Žahladitele(Ex 12,23
Lidové představy se časem očišťují, jasně
se oddělují andělé-Boží sluhové od duchů
zloby. V Knize Tobiášově se učí, že Bůh a
jeho andělé člověku pomáhají, zlí člověka
týrají. (Tb 6,8). Bůh proto posílá anděle,
aby zlé duchy odháněli, proti nim bojovali.
Kniha ještě užívá názvů perského folklóru.
Odtud je jméno vedoucího zlých duchů:
Asmodeus (Tb 3,8; 6,14).
STAROZÁKONNÍ VÍRA V JEDNOHO BOHA
A VÍRA V DUCHY A DÉMONY_____________
U Židů - na rozdíl od pohanských národůplatilo: žádný démon nemá větší moc, než
mu Bůh dá. Kdo se bojí Boha, před zlým
duchem strach mít nemusí. Proto se oběti
zlým duchům židům zakazovaly. Ale bylo
to pro ně pokušení, dělaly to všechny okol
ní národy. Židovský Zákon i kázání proro
ků považují oběti zlým duchům, za modlo
službu, za odpad od pravého Boha. Prostí
lidé to za modloslužbu nepovažovali,stejně
jako za starých dob nemysleli lidé, že ne
věří v Boha, když utíkají před vodníkem.
Ale biblické texty jsou v té věci přísné.
V řeckém překladu St.zákona se oba výrazy
ztotožnily: pohanské
božstvo je totéž co
démon. Sloužit démo
nům znamená odpad
od víry. V pozdním
židovství se pojmy
ještě víc vyhraňují.
Na jedné straně Bůh
a vše, co mu ve vi
ditelném i neviditel
ném světě slouží.
Proti němu odpůrce
Satan a viditelné i
neviditelné síly zla.
Není to perský či
babylonský dualismus.

Satan a jeho síly nejsou věční, jsou to odpadlí
andělé, kteří se vzbouřili proti Bohu a do této
vzpoury chtějí zatáhnout i člověka. KNIHA TO
BIÁŠOVA je představuje jako duchy pýchy a 4
nečistoty, kteří svádějí ke zlému. (Tb 8, 2 atd)
MÁ SE ČLOVĚK BÁT?__________________________
Písmo nás stále ujištuje, že se bát nemáme,Bůh
nám pomůže, pošle nám anděly, aby nás chrá
nili. Občas se ovšem každého zmocní beznaděj
nost. Uvědomujeme si své slabosti a vidíme ne
bezpečí sil zla. Mnoho lidí se nechá svést a
dobří velkým zlům často nemohou zabránit.
A tu vystupuje Ježíš jako vítěz na Satanem a
zlými duchy. I jeho dábel na poušti pokoušel.
(Mt 4,1). Pouhými myšlenkami z Písma odrazil
lehce jeho útoky. Závěr je jednoduchý: "Tehdy
ho dábel nechal a přistoupili andělé a sloužili
mu.(Mt 4,11).
CO PŘINESL NOVÝ ZÁKON NOVĚHO?
Konkrétněji vyjádřil, jak zlý duch na člověka
působí, hl.tím, že mu vnukává špatné myšlen
ky, nápady a vzpouru proti Bohu. Ani St.zá
kon nepochybuje, že Bůh může a chce člověka
z moci zlého ducha vysvobodit. V Ježíšově pří
padě se zdá, že hravě odrazil všechna pokuše
ní. Tak si to vysvětlovali Otcové pouště.
S pomocí Boží,kterou Bůh pokornému nikdy ne
odepře, je člověk schopen ubránit se zlu,kte
ré se chce vnitřně zmocnit lidského srdce.
Kristus nad démony zvítězil a tuto moc dává
každému křesťanu, žijícímu v Kristu a s Kris
tem. Názornou ilustrací této pravdy je Život
S V. ANTONÍNA POUSTEVNÍKA. Světcova poku
šení se líčí barvitě a zlověstně, ale Antonín
zachová klid a jako Ježíš vítězí nad démony,
kteří chtěli strhnout jeho vůli ke zlu.
Ale Ježíšovo vítězství nad Satanem má i ráz
kosmický, vzpoura proti Bohu není jen vnitřní
odcizení. Hříchem se svět dostal do rozporu s
prvním stvořitelským Božím slovem. Nemoci,ne
štěstí, smrt, zmatek-ačkoliv Bůh stvořil jen
život, mír, řád. Tedy svým způsobem je svět
i příroda v moci dábla a zlých duchů. Starý
zákon to nepopírá. Jen neustále zdůrazňuje,
že je tu Bůh, který své věrné ochrání, i kdy
by ie napadlo celé peklo. Ježíš udělá něco nového: utiší bouři na
moři-příroda ho poslouchá(Mk 3,35). Poslou
chají ho i démoni, ať
tomu výrazu rozumíme
v pravém nebo nepří
mém slova smyslu. Vymýtne posedlé Satanem
(Mk 1,23-27), uzdraví
epileptiky(Mk 9,14-19),
utiší bouři na moři,za
vede znovu mír ve svě
tě, aby byl takový, ja
ký vyšel ze stvořitel
ské ruky Boží!

Učedníci se snaží o totéž. Jménem Ježíšovým vymítají zlé duchy (Mt 7,22; Mk 9,38 atd.).5
Když je Ježíš posílá hlásat jeho učení, udílí jim výslovně tuto moc."Vydali se tedy na cesty,"
píše sv.Marek(6,12-13)"a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je." Jako u Ježíše, tak i u učedníků se spoju
jí tyto dva zjevy: vymítání démonů a uzdravování.
Totéž spojení je časté i v mnišské literatuře. I tam je častý démonismus. Vyjadřovací forma
je dost primitivní, někdy i jednodušší než v Písmu sv., to pak vede k nedorozumění. Ale
základ této déironologie prostých mnichů v Egyptě je vždy stejný: nejenom přemáhat zlo v
sobě, ale ponenáhlu očisťovat i svět ode všech jeho následků.
Moderní technická mentalita těžko chápe, že by povodeň, zemětřesení nebo nemoc souvisela
s hříchem, s mocí zla. Myslíme příliš fysicky, ale je nesprávné se domnívat, že fysika vy
světlí problém dobra a zla a jejich následků. Za záclonou světa probíhá stále neviditelný boj
a křesťan s Kristem se má snažit, aby připravil konečné vítězství dobra.
P.TOMÁŠ ŠPIDLÍK
ÍAsi 50 kněží salzburgské diecéze odmítlo"urážttivé' kritizování arcib. Edera v tisku. Ten ho
kritizuje jen proto, že jasně formuluje zásady
V benediktinském klášteře v Subiaku sloužili
katol.víry. Arcibiskup zakázal Bernardu Lisso
19.3, mši sv.opat biskup Andreotti s Otcem bis vi, knězi, pečujícímu o rodiny, aby uveřejňo
kupem Škarvadou, emauzským převorem Cyri- val články v arcidiecézním Listě sv.Ruperta,
lem Stavělem a P.Tomášem Halíkem z Prahy.
protože se neshodují s učením katolické víry.
Podle statistiky žije v ČSR asi 1O mil.katolíků- Litevští katolíci apelují na světovou veřejnost,
68%. Duch.správ je 4.429. O věřící se stará
aby podporovala snahy Litevců o samostatnost.
2.902 diecézních a 446 řádových kněží. V semi Biskupové důvěřují jak vládě, tak pres.Landsnářích studuje 594 bohoslovců.
bergisovi.- V semináři v Telšiai-otevřeném na
Lvovská-zatím pravoslavná-katedrála sv.Jiří se podzim mr.(r.1945 byl uzavřen), studuje 23
má vrátit uniatům. Kard. Lubačivský-nástupce bohoslovců od 20-25 let. Na severo-vých.země
kard.Slipého- se chce vrátit do vlasti-SSSR.
je polovina ze 150 farností bez kněze. Jediný
Slov.Katol.noviny vyzvaly občany Slovenska, seminář v Kovně směl přijímat málo studentů.
pronásledované pro víru, aby oznámili svou ad Ze Švýcarska navštívil po 42 letech svou vlast
resu skupině odborníků, která chce dějiny pro Rafael Kubelík s manželkou. Na letišti ho při
následování za komunistické vlády zpracovat. vítala řada polit.i kulturních osobností, přáte
Na Slovensku si založili Klub křest.intelektuá lé a příbuzní, kteří mu darovali na přivítanou
lů. Chtějí vytvořit seriozní fórum pro konstrul uzlíček buchet.
tivní vědeckou diskusi, práci skupin a publi Jugoslávští vojáci smějí už mít v kasárnách rů
kační činnost a navázat styky hl.se slovenskou žence, křížky ap.i náboženské knihy.
křest.inteligencí na Západě.
Na 18. velikon. setkání slovenských mladých v
22.3. odvolala vláda africké Liberie zákaz vysí zahraničí na chatě Tatra ve Schwarzwaldu,NSR
lání katol.rozhlasu a dovolila znovu vycházet 2 přišli letos i mladí z vlasti a bohoslovci z Branezávislým deníkům, které hl. kritizovaly vládu tislavy. Byl tam i biskup Kalata, T.J.________
presidenta Doea.
15.3.byly zahájeny diplom.styky Vatikánu a
Námětem tradičního listu sv.Otce kněžím k Ze ČSR.__________________________________________
lenému čtvrtku byla výzva, uvědomovat si víc V NSR vzbudila pozornost utopistická kniha R,
tajemné přátelství s Kristem. Připoměl i rozdíl H.BENSONA:Pán světa. Benson(1871-1915)byl
mezi svátostným kněžstvím a všeobecným kněž anglikánským pastorem, r.l9O5 se stal katol.
stvím věřících.
knězem. Ukazuje v knize, v jaké situaci se
Berlínský biskup Sternzinski se v rozhovoru v octne svět, sníží-li se Kristus jen na přítele
něm.rozhlase 18.3.vyslovil pro zavedení církev, člověka a křesťanství se oloupí o správný po
daní v NDR. Dosud přispívala na Církev v
měr k Bohu. Láska k lidem bez lásky k Bohu
NDR cirk.daň z NSR. Rád by, aby Církev spo skončí vždy zneužitím. Kniha kdysi vyšla i
lupracovala se státem. Biskupové se budou sne česky. Ke knize zaujali v katol.měsíčníku Třen
žit, aby se v zákonech odrážely křesťanské
ta Giorni postoj kuriální kardinálové J.Hamer
hodnoty. Možné je, že schopní kněží dostanou a B.Gantin,a teologové St.Grygiel a W.Kasper.
od biskupů povolení, pracovat v politic.životě. Letos slavili s ostatními křestany i pravoslav
Madarská bisk.konference protestovala 19.3.
ní velikonoce. Ti se totiž řídí kalendářem císa
proti zákonu z padesátých let, podle něhož
ře Juliána, ostatní kalendářem sv.Řehoře Veúřady mohou vyhlásit neděli za pracovní den, likého, papeže. Příští společné budou r.2001.
jak se to stalo 11.3.___________________________ V Římě se konalo v dubnu dvoudenní sympo
17.-19.3.se sešli v Budapešti katol.učitelé z
sium o možnosti spolupráce evropských univer
Východu i Západu. Tématem setkání, organiso- sit. Zúčastnili se ho rektoři 16 ti západních i
vaném Svět.sdružením katol.učitelů, byla du východních universit.__________
chovní, náboženská i odborná formace učitele Doma začal znovu vycházet AKORD,katol.
a důstoinost a samostatnost škol, .hl.katolickýčt časopis pro literaturu, umění a život.________

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

(nekonečné. Vyzpovídal ženy, o šesté sloužil meš
ní oběť a po díků činění znovu zpovídal, až zvoní|lo osm; spěchal do zákristie, kde čekali muži. 6
Iv oblékárně na něho čekal šestnáctiletý hoch.
Když Jan Vianney večer 24.zaři 1850 vyšel "Jsem Maximin Giraud," řekl trochu rozpačitě.
ze zpovědnice a vyčerpaný se vracel na fa Dlouho pozoroval kněz štíhlého, opáleného pasáčru, Potkal vzrušeného P.Raymonda: "Je tu, ka, který k němu vzhlížel zářícíma očima.
pane faráři! Ráno přijel dostavníkem!"
"Milé dítě,"hlas Vianneyův zněl vážně, takže Ma"Ale kdo?"
ximinův zmatek jen zvýšil!"Je pravda, že jsi
"Maximin Giraud, malý podvodník z La Sa - viděl Nejsvětější Pannu?"
letty. Chce vás vidět. Protože jste nebyl k "Nevím, byla-li to Nejsvětější Panna,"vykoktal
mání, přivedli ho ke mně. Nu - a já mu už chlapec."Stále tvrdím, že jsem viděl krásnou pa
svůj názor řekl."
ní. Ale když víte, že to byla svátá Panna, pak
"Vím, že zjevení nevěříte,"smutně kývnul
to musíte říci všem poutníkům, aby tomu věřili
pan farář.
a jezdili se do La Saletty modlit."
"Protože celé zjevení je podvod!"rázně od "Už jsi někdy lhal, chlapče?"zeptal se Vianney a
pověděl kap lan" Vždycky jsem vás varoval, pohlédl na hocha svýma tajúplnýma, planoucíma
abyste nemluvil o La Salettě. Nechtěl jste
očima.
mě poslechnout a dokonce jste světil medai- "Ano, už jsem víckrát lhal,"přiznal se Maximin a
lonky odtamtud a nemocným dával vodu z
sklopil zrak.
pramenu v La Salettě."
"Tedy jsi lhal,"kývnul pan farář a usadil se ve
"Máte k tak tvrdému odsouzení důvod?"
zpovědnici, "při jaké příležitosti?"
"Jak víte, byl jsem v La Salettě, abych si "Několikrát jsem obelhal našeho pana faráře,ale
sám udělal obrázek. Potkal jsem Maxima a
jen v maličkostech."Chlapec koktal a zrudnul.
když jsem se ho zeptal, co viděl, chlapec
"Pak musíš odvolat, co jsi řekl,"odpověděl Vian
nevlídně odpověděl: Pro mne za mne, my ney přísně.
slete si, že lžu. Všichni ví, co jsem viděl
"Jak to mohu odvolat, když to už nestojí za to."
a nezáleží mi na tom, jestli mi věří.-Tak se Maximin myslel na to, že už trochu podváděl,
ptám, pane faráři, dalo by omilostněné dí když nechtěl panu faráři říci, kam jde, nebo se
tě knězi takovou odpověd? Ten uličník vodí chtěl vyhnout svým povinnostem. Ale proč by to
lidi jen za nos."
měl odvolávat, když se už na to dávno zapomně
"Kde ted je?"
lo? Vždyť by se mu pan farář doma vysmál!
"Bydlí se sestrou a několika lidmi z jeho
"Ale musíš to odvolat,"opakoval Vianney.
vsi u Milosrdného samaritána. Ráno na vás "Takové staré historky nemohu přece odvolávat?"
počká v zákristii."
V chlapci vznikl vzdor, protože tušil rostoucí po
chybnosti starého kněze. Jeho nedůvěra ho mu
V noci se Vianney marně snažil na svém
ubohém slamníku usnout. Brzo vstal, roz čila. Starosta ho nazval lhářem, dokonce hrozil
vězením. Biskupský komisař ho nekonečně vyslý
žal lampu a neklidně přecházel po pokoji.
chal a snažil se ho zaplést do protikladů. I
Na zdi visel obraz z La Saletty.
on o něm pochyboval, protože vyznal
Dlouho stál před obrazem. Má kap
drobné chlapecké podvůdky. Hněvem
lan pravdu a všechno je jen klam?
stouply chlapci slzy do očí. Sevřel
Arcibiskup z Grenoblů se ještě k
zuby a zarputile mlčel i když ho
tomu nevyjádřil, také bis
světec zapřísáhal, aby řekl prav
kup z Belley vyčkává. Ale
du.
nepotvrdilo se loni strašli- Pan farář, unavený po probdělé
vé proroctví? Stalo by se
noci a trýzněný pochybnostmi, po
to, i kdyby sv.Panna nic nevažoval chlapcovo mlčení za zname
předpověděla? A přece! Všech
ní špatného svědomí a smutně svě
no spočívá na výpovědi dvou
sil hlavu.
dětí a Vianney sám věděl,
"Chceš se vyzpovídat?"zeptal se
jak lehce mohou pasáčci v
hocha po chvíli. Ten potřásl hlavou
horské samotě upadnout do
a bez odpovědi zamířil ke dveřím.
snění. Snažil se modlit,ale
Ještě jednou zachytil Vianney ho
nepodařilo se mu soustředit
chovy ruce a dlouho je tiskl,
se. Nakonec se rozhodl, že
"Poslouchej, hochu. Jestli se ti
hocha ráno důkladně vyzkouší
Matka Boží nezjevila, musíš to
Po půlnoci šel do kostela a
říci." Chlapec mlčel."Sám si
zazvonil, aby kajícníci vědě
přiznal, že jsi víckrát lhal,Jak
li, že mohou ke zpovědi. Pak
ti mám věřit?"
poklekl na stupně oltáře a
V chlapci vzplanul oheň. Několiprosil Boha upřímně o osvíce
krát se pokusil obhájit svou není. Hodiny zpovídání v kapli
vinu, ale stud poraněné hrdosti
sv.Jana se mu dnes zdály

MAXIMI N Z LA SALETTY

mu zavřel ústa.
"Nemám,co bych víc
řekl. Smím ted ode
jít?"
Pan farář unaveně
kývnul. Maximin vy
koktal pozdrav a
odešel. Týž den ode
jel poštovní bryčkou
z Arsu.
Když přišel Jan
Vianney v poledne
na faru k obědu,
šel s lehkým kývnu
tím hlavy kolem kap
lana, který netrpě
livě čekal. Sundal
obraz z La Sallety
ze zdi své ložnice a
zavřel jej do skříně.
"Nu, pane faráři,
jste vyléčen?"zeptal
se ho Raymond,když
si pan farář s po
vzdechem sedl.
"Můžete být spoko
jen, "odpověděl kněz
unaveně,"už nebudu
světit medailonky z
La Saletty."
"Snad jste nyní po
znal, že máte na mě
víc dát,"vítězně
řekl kaplan,"stále
jsem to říkal."
"Ano, opakoval
jste to neustále,"
kývnul pan farář.
Pak si zakryl dlaně
mi tvář a rozplakal
se.
Wil. .HÜNERMANN
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"Vzhled oblohy tedy umíte posoudit
7
a znamení času ne?(Mt 16,2). Tato
výčitka Pána zákoníkům by neměla
platit nám. Vzdor zesvětačení na
ší doby se musíme snažit, vidět
dnešní události z hlediska věčnos
ti, vidět v nich ruku Boží.
Toto znamení 20.st., které se blí
ží svému konci, ukazuje na r.1917.
Od 7.-12.5.1917 zvítězila na všeruské konferenci komunistické
strany radikální linie Leninova.
Ta pak vedla k bolševické revoluci
a všem následkům, které známe. Vy
stoupila nová ideologie, která
chce zničit všechny křestanské hod
noty. V tomto boji na život a na
smrt zasahuje Bůh.
13.5.1917 se poprvé zjevila Panna
Maria ve Fatimě. Záchrana světa,
osud Evropy závisí na tom, budemeli jednat tak, jak nám Panna Maria
ve Fatimě radila.
"Budou-li lidé dělat to, co říkám, zachrání se mnoho duší
a bude mír. Jinak rozšíří Rusko své omyly po celém světě,
dojde k válkám, mnoho dobrých bude umučeno a sv.Otec bude
muset hodně trpět, řada národů bude zničená."
CO ŽÁDÁ FATIMSKE POSELSTVÍ?
"Lidé se musí polepšit, musí si vyprošovat odpuštění hříchů
Nesmějí urážet našeho Pána, který už mnoho vytrpěl."
Modlitba- zvláště růženec - pokání, obrácení a polepšení,
je smysl fatimského poselství. Fatima má nej jistější zárukj
církevní věrohodnosti, jaké kdy Církev podobným událostem
dala.
V ROCE 1942 A ZNOVU 1952 ZASVĚTIL PIUS XII .SVĚT A RUSKO
a jím utlačované země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.Jan
Pavel II.splnil žádost Panny Marie, aby toto zasvěcení se
konalo společně s biskupy celého světa r.1982, kdy zároveň
ve Fatimě poděkoval za záchranu při atentátu 13.5.1981.
K dosažení světového míru toto zasvěcení ovšem nestačí. Je
nutná modlitba a oběti. Jen pak se mohou splnil slova Matky Boží:"Nakonec
zvítězí mé Neposkvrněné Srdce a svět dostane mír." Nejvystižněji vyjádřil tu
to skutečnost býv.biskup z Řezná Dr.Graber:"Zanedbávání modlitby a pokání-říkám to velmi vážně-je zločinem na lidstvu."
V novoročním projevu českého presidenta VÁCLAVA HAVLA nás zaujalo jeho zdůraz
nění důležitosti mravní obrody našeho lidu - a to obrody křestanské. Řekl do
slova: "Náš první president napsal:"Ježíš-ne Caesar." Dnes v nás tato idea zno
vu ožila. Troufám si říci, že snad dokonce máme možnost šířit ji dál a vnést
tak do evropské a světové politiky nový prvek."
Již před lety odpověděla sestra Lucie-jediná z dnes žijících dětí, kterým se
Panna Maria r.1917 zjevila-na dotaz, kdy se Rusko obrátí a bude zajištěn
opravdový mír:"RUSKO SE OBRÁTÍ, AŽ BUDE DOST TĚCH, KTEŘÍ SPLNÍ PROSBY PANNY
MARIE!"
H.Z.

BŮH CHCE BÝT STÁLE S NÁMI
CO BUH JE, NEVÍ NIKDO Z NAS
ZA NOCI ČASTO, NEŠŤASTEN
A NEZVÍ ANI,
JSEM VZTÁHL DLANĚ
ON VŠAK CHCE VÉRNĚ V KAZDY CAS
A JINÉ RUCE CÍTIL JSEM
BÝT SPOJEN S NÁMI.
KLASTI se na né.
Konrád Ferdinand Meyert 1825-1898). Přeložila Anděla Janoušková

nehledali nevěstky a rozkoše, ale chudá-o
ky, nemocné, opuštěné. Když přišel do to
rna sv.Ignác, už se mohl se svými bojovJako silný opojný nápoj, který jednoho
nými přáteli opřít o zreformovaný život
posiluje, druhého svádí a hubí-tak pů
Říma. Sv.Filip vyléčil Řím.
sobily dary renesance. Obnovovaly se a
Nepočítal s reformou. Ta vyrostla z jerozvíjely pohanské formy-ale nesmírně
ho života. Z renesance a humanismu přiničily duchovní hodnoty. Jako dnes
jal srdečný a milý úsměv. Tím bojo
jed progresismu, tak tehdy pohanské
val i proti podmračenému, studené
třeštění zachvacovalo všechny vrstvy
mu protestantskému racionalismu.
obyvatel-a velkou část duchovních
Miloval Boha dětsky, ale vroucně.
Jak nádherné vily si stavěli kar
Za ním šel s plamenným mečem Ignác.
dinálové a.preláti v Itálii! Sbí
ZABÍJÍ CÍRKEV REFORMÁTORY?
rali úzkostlivě kde jakou písem
Na florentském náměstí dohořela
nou nebo výtvarnou památku antichranice s oběšeným mnichem Savonakého umění-za klasický rukopis byli
rolou. Chtěl aby místo krutých a lstivých kní
ochotni zaplatit cokoliv-i papežové.
Vily a paláce nezdobily obrazy Krista a jeho žat Medici vládl Florencii Kristus. Jeden Medi
svátých, ale satyři a nymfy, bozi a bohyně i ci se pak stal guvernérem města, druhý-Juliushrdinové antických dob. Plato se studoval víc arcibiskupem a třetí-Lev X.-papežem.
Lorenzo Medici se chtěl zalíbit vypleněnému a
než evangelium, z posvátného řečnictví se
pokořenému městu. Pořádal hry, turnaje, maškastalo umění řečníka Demonsthena.
Kardinál Bembo píše kardinálu Sadolletovi, že rády-a Florencie brzo zapomněla na ohnivého
musí přestat číst sv.Pavla, aby si tou bar mnicha, který dal vyhnat prodejné ženštiny z
barskou četbou nepokazil sloh. O sv.Františku města. Pro 90 tis.obyvatel bylo dost písničká
řů a šprýmařů, každou chvilku bitky mezi šašky
píše, že"byl přijat mezi bohy", o kajícím
i žoldnéři pánů Medici. Navoněné kurtizány dal
křesťanu, že"usmířil bohy i penáty".
Savonarola zmrskat metlami, namočenými do hnoSVĚTLO FLORENCIE-APOŠTOL ŘÍMA
jůvky. Ale ted se zase vznášely městem...
E.1515 se narodil FILIP NERI. Rodiče prošli s A místo reformátora Savonaroly nastoupil Filip.
děťátkem pod slávobránami, připravenými pro S jinou, mnoham účinnější taktikou.
Lva X. Na nich se hemžili pohanští bohové.
Je div, že v Církvi se rozmohla nekázeň? Tri- NOTÁŘOVO DÍTĚ
dentský sněm a církevní dekrety nařídily re- Narodil se 21.června 1515 v domečku nad Arnem.
formy-ale jak přemoci ducha renesance? Zdál Otec se jmenoval Erancesco z Castelfranco-pocháse-jako dnes progresismus-nepřemožitelný. K zel totiž z této obce-a k jeho notářskému umě
čemu dekrety, pokud podle nich nežili kněží? ní stačilo znát zákony, umět rychle a krásně
psát. Měštští a kuriální notáři byli větší pá
Nikdo nebral reformy moc vážně. Teprve vy
ni. Notářství patřilo k sedmi svobodným uměním.
stoupení luteránů všemi otřáslo. Válka!
Sv.Karel Boranejský a jiní dobří kardinálové Když notář Francesco zemřel, zůstaly po něm
varovali před Božím trestem. Učený Cesarini dva soudky vína,dva svaté obrazy-pod nimi se
se děsí toho, jak lid pohrdá zkaženým kněž- asi sv.Filip učil modlit-staré pergameny a zá
soba papíru. Je to uchováno ve florentském
stvem-poničeným církevní vrchností samou.
Zevně se zdála být Církev na vrcholu moci a archivu. Notář měl chudé zákazníky, platili
slávy. Živila tisíce umělců, ale odvracely se litrem vína či vajíčkem, prodávali či kupovali
od ní tisíce křesťanů. Říkali, že Církev uži baráčky,dávali skrovné odkazy chudým klášterům.
ví Bernini a Rafaely a Michelangely,ale neuži.Filipova matka zemřela po čtvrtém dítěti a to
brzo po ní. Filipova sestra pomáhala pak otci
ví křesťany, hledající poctivě Krista.
Z této duchovní bídy vystupují světci: sv.Fi při vedení domácnosti. Filip ji velmi miloval.
Snad by i skromné příjmy stačily k životu-ve
lip z Neri, sv.Kamil, sv.Ignác, sv.Terezie,
sv.Jan od Kříže...Tito světci-krcmě sv.Igná- Florencii se žilo levně-ale notář byl vášnivým
alchimistou, celé noci proseděl nad křivulemi
ce-tvrdí, že chtějí jen milovat Boha-r“
a ráno zasedal bledý, ale s nadějí k snídaní.
formovat. A přece reformovali! A jak!
Touhu po tajemném Filip po otci zdědil. Rád
BLÍZKO ANDĚLSKÉHO HRADU
hloubal a pátral. Notář se oženil podruhé, s
se tehdy usadil veselý, vtipný kněz, upřímně veselou ženou, kterou Filip měl rád a od ní se
svátý, a shromažďoval u sebe pážata z papež naučil hledat na všem tu lepší stránku. Byla
ského dvora, od šlechticů, kardinálů,legátů. . to svátá radost těch, kteří nemají nic, a
Mnozí chlapci se stali kněžími, jiní ovládli právě proto jim patří všechno
dvory a kurie. Kněží od sv.Filipa provedli
Otec byl jinak zbožný. Bál se exkomunikace.Teh
nejdříve reformu na sobě a skrze ně se nočně dy se církevními tresty nešetřilo. Ani člověk
šířila po celé Církvi. Filipovi chlapci
nevěděl, je-li exkctmunikován nebo he.
REFORMÁTOR

A tak svědomitý notář, který jinak nikoho BUDE KONEC SVĚTA?
9
neměl, vypisoval poctivě své zpovědi a - ------------------------------------------------------------Hlavním článkem víry Jehovistů je nauka o posledfsoužení na okraje svých akt a listin.
Filipovi bylo pět let. Rodina se odstěho- ních věcech člověka-eschatologie. Čerpají ze staroovala na okraj města do farnosti San Gior- zákonních proroků a ze Zjevení sv.Jana. Hlavně
konečnou bitvu mezi Bohem a Satanem,
gio.Bydleli proti kostelu. Z okna se Fi- očekávají
(na hoře Mageddoníz
nedokonalého řeckého texttu
lip často díval na tichý život na nábře Armageddon).
ží Ama,na rybáře a někdy zpíval se sest
ZNAMENÍM KONCE SVĚTA
rou žalmy. Sem nedolehl hluk města, jen
jsou války, mory(!), zemětřesení, mravní rozvozit,
jeho zvony ze sta věží.
V katedrále se křtily všechny děti, tedy i lidská poživačnost. Je pravda, že dnešní svět see
Filip. Filip byl-podle naivních vzpcmínek může sám přirozenou cestou zničit. Místo moru
své sestry-vždycky dobrý hoch, pěkné po aids, znečištěné ovzduší aj.
KŘESŤANE OČEKÁVALI KONEC OD POČÁTKU.
stavy a měl dar přitažlivosti. Vzdělání
dostal v městské škole. Chodíval v repub- Pocit konce světa najdeme u všech apoštolských
likánskán plášti s kapucí, kterou Floren- Otcůísv. Klement, sv. Ignác Antiochijský, sv.Polytan zvedal jen před nejvyššími církevními karp, Papiasju Hippolyta ve 3.st.,u Lactantia ve
4.st., u sv. Řehoře Velikého z 6.st.Píše:"Podívejhodnostáři a nejvyšším soudcem.
Nejvíc se naučil od Daminikánů, s kterými te se kolem sebe na tu zkázu-mory, války, neštěs
tí! Je jasné že už brzo nastane konec světa1.1
byla rodina zpřízněna. V městě měli tři
kláštery, do reformního kláštera San Marto, Zvlášť silné bylo očekávání konce světa kolem
kláštera Savonarolova-chodil mladý Filip . r.1000. Tehdy byl velký hladomor, zaviněný
Tam se naučil nebojácnosti a poznal učení křesťany, kteří se už ani nenamáhali osévat pole;
Od poloviny 19.st.se ozývají stejné obavy znovu.
sv.Ttmáše Akvinského. Zde pracoval Fra
Angeliko a Fra Bártolcmeo. Když šel Savo- SEBEJISTOTA JEHOVISTICKÝCH VÝPOČTŮ
narola kolem jeho cely na popraviště, na Lehce dovedou člověka k přesvědčení, že je to
kreslil kolem hlavy jeho portretu-už skp- skutečně tak - ale zapomínají na biblické upozor
nění Kristovo, že"o tomto dni a hodině neví nikdo,
ro hotového-tenkou zlatou svatozář,
jen Otec sám"(Mt 24,36) a "Syn člověka přijde v
HLEDÁNÍ NOVÉ VLASTI
hodinu, kdy se nenadějete."(Lk 12,40).
Filip zůstal ve Florencii do 18,let. Tam Naší věcí není počítat, kdy,,to"bude a jak"to"bude
se po popravě Savonarolově střídala jedna probíhat, nýbrž být připraveni. I když vypočítá
vláda za druhou. Jedinkrát svrhlo město
me nějaké datum, můžeme být jisti, že se to v tu
otroctví Medicejských-roku 1528, stržené tobu nestane. Podstatou Písma není hlásáni katavýmluvným kázáním Nikola Caponi. Zase se strof-i když je popisuje-ale povzbuzovat ke konání
vyhlásilo za svobodnou republiku, jejímž dobra, na dobro samo-totiž na Boha. Evangelium
pánem je Pán Ježíš .Při průvodu pro milost je radostná zvěst a ten, kdo mu věří ,
ný obraz Matky Boží se lidé na ulicích ob nemusí a nesmí hrbit hřbet a "balit kufry" v oče
jímají a slibují, že budou bojovat do krve kávání nastávajících pohrom.
za svobodu. Císař totiž obléhal Florencii. DVOJE VZKŘÍŠENÍ
Totiž života a soudu. To druhé se týká jen 144
Procesí a posty se střídaly s vojenským
cvičením. Všude nadšení, důvěra v Boha... tisíc vyvolených a druhý příchod Kristův"to myslí
Zpěv zbožných lidových zpěvů"lodi",udržu Bible jen symbolicky, Kristus se už podruhé na
jících se v kostele sv.Marka pět století. svět nevrátí." Co je symbol a co ne, rozhodují
Vtipy a kritiky, smích-ale dcma zatínali Svědkové Jehovovi subjektivně, jak se to hodí k
jejich nauce. O 144.000 tisících tvrdí, že jsou
lidé pěsti, povzbuzovali se k boji...
skutečné, z.tímco 62 týdnů u Daniela(8,25)znameíPoměry se horšily. Každý si podržel, co
ná 62 týdnů let a z toho vycházejí další výpočty/..
měl - a do rodiny notáře se vloudila nouze
Jen Alžběta se bohatě vdala a svou rodinu .DUCH STRACHU
dinu podporovala. 1528 vypudili Florentští Celou nauki předkládají v duchu strachu aaotbacttMedicejské z města, ale po čtyřech letech ví. Boha př dstavují stále jako ničitele. Sřraatl pros
úskokem Alexander Medici republiku rozdrtil. to tak zdůr; zňují otázky konce světa, novéi vJáátý/
Filip šel nejdříve k strýci na statek do a nových pcddaných.
San Germano, pak se zřekl podílu a vydal SLOVO LÁSKA SE V JEJICH KATECHISMU.;
se do světa. Jako výbavu mu dal otec peč sotva vysky ne. Důmyslně dokazují, žěeHfifhstvoolivě napsaný rodokmen, který Filip cestou řil svět za ■ est dnů-které znamenají 6GHBDIétt-tto
roztrhal a hodil do Ama. Nejvíc pro něho je pojetí středověku, které už Církev dásvroooipusa-nezn iňují se, proč Bůh svět stVošříl. Wáiee,
plakala nevlastní matka. Čekala i na smr tila-ale
že z lásky, o kterou se chtěl rozdělit ssčětoěěieam.
telném loži, že se Filip vrátí, ale ten
Ze stejné íá ky nás vykoupil od hříchu-aa rraattitbo
se uz nikdy nevrátil.P. SILVESTR braito.O.P. lásku se mů-eme spoléhat, ne na výpočty a:is^eédu.i
láce, které se stále mění.
M.C.Putna

Alja RACHMANOVÁ

DOBRODRUŽSTVÍ
S JURKOU
RADOSTI I STAROSTI S VYDÁNÍM KNIHY
Dnes nás přijímá ředitel nakladatelství celý rozzářený:"Kniha jde skvěle na odbyt a už se o
autorské právo zajímá řada zahraničních nakladatelství. Zde je první dopis, ozvěna tisku." 10
Přisune nejen první, ale hromadu dalších dopisů a výstřižků z novin. Ctu napřed nesměle,
pak radostně a konečně dojatě. Podařilo se mi najít cestu od srdce k srdci. Otřásla jsem lid
mi tím, že jsem jim ukázala život a utrpení člověka v pravé podobě. A lidé pochopili, že
každý má povinnost milovat a nikdo nemá právo nenávidět.
Ředitel zahlédl v mých očích slzy. "Dnes došel tento dopis-přivede vás na jiné myšlenky."
Šibalsky se usmívá,ukazuje zatržené místo a dodává:"Doufám, že pan doktor nebude žárlit."
Dopis píše bohatý továrník a prosí nakladatelství, aby se přesvědčilo, je-li mé manželství
šťastné. Diskrétně ovšem. Jinak ať se rozvedu, ožení se se mnou. Nabízí mi krásný život.
I tento dopis mě dojal k slzám. Překvapení však není konec. Ředitel se na mne obrací:
"A kdy začnete psát další knihu, paní doktorko?"
"Další knihu?"divím se,"měla bych napsat další knihu?"
"Už se lidé ptají, kdy se objeví pokračování. Vydal bych ji koncem roku. Dnes máme leden,
v červenci by tu měl být rukopis-tedy už aby začal pan doktor s překládáním."
"Mám své zaměstnání,"brání se Otmar.“A překládat knihu není maličkost."
Dohadují se - a dohodnou se. Sama si představuji, jak beru do ruky znovu své deníky, mi
nulost se mi vynořuje před očima, oživují lidé, kteří kolem mne trpěli.
Sotva dojdeme domů, volá Otmar:"Jurko, už máš ošlapený podpatek. Spravím ti ho."
Sama zašívám prádlo. Zazní zvonek. Kdo to může být? Otvírám dveře, na prahu stojí chudě,
ale slušně oblečená paní. Nečeká na pozvání, jde do pokoje a s uraženým výrazem ve tváři
chrlí přímo slova:"Vaše kniha má velký úspěch. Jste povinni pomoci těm, kdo nemají štěstí.
Můj muž je malíř, viděl vaši podobiznu na obálce knihy a chce vás poprosit, abyste mu sedě
la pro portrét. Bude to stát jen pár set šilinků. Máme rodinu - a kdo si dnes v Rakousku
koupí obraz? Musíme přece jíst, že?"
"Zřejmě si děláte mylnou představu. Můj muž má velmi malý příjem a za knihu jsem dostala
jen zálohu, která stačí na to nejnutnější. Když jsme sem přijeli, neměli jsme vůbec nic."
Paní si mě měří od hlavy k patě, rozhlíží se po pokoji a říká rázně:"To dobře znám. Obvyk
lý trik těch, kdo zbohatli. Zařídí si i byt chudě, aby prosebník viděl, jak uboze žijí. Kde je
váš muž? Ráda bych s ním mluvila?"
"Můj muž má práci,"odpovídám.
Spravuje Jurkovi boty a při takové práci nechce být vyrušován, je ve špatné náladě a ne
rad vidí, když ho lité při této práci přistihnou.“
"Ach - to je typické. Nemá čas pro chudé lidi. Co vlastně dělá?“
"Spravuje boty našemu Jurkovi,"směji se,"tak ušetříme trochu peněz."
Chvíli na mne nechápavě zírá, pak ji dojde, že nehraji divadlo, ale mluvím pravdu. Dávám
jí tři šilinky a říkám, ať přijde za pár měsíců znovu, snad budeme moci u jejího muže obraz
objednat.
"Nebudete litovat. Můj muž dělá skvělé obrazy,"loučí se a má lepší náladu.
Jfciež se dostanu k tomu, abych připravila Otmarovi a Jurkovi svačinku, zase zvoní. Je to
pán středních let, vysoký, s jemnou tváří a přátelskýma modrýma očima, oblek pečlivě
vyžehlený, ale do nemožnosti obnošený:"Milostivá paní,"podává mi knihu,"zde jsou krásné
výstřižky. Vaše kniha je ve všech výlohách, pro vás je maličkost si výstřižky koupit. Zde
je na příklad Šípková Růženka - stojí jen deset šilinků." Prosebně na mě zírá.
"Mám1 doma ženu a děti,"prosí se slzami v očích. Jdu do kuchyně za Otmarem a vypravuji mu
&!nezaměstnaném muži, který se představil jako důstojník. Otmar vzdychá, vytáhne pět šilinkůa já balím trochu chleba a sýra. Bývalý důstojník sedí na pohovce, kniha na zemi,
a on sám spí. Když vstoupím, trhne s sebou: "Odpusťte, milostivá paní. Jsem tak unavený!"
Předávám mu peníze a balíček a slibuji, že půjde-li kniha na odbyt, dostane víc. Líbá mi rufku, děkuje a odchází. Je mi smutno. Co je ta moje troška proti moři bídy a nouze? Kdo je za
--'ťo odpovědný? A jak to jeho svědomí snese? Slibuji si, že nikdy neodmítnu prosebníka, sama
—přece vím a nikdy na to nezapomenu, co je bída.

BŮH K NÁM MLUVÍ
Další vysvětlení stručných otázek
a odpovědí katechismu z č.3.
JAK MLUVÍ BŮH K LIDEM?
1.Skrze své stvoření
2. Skrze vyvolené osoby. Ve Starém
zákoně to byli patriarchové a proroci
v Novém zákoně k nám Bůh mluvil skrze
svého Syna, který se stal člověkem, a
skrze jeho přátele a učedníky - apoštoly.
1. Skrze stvoření mluví Bůh i k nám. Říká
nám, že je a jaký je. Stvoření je obrázková
kniha Boží. V něm se dá-podle sv.Pavla-číst
o Boží všemohoucnosti(Řím 1,20) a jeho
moudrosti, která vše řídí a plánuje. Švédský
přírodovědec Karel Linné(+1778)z university
v Upsale napsal v knize Řád přírody:"Všude,
kde najdu nerosty, rostliny, zvířata a hvěz
dy, nacházím stopy věčného, všemohoucího a
moudrého Boha. Klesám před ním do prachu
a plný obdivu a úžasu ho vzývám."- Jako
Linné smýšleli i jiní slavní přírodovědci,např.
Louis Pasteur(+1895). Objevil, že v atomech
vládne řád, věřil a neskrýval se s tím.
Člověk může rozumem přijít na to, že existu
je Stvořitel; vidí totiž výsledky jeho působe
ní. Proto vyhlásil I.Vatikánský sněm za prav
du víry(dogma), to, co opakoval II.Vatikán
ský sněm:"Bůh, původ a cíl všeho, se dá s
jistotou poznat přirozeným světlem lidského
rozumu ze stvořených věci."
Bystrý španělský filosof Jakub Balmes(+1848)
prohlásil:"Důkaz existence Boží nosím ve své
náprsní tašce." Vytáhl své hodinky. Chtěl
tím říci: Mé kapesní hodinky předpokládají,
že je vyrobil hodinář.
Tím spíš musel stvořit a uvést do pohybu
velké soukolí vesmíru Tvůrce, jehož velikost
nekonečně přesahuje velikost a dokonalost
vesmíru. Slavný astronom Angelo Secci(+1878^
vedoucí vatikánské hvězdárny řekl:"Od po
hledu na nebe k pohledu na Boha je jen kra
tičká cesta'.' V témže roce zesnulý německý
astronom J.Mádler prohlásil odvážně:"Pravý
přírodovědec nikdy nemůže popírat Boha,ne
boť kdo vidí tak hluboce do Boží dílny jako
on a má příležitost obdivovat Boží moudrost
a řád, musí klesnout v pokoře na kolena
před nejvyšším Duchem".
BŮH MLUVÍ I SKRZE VYVOLENÉ LIDI.
Ve Starém zákoně to byli patriarchové a proroci(prorok byl učitel-ne vždy prorokoval),
v Novém zákoně skrze svého Syna, Ježíše
Krista a jeho apoštoly. Tak čteme v dopise
sv.Pavla Židům(l, 1-2): "Mnohokrát a mnoha
způsoby mluvil v minulosti Bůh k našim před
kům skrze lidi shůry osvícené. V této však,
to je poslední době, promluvil k nám skrze
svého Syna."

Bůh se tedy zjevil různým způso
bem a sdělil nám, kdo je, co za
mýšlí s lidstvem a kdo jsme my a
jak mÉnne jednat.
JSOU RŮZNÁ ZJEVENÍ BOŽÍ 11
Zjevení předkřestanská a křesťan
ská. Předkřestanská se dělí na prazjevení(první lidé), zjevení Mojžíšo
vi a zjevení prorocká. V Novém zá
koně je to vše, co nám zjevil Kristus
a jeho apoštolé a sahá do smrti sv. Jana
kolem r.lOO. Po tomto datu se jistě
zjevoval Bůh dál, ale byla to tzv.sou
kromá zjevení, kterým není katolík povinen
věřit.
ZNÁMKY BOŽÍHO ZJEVENI
Bůh se zjevoval různým způsobem. V obrazech,
(např.andělů)v slovech a dílech a to vyvole
ným lidem. Vnějším znamením pro pravost sku
tečně Božího zjevení jsou zázraky a moudré vý
roky. K nim patří podstatně i vnitřní krite
ria! i Zlý duch může předstírat divy)a to je
svatost člověka, skrze něhož se Bůh zjevuje a
svatost poselství, které tento člověk z Božího
pověření hlásá.
DUCH SV.STOJÍ PŘI NICH
Božské zjevení se napřed přenášelo dál jen
ústně. Duch sv.dal podnět k tomu, že se mnohá
zjevení zapsala. Vedl myšlenky autora k urči
tým pravdám a skutečnostem a chránil ho před
omylem. Této ochraně Duch sv.při psaní Písma
sv.říkáme INSPIRACE.
PODIVUHODNÝ SOULAD PÍSMA SVATÉHO
Písmo sv.má celkem 72 knih. Starý zákon 45
knih, Nový zákon 27 knih - z toho 4 evange
lia, Skutky apoštolů, 21 apoštolských listů a
Zjevení sv.Jana čili Apokalypsu. Tvoří podivu
hodnou harmonii, patří k sobě a neprotiřečí si.
Jak je to možné? Zde malý příklad. Na vesnic
kém náměstí má hrát 40 hudebníků. Jeden
hraje na trubku, druhý na housle, třetí na
basu, další na flétnu a další na buben atd.
Řídí se podle toho, jak jim taktuje kapelník.
Nástoje jsou různé - přesto všechno dohroma
dy tvoří nádherný koncert.
Podobně i 40 autorů Písma sv. Žili sice v
rozdílných dobách - od lO.st.př.Kr. po l.st.
po Kr., měli různé povahy,různá vzdělání - a
přece všechny jejich knihy tvoří nádherný
soulad. Jejich hlavní melodií je Mesiáš-SpasitelBůh s námi. Tato harmonie pochází od Ducha
sv, který autory povzbuzuje a osvěcuje-inspiruje.
NEJCENNÉJŠI SLOVO BOŽI JE KRISTUS
Sv.Antonín poustevník(+356)dostal jednou do
pis od císaře Konstantina Velikého. Jeho žáci
prohlásili, že je to velká čest. Světec řekl:
"Měli byste raději žasnout, že Bůh nám poslal
dopis-Písmo sv." Kristus řekl:"Nebe a země pominou, ale má slova nepominou."( Mt 24,35)
Univ.Prof.Dr. Ferdinand HOLBOCK

MYSTIKA A GNOSE
Církev žije na lodi, která se nedá-vzdor
četným bouřím-potopit; na její palubě je a
bude do konce časů Kristus. Petr není hmot
ná skála, ale duch věrnosti. Ani jediná
bouře dějin dosud Církev nezničila-a to je
jeden z důkazů její pravosti. Začnou-li
však v těžkých dobách zástupci Církve pod
léhat slabostem, oddělují se od Církve ma
lověrné skupinky, mj.i gnostikové, opouště
jí lod a tvrdí, že vybudují lod lepší.
Kristus respektuje svobodu člověka. Trpí
ty, kdo chtějí svobodu od Církve, místo
svobodu v Církvi.
PODSTATA A DĚJINY GNOSE
Giosis-z řečtiny-znamená poznání. Enesprak
ticky snahu po poznatcích o Bohu a světu
prostřednictvím okultisnu.
Gnostické skupinky se odštěpovaly od Círk
ve už v l.st. Většinou po roce zanikly-a
Církev překonala bouře skoro 2000 let.
Gnostici sice většinou mravní zásady a čás
tečně i pravdy katolické Církve přejímají,
ale staví na učení jediného člověka.
Např. antroposofie Rudolfa STEINERA. Spole
čenství je založeno na jeho vizionářských
schopnostech-jinak by to byl jen obyčejný
filosofický světový názor. Steiner měl
schopnost přecházet z tohoto světa do dru
hého, t.j.duchovní svět ho zvlášť inspiro
val. Tuto schopnost má víc lidí a gnostiko
vé ji považují za něco přirozeného.
ROZEZNÁVÁNÍ DUCHŮ BOŽÍHO OD PROTIBOŽSKÉHO

Cnen svět má dvě oblasti. Kdo rozliší, kte
rá inspirace pochází od Boha a jeho zástu
pů a která od Satana a jeho legií? Satan
je nepcměmě chytřejší než všichni filoso
fové, vědci a teologové dohromady. Proto
není člověk sám schopen tyto"duchy"rozlišit
Musí se řídit učením Církve, jinak rafinovanánu svádění Satanovu podlehne.
MYSTIKOVÉ A GNOSTIKOVÉ
I v Církvi jsou a byli lidé, nadaní mimo
řádnými. duchovními dary. Takový člověk mu
sí na slovo poslechnout duchovního vůdce.
Zde je rozdíl mezi mystikem a gnostikem.
Mystikové naslouchají, slyší a jsou poslušni. Nechtějí vědět, jejich vědění o tonto
či onom světě je dar milosti a ta přichází
skrze dobrovolnou askezi. Mystik očknítá
světský úspěch a užitky svých mystických
zážitků přenechává Církvi./Viz článek o
Zázračné nedajlce v č.3./
Gnostikové však chtějí něco ze svého vědě
ní o onom světě mít. Světský úspěch a pení
ze, aby zakládali a udržovali sekty.

Mystik se vždy podrobí Církvi-skrze duchovní
ho vůdce. Ten s ním slyší, modlí se a je po- _
slušný; nechce vědět, co Bůh omilostně12
námu zjevil, nežádá, aby se Boha na něco ptal.
Mystik je mlčenlivý. Bez dovolení duchovního
vůdce o svých zážitcích nemluví.
MLČENLIVOST JE ZKUŠEBNÍ KÁMEN
pravého a nepravého mystika. Gnostikové se pta
jí duchů, ti jim odpovídají a gnostikové to
uveřejňují, jako kdyby to byla jejich zásluha.
Gnostik obvykle napíše spoustu knih-jako Jakub
Lorber, nebo koná přednášky, jako Rudolf Stei
ner. Mystik má největší odvahu, kterou může
člověk projevit-odvahu k pokoře. Gaostik má
spíš odvahu k pýše, tvrdí, že i bez Církve do
káže rozeznat dobrého ducha od zlého.
CO PÍŠE MYSTIK - SV.JAN OD KŘÍŽE?
Radí, aby ten, kdo má vidění něbo jiné nadpřiro
zené zážitky-i kdyby je nepovažoval za důležitéje hned sdělil svému duchovnímu vůdci a podle
jeho rady se řídil. Také říká, že mystické zá
žitky jsou ryzí dar milosti Boží a nemají zda
leka takovou cenu, jako je dobro, které vykoná
člověk z lásky k Bohu. Duše, které nemají mys
tické zážitky, ale žijí podle vůle Boží, často
převyšují ty, kdo mystické zážitky mají.
NEGATIVNÍ STRÁNKY GNOSE
Groše obsahuje mnoho bodů s velkými otazníky:
věří v převtělování duší, v to, že osud lidst
va i člověka řídí hvězdy - obojí Církev zavrhla.
Gnostické skupiny často samy sebe přeceňují,
staví na osvícení jediného člověka - a to bývá
prohnaná udice dáblova. Ten zná lidské tvory
tak dokonale, že může i pravdivě sdělit, oo se
stane v budoucnosti. Sv.Jan od Kříže píše, že
na osoby, které se vrhají do nebezpečí falešné
mystiky z domýšlivosti a ze zvědavosti, se Bůh
hněvá. Jejich snaha bývá výhonek pýchy, koření
v slavomamu, opovrhování božskými věcmi a je
pramenem zla, kterém mnozí z těchto lidí pod
lehnou. Bůh je pak nechá v omylu a klamu, takže
sejdou z pravé cesty a oddají se falešnému
fantazírování. Tanu, kdo se chce vetřít sám do
boží oble sti a nepozvaný j íst ze stromu pozná
ní, odejmi Bůh svou milost.
CD MÁ DĚLAT TEN, KDO MÁ NADPŘIROZENÉ SCHOPNOS
TI?

Rozeznáveíi duchů/dobrých a zlých/je dovoleno
jen skrze řád, který určil Kristus, t.j. vizio
nář se misí nechat vést Církví, kterou Kristus,
"v němž ; sou nahromaděny celé poklady moudros
ti a pozr ání"/Kol 2,3/ založil na Petrovi a
kterou"biány pekla nepřamohou."/Mt 16,18/.NeboĚ
jen Círke v má uchovávat bohatství Kristova zje
vení jakc léčivý prostředek pro slabé a nevědo
mé padlé tvorstvo.
Podle kafitoly z knihy Maxe THHRKAUFA:Unruhig
ist unser Herz.-Christiana Verlag,CH-8260
Stein am Rhein.

MUČEDNÍK SV. ZPOVĚDI

Poláci sestoupili s koní, poklonili se Nejsvětěj
ší Svátosti a odtáhli. Kraj tam nepoplenili.

ZAČÁTEK MUČEDNICTVÍ
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Záchrana města byla zkáza pana faráře. Prý zradil
vlast a zavolal Poláky do zóně. Obžaloba se opíra
DOBA - V NÍŽ ŽIL
V 2.pol.16.st.přestali lidé od katol.Círk la o to, že do Polska s ním šel i podkoní pána z
ve odpadat. Církev se začala z vnitřku oh Lobkowitz. Zatkli ho a vzbouřená šlechta ho měla
rožovat, díky Tridentskému sněmu/1545-1564 soudit v Olomouci. Chtěli dát soudu zdání právnosa řadě světců. Katolická víra se šíři - . ti, proto přinutili katol.soudce Jana Scintilla,
la, protestanté se rozpolcovali. Před za aby byl při výsleších. Později odmítl tuto funkci
čátkem třicetileté války bylo náboženské a zachránil akta procesu. Ta svědčila o mučednict
ví věrného kněze. Jan se hájil. Přece by se byl
ovzduší otrávené. Na začátku války byla
nevrátil, kdyby byl přivedl Poláky?! Ale jako zpo
umučena řada katolíků, o nichž se dnes
vědník zrádce Lobkcwitze prý musel znát jeho taj
sotva mluví. I v naší vlasti. Mezi 1400
né plány a úmysly?! Zpovídal se mu, že povolal Po
silně poněmčenými šlechtickými rodinami
bylo asi 150 katol.mužů. Lidé většinou od láky do zóně? Ti zavinili kruté krveprolévání?!
padli k protestantům, šlechta zabavovala 14.2.1620 ho začali mučit. Jan sténal a občas se
cirk.pozemky. Po defenestraci 23.5.1618- modlil: "Pane., zaehnaíí mou. duX-i pKed nevKažÁv íjnú.
kdy vyhodili z okna pražského hradu místo- tá.y,pfad úíkóěngm ja.zgk.em." (7. 11'9,2). "Jak dfou.Iw ie jeJté bude muj nepůóteZ nade mnou vgp^nat?
držitele a jeho sekretáře, se vzbouřila
Pane, muj Bože, íhtediu., vgiZeehní mne, nozja^nú
mocná protestantská šlechta i u sousedů.
mé oěí, at nezeznu v Amtáč, abg můj nephúteí neMLÁDÍ A ZAČÁTKY BL.JANA SARKANDRA
moh£ 'hÁ.eú-J.do iaJZ j&em ho(2 12,4-5] ."Pan$, poAtaj
Narodil se 20.12.1574 ve Slezsku. Studoval k mgm úsíum ífnáž, htZdku k biiáně mgeh .ítii, nedej,
filosofii u Jezuitů v Olomouci a v Praze, abgeh t>e dopuítÁZ zíoéúnia."( Z 140,3-4).
r.1606 promoval. Teologická studia přeru
šil, oženil se ve Štýrském Hradci, jeho že MU Č E N Í POKRAČUJE. --na brzo zemřela a r.1607 se vrátil k teo Diváci projevovali nesouhlas a soucit s Janém-proto mučení za hodinu skončilo. 17.2.ho zase napnu
logii. Po vysvěcení na kněze působil na
různých místech. Pak si ho vyžádal katoliG li na skřipec. Prý svou farnost přivedl zpět ke
ký místodržící baron Lobkowitz za faráře katolické víře. Řekl, že to byla jeho povinnostpro Holešov. Ten získal krátce předtím,, a ostatní obžaloby jako vylhané odmítnul. Chtěli vě
podle protestantské zásady:'Čí země, toho i dět, co mu o svých úmyslech prozradil lobkowitz ve
náboženství"chtěl, aby jeho poddaní byli sv.zpovědi. Řekl:"Nevím, a i kdyby mi něco ve zpo
katolíky. Dva roky před příchodem Janovým , vědi řekl, nepamatuji si to a ani pamatovat nechci
r.l614-začaly v Holešově katol.bohoslužby. Co jsem slyšel, zapomněl jsem-z úcty k tajemství
Situace Janova byla těžká-sousední protes svaté pečeti, která se nesmí zlcmit. I kdybyste
mě sebe víc mučili ... ba roztrhali na kusy...rád
tantský baron podporoval štvanice proti
němu. Z dokumentů víme, že Jan, vzdor vy se tanu podrobím a s milostí Boží všechno vytrpím
hrůžkám a malému počtu věřících v kostele, raději než abych jen na okamžik zločinně porušil
zpovědní pečeť." - Začali ho znovu krůtě mučit,
nikdy nevynechal mši sv.a kázání!
aby na něm vymámili vyznání. Lidé se nad tím roz
JEHO ÚSPĚCH A OBTÍŽE
hořčovali. Po třech hodinách mučení-už mysleli,že
Přivedl zpět do katol.Církve asi 250 pro kněz je mrtev-ho hodili do kobky. Katolíci i protestantů. Když vypuklo pražské povstání, testanté chtěli nevinně mučenému zmírnit bolestiuž se namohl odvážit sloužit mši sv. ve
ovšem za zády mučitelů.
svém kostele - tak proti němu zuřili pro
SMRT
MUČEDNÍKA
testanté. Věřící ho zapřísahali, aby se
skryl. Předal tedy péči o farnost sousedo V kobce bylo i několik kněži a vznešených pánu a
vi a putoval do milované Čenstochové. Tam dam, kteří odmítli zúčastnit se protestantského
i v Krakově pobyl v různých klášteřích. V povstání. I ti se snažili zmírnit utrpení umírají
prosinci 1619 se vrátil. Nějakou dobu si cího. Ohořelé maso začalo zahnívat, namohl pohybo
vat ani rukama, ani nohama. I když jeho život byl
ho nepřítel nevšiml. Pak přicházela z
teá jen umírání, byl stále milý a vlídný-trpěli
Polska vojska-která později pomohla při
bitvě na Bílé Hoře-8.11.1620-katolíkům k vost ho neopustila ani v mukách, na bolesti nena
říkal. Jeho srdce zůstalo věrné Bohu.
vítězství. Pák už dědičné země Rakouska
Za měsíc plný muk - v noci 17.března 1620, zemřel.
naměly být protestantské. Poláci cestou
Jeho společníci se právě modlili žalm 117,7.
vše plenili a Jan nevěděl, jak se budou
chovat u nich. Když se Poláci přiblížili , Blahořečen byl roku 1860.
k Holešovu, vyšel jim vstříc s Nejsvětěj
W. S C H A M O N I
ší svátostí v monstranci, a s nim i věřící
R. 1990 je u. náó zaóvěcen av .Nox.betáov£ a
bt.Ja.nu SWKMVKOVl. Kdo byt J.SARKANVR?

NAŠE KŘÍŽOVKA
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NOVINKY

Brzo se budou v Praze, na předměstích
stavět nové kostely-plány jsou už připravené. Podle primátora J.Kořána
přispěje město víc než milionem korun
na obnovu jednoho kostela. Jednalo se
i o tom, jak odstranit škody, způso
bené komunistickou vládou Církvi.
18.-19.2.založilo přes IOOO delegátů v Nitře
křest.-demokratickou stranu. Předseda:Dr.Jan
Carnogurský. Chtějí se snažit o zesílení sloven
ské identity v rámci CSR-nezávislost Slovenska
jak navrhovali Slováci v zahraničí, nechtějí.
Většina chce politicky a hospodářsky spolupra
covat s českými zeměmi. Dr. Carnogurský dopo
ručuje, aby se nevěnovalo tolik pozornosti minulosti, nýbrž budoucnosti.________________
Francouzští katolíci vzpomínají na slavného dominikána O.Lagrangea, který před sto lety za
ložil biblickou školu v Jeruzalémě. Celý život
A. Opatrnost,odstranit nožem. B.Místo v pouš věnoval řešení biblických otázek, předkláda
ti, rozmístit, obydlí včel. zn .teploty. C. I. TA
ných jinými vědami. Nedávno byla zveřejněna
JENKA,zn.aut Polska. D.Oslí hlas, žens. jméno, jeho bohatá korespondence s gen. představeným
dominikánů P.O.Cornierem.
mírnost,nota. E. Itals.my,obec v Rakousku,
říms. IOOO, špína na zdi, mužs.jméno! USA),
Na pozvání arcib.Jána Sokola navštívil Sloven
F. Národopisný, citosl. bolesti, předl., student, sko vídeňský světící biskup Florian Kuntner,
podívanáíz angl. ), spojka. F. 2. TAJEN KA, zn.
Velký dojem na hosta udělala silná víra sloven
angl .měny, předl. ,5 říms.čísl. H.Střední čá
ských katolíků i bratislavský seminář. Na jeho
ra, zn. neurčitá, žens. jméno, s velkýma očima,
mši sv.v Popradě bylo asi 4000 věřících, na
zn.nejlepší mouky,CH.US organizace pro
přednášce po ní asi 2000 osob. Upozornil, že
výzkum letectva, základní ctnost, předl.. I.
síla víry slovenského lidu, která odolala komu
Lehká,50 říms.čísl.,obruč,dělat látku. J.3.
nismu, stojí před novou zkouškou sekularizace
TAJENKA,místo klidu.K,Zn. teploty, nebo
(zesvětačení). Zkušenosti mohou čerpat slovenpouze,světnička, lat"a".L.Mužs.jméno,“Bůh
ští katolíci z Rakouska.___________________
s námi",světadíl.M. Říms.6,podnebí,zn,aut
Belgie,kdo dělá látky,slov."jak".N. Nejmenší Na Popeleční středu sloužili mši sv.u sv.Cabrie
la(na Smíchově). P.J.Koláček z Vatik.rozhla
částečka,špaň.ženské jméno,rusky"ano",
su,
ředitel VR P.Borgomeo, také jezuita, jeden
předl, .hudební značka. - POMŮCKA: NASA
schttnstattský kněz a P.Malý. V zákristii nato
l.Musí udělat, zájm.,hrubá.2.Úder, ořezán, čil P. Koláček rozhovor s P.Malým. Jinde nato
měkká souhláska, vážit si. 3. Rané obilí,zn. čil rozhovor s P. Zvěřinou, který vyprávěl, jak
dusíku, nadšeně volali, část tváře.4.Zamotá, tajně školil laické teol.pracovníky s dvěma spo
předl.,božská ctnost, říms.950.5.Žens.jméno, lupracovníky (500 lidí). Dalších 500 školí tedváží si, chem.zn.cínu, vědecký obor.6.Žens. P. Koláček natočil také rozhovor s předsedou
jméno, slov."jak", Francovka, zn.váhy,zájm.. české vlády Petrem Pithardem.
zn.množství.7.1.a poslední, trhavé nálože,
řádu Templářů P.Rocco Zingaro
něm. brána, nerozhoden. 8. Předl., žens. jméno, Představitel
žádá Sv. Stolec o obnovení řádu, zrušeného r.
nota, na něco pohyblivě připevní,9.Chem.zn. 1312.
Přiznání templářů byla vynucena mučením.
osmia, otázka, vzdělej, slepičí hlas, také mí Na všeobecném sněmu ve Vienne-r.l31O-většina
ra. lO.Hmyz, zasklené otvory, lat. "a" .krát z 120 prelátů zrušení odmítla. Ale na nátlak
ká dýmka. 11.Zájm.zn.boru, tedy, slov."ode" franc.krále
Filipa papež Klement V.řád zrušil.
irská teroristická organizace, lat."k", 12.Ty
V
Port
Saidu
se prý na přímluvu P.Marie podi
pická česká koncovka, povzdech, citosl.podi
vu, slov."klidem" , rusky"ano". 13. Křik, předl, vuhodně uzdravila žena z rakoviny prsou.
Madarský parlament zrušil 1.3.monopol státních
chem.zn.kalia, příležitost-lid.,část tváře
14.Zn.el.spotřebičů, ovroubit, mužs.jméno, škol.___________________________________
kořenová zelenina(alc>v.) .15.Povel k sundání Bangladéš zakázal dovoz Nového zák.v bengálbot, italsky"ano",předl.božská ctnost.podiv, štině s výrazy v arabštině, perštině a urdu,
otázka. 16.Islámské jméno, hlas srdce,spojka, převzatými z koránu-nebot měl velký úspěch u
žít obilí. 17.Klidné očakávání, útoky._______ islamců. Fundamentalisté zamítají tyto výrazy a
Pomůcka: L.Emanuel, N.day F.etnický.
rozhořčeně žádali zákrok vlády-toho dosáhli.
V Albánii je ještě 3840 politických vězňů.

PAPEŽOVÉ

VÍTE CO JE TO

?|

MARTIN IV. - Simon Manpitié
Od 22.února 1281 do 28.března 1285.

BASILIKY - je název pro čtyři hlavní kostely v
Římě - sv.Jana v Lateráně, sv.Petra, sv.Pavla a
Protože Mikuláš III.zemřel na sván zániku ve Panny Marie Větší/Maggiore/. Nazývají se též 15
patriarchálními a tvoří dohromady s kostely sv.
Vitertu, konalo se tam - na nejstarším pa
Františka a P.Marie od Andělů v Assisi tzv. 6
pežském sídle krčmě Říma - konkláve a byl
zvolen kardinál ze Santa Cecilis. Dříve bý "velkých" basilik, na rozdíl od dalších římských
i mimořímských, které se nazývají”malé"basiliky.
val strážcan pečeti u sv.Ludvíka krále a
zástupcem papeže/legátem/Urbana IV.ve Fran
cii, kde vedl jednání o převzetí království
Sicilie Karlem I.Anjou. Protože předchozí
papežové jménon Marinus se počítali jako
Martinové, nazval se Martinem IV. Byl úplně
pod vlivem rodiny Anjou, která získala zpět
to, co ztratila za Mikuláše III. Martinova
závislost na rodině Anjou zničila jednotu s
Východem, dosaženou r.1274 Řehořem X. Karel
z Anjou byl totiž velkým nepřítelem Byzan
ce. Papeže se dotkly císařem Andronikem
II. z Byzance podporované tzv.Sicilské neš
pory 31.března 1282 - stejná bitva u Legnana, kterou zvěčnil Verdi v opeře- které
ukončily krvavou vládu nenáviděného Anjou
na Sicilii a na trůn se dostal král Petr
III. Veliký z Aragnonu, zet Mafreda, dědice
Štaufů a španělský král. Že se Martin hlá

BASILIUS VELIKÝ - nar.asi 330 v Kapadocké Cesarei nebo u Ibory. Nejdříve se vzdělával u otcerétora/řečníka/-pak studoval v Cesareji . v Cařihradě a v Athénách, kde uzavřel přátelství s
Řehořem Naziánským. 375 studoval poustevnický
život a žil sám jako poustevník v pontské pusti
ně. Napřed rozdal svůj majetek chudým. S Řeho
řem Naz.pořídil výbor Origenových spisů a načrtl
základy řehole. Po vysvěcení na kněze se stal
r.370 arcibiskupa v Cesareji, kde setrval do
smrti 1.1.379. Uplatnil se i jako charitativní
pracovník. Napsal spisy věroučné, výklady Písma
/hamilie/, v nichž je 21 kázání proti lichvářům,
opilcům a boháčům, dále asketické, liturgické
a také 365 listů-víc se nezachovalo. Byl jedním
z trojice velkých učitelů východní Církve - dva
Řehoři a Basil a muž činu. Říman mezi Řeky,
druhý Atanáš v boji proti ARIANISMU, skvělý řeč
sil dál k Anjou tím, že dal Petra do klat
ník, příkladný asketa, propagátor vých.mnišství.
by, byla velká chyba. Řada oblastí v Itálii
Východní Církev má jen jediný rád-basiliány,
se vzbouřila proti Francouzům. Papež, který
všichni biskupové bývají členy tohoto řádu, např
sídlil v Orvietu a nikdy ne v Římě, zemřel
i biskup-mučedník Pavol Gojdič.

v Perugii, jen několik měsíců po Karlovi z
Anjou, kterého kdysi přivedl do země. Držel
se prý zákonů, jinak to byl skromný, ale
slabý papež. Dante ho zařadil v Božské ko
medii v 24.zpěvu do očistce jako lstivého
člověka.

HONORIUS IV. - Giaccmo Savelli.
Od 2.dubna 1285 do 3.dubna 1287.
ž úcty k svánu prastrýci, prvnímu papeži
z rodu Savellini, přijal tento úctyhodný,
skoro úplně ochrnulý kardinál ze Santa
Maria v Cosmedinu také jméno Honorius.
Jeho volba se konala v Perugii - pak se
vrátil do Říma. Ve sporech byl umírněněj
ší než jeho předchůdce, ale Petr III.syn
Jakuba II.Aragonského, který zdědil Sici
lii, byl stále v klatbě. Karel II.z Anjou
byl v aragonskám zajetí. Zbývalo mu jen
království Neapol a to našlo v Honoriovi
ochránce proti tyranským útokům. Z pláno
vaného korunování na císaře Rudolfa Habsburgského zase sešlo. Rudolf korunu v Ří

mě nedostal. Papež zřídil stolice pro vých
jazyky, hl.arabštinu, na universitě v Paříži-chtěl poslat misionáře do islámských
zemí. Má nádherný náhrobek v Sta Maria v
Aracoeli.

BLAHOŘEŘENÍ/beatifikace/-je předposlední stupeň
procesu, v němž se jedná o prohlášení za světce,
který zemřel v pověsti svatosti, uctívá se pro
své vynikající vlastnosti a věřící se k němu
obracejí o přímluvu v nebi a také jsou jejich
prosby vyslyšeny. Procesu blahořečení v Římě
předchází řízení v diecézi - podle předpisů
církevního práva. 0 beatifikační proces u pří
slušného církevního soudu může žádat každý věří
cí nebo křestanské společnosti, sám nebo skrze
zástupce. Žadatel/postulator/musí být kněz, kte
rý má trvalé bydliště v sídelním městě, kde se
proces řídí.
BEELZEBUB
- /pán much/bůh, ctěný v Ekronu ve
Fénicii, chránil proti škodlivému hmyzu. V no
vozákonní době pokládali Židé Belzebuba za kní
žete zlých duchů a nařkli Ježíše ze spojení s
ním/Mt 12,27/.
BEKYNĚ-sbory panen a vdov se společným životem,
věnující se duchovnímu životu a dobročinnosti.
Bu3 přijímaly pravidla III.řádů nebo žily bez
řeholních slibů. Dosud existují v Belgii. Napo
dobují život žeholních sester, trvalé sliby
však nemají-mohou odejít, kdy chtějí.

MOTIV

K

ZLOČlNU

NAŠE KRIMI

Poprvé za léta služby v Jeffersonově bance Najednou objeví, že mu chybí osm tisíc liber a
zvlhly Ray Lowordovi při pohledu na balík div ho neraní mrtvice.
16
bankovek dlaně. Dříve mu šustily mezi prs-Ray se usmíval. V několika minutách bude banka
ty jako něco cizího - ale před šesti neděle- vzhůru nohama - ale nic neobjeví. Gwen sestavimi vstoupilo do jeho života něco, co ho vy- la se mnou skvělý plán, neboť objevila mezeru v
šinulo z kolejí a vzbudilo jiný vztah k peně-našich bezpečnostních opatřeních - a tou jsme
zům. To"něco"bylo modrooké, zlatovlasé a se dostali k penězům.
jeho formy se daly naznačit jen
Celé měsíce si všichni budou lámat
rukama.
hlavu, kdo peníze ukradl a jak se do
Usmála se na něho jako na jedi
staly z banky. Ano, pane řediteli, ta
ného hosta v malém baru blízko
tmavovlasá Američanka, s kterou jste
Hyde Parku - a jemu se zdálo,
se seznámil u Prince Waleského zbyteč
že v hustém dešti venku vyšlo
ně neplýtvala svou roztomilostí. Ne slunce.
o vás se nezajímala, ale o klíče. Pak
Gwendolin byla krasavice, ale je
neodlétla zpět do vlasti, nýbrž si v
jí krása měla svou cenu, na kte
Belfastu dala udělat u svého bratra rou plat malého úředníčka nesta
zámečníka, kopii klíče podle voskového
čil. A ona sama začala oťukávat
otisku.
možnosti, jak by Ray svou finanč
A dnes odpoledne přijede na zadní
ní situaci vylepšil.
dvůr vůz pro odpadky. A ten vůz
"Jak dlouho pracuješ v bance, miláčku?"
poveze - aniž o tom šofér a jeho pomocník budou
"Přes jedenáct let."
vědět - balík našich stolibrovek. Domovník už
"A za tu dobu jsi neměl pokušení, odnést
léta staví kontějrny na odpadky pod okna mé
si z banky pár bankovek pro sebe?"
kanceláře v přízemí. Nemá ovšem o našem plánu
"To by ani nešlo,"usmál se Ray."I u nás je tušení. Zadní dveře na dvůr jsou ovšem zamče
řada bezpečnostních opatření. V místnosti né, ale stačí pootevřít mé okno, naklonit se z
s trezory jsou ozbrojení strážci, všude te něho, nadzvednout víko kontejrnu a vhodit tam
levizní kamery, denně se všechno kontrolu nenápadný balíček ve zmuchlaném, starém papí
je - prostě, krádež peněz je nemožná."
ře, v kterém jsou zabalené naše bankovky.
"Snad máš ve své příruční pokladně trochu Tak se přece zbavují nepotřebných věcí všichni
peněz,"dumala dívka. "Co kdyby sis jeden v domě - ale náš odpad není odpad.
balíček strčil do kapsy?"
Další bude už jednoduché. Nik a Alex, dva mlá
"Ale Gwen! Když před skončením práce se denci, kteří obstarávají odvoz, pojedou rovnou
chystám k odchodu, musím předložit panu k odpadkové haldě. Cestou se staví jako obvyk
Jeffersonovi přesné vyúčtování. A kdyby
le v Hankově hospodě, dají si svačinu a pojedou
chyběl jen penny,budou ho hledat třebas do k haldě. Když vyklopí vůz - mají po práci.
rána. Jen v pracovně šéfa je jeho osobní
Tohleto jsme si všechno předem zjistili. Ale bez
sejf-s dvaceti, třiceti tisíci librami. Pro
Gwen by to nešlo. Musel bych po práci zajet
zákazníky, kteří chtějí diskrétní obsluhu." k haldě a celou ji prohrabávat. Vždyt mohli
Zamyslel se. "A navíc, pro sejf by musel
Nik a Alex vyklopit odpad napravo nebo nalevo,
mít člověk náhradní klíč a možnost, peníze vzadu nebo vpředu - kdekoliv - a celou tu
z banky nenápadně odnést."
spoustu prohrabávat - to by trvalo dny. Ale
"To je všechno?" zeptala se Gwen.
Gwen čeká u odpadových hald a bude pozorovat,
kam odpadky zavezou. Jakmile oba zamíří od
"Však to stačí. Sice šéfova kancelář se ve
dne nezamyká, ale jak se dostat bez klíče hald, půjde hledat na tu jejich náš balíček. Pro
hrabání jednoho odpadu trvá sotva hodinu - a i
do jeho safu?"
kdyby víc - je to ještě levné, když tam leží
"Kde klíč má?"
našich deset tisíc liber!
"Nosí ho na řetízku kolem krku."
OO
"A do kterého klubu chodívá?"
Těžký vůz drkotal po špatně udržované před
"K Princi Waleskému."
"Báječné. Ostatní přenechej mně. Mám své městské ulici a zastavil před velkým štítem, kte
triky a dostat peníze nebude problém. Ted rý oznamoval, že se každý může posilnit jídlem
už na nic nemysli, jen se řid mými pokyny' z výtečné Hankovy kuchyně.Oba muži vstoupili
do lokálu a usedli u prostřeného stolu.
OO
Na bankovních hodinách chybělo do 17 té
"Už to bude hoši',' volal hostinský,"žena hned dá
hodiny třináct minut. Ray nervózně pozoro něco na pánev,"
val elektrickou ručičku hodin a jeho mysl "Řekni jí, že dnes nepospícháme,ať si dá na čas.
předbíhala čas. Přesně v 17 hodin zamkne Od včerejška je v provozu nová spalovna v ElHyneš vchod do vstupní haly a šéf začne
tonu a vezeme to rovnou do ohně. A do Eltonu
kontrolovat naše vyúčtování - napřed u ko je poloviční vzdálenost než k haldám. Tak pro
legy Smithe, pak u mne a nakonec bude
to to dnes, Hanku, nespěchá."
prohlížet spokojeně svůj vlastní rozpočet.
FERDINAND BALD

MŠESV.
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AARAU-u sv.Petra '
a Pavla u nádraží
v kryptě-každou 2,
sobotu, P.Birka
18,15
BADEN-kaple sv.Šebestiána.každou 2.
neděli, P.Birka
11,15
BERN-Dreifaltigkeitskirche,střída
vě česká a slovenská, sobota 18,OC
BASILEJ-slovenská(i pro Cechv)
Řtimelinbachweg-neděle
9,00
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche,
Áemtierstr.49,-neděle
19,00
C0RTA1LL0D-10 km na juh od Neuchatel.smer Yverdon.far.kostol sv.Petra,4.ned.v mesiaci.P.Mazák,
10,00
FRIBOURG -v kaplnke Marianistov.Rue
de Faucigny,I.ned.v mesiaci 10,00
LAUSANNE-v kaplnke"Foyer du Serván”
Rue Eugěne Grasset,3.a 5.ned.9,15
RUTI-TANN-kaple u katol.kostela-viz
oběžník Hlas misie-P.Šimčík
SOLOTHURN-Spitalkirche. každou 2.
neděli, P.Birka
10,30
LUCERN-St.Peterskapelle.nedělelŠ, 30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
Petra,St.Peterstr.11-P.Šimčík 10,00
ST.GALLEN-rozesílai í se pozvánky,
inf.P.Machytka,t.071-272807
WINTERTHUR-St.U1r i chk irche-Rosenberg.v sobotu
19,00
ŽENEVA-v kapli pri kostole sv.Terez
ky,14 Ave Peschier,2 ned.v mes.9,30
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Data nepravidelných mší sv..výlet
ních nedělí, exercícíí,duch.obnov,
táboru pro děti a mládež sdělí mi
sionáři , pokud neuveřejníme v KLUBU.
Na misionáře se obraťte v záležitostech
křtů, sňatku, sv. zpovědi,posvěcení ne
platného manželství, návratu do Církve,
vyučování ve víře a pod.
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ^
P.Jan BIRKA,6006 LUZERN,St.Leodegar
str.6. tel.041-515935
P.Josef ŠIMČÍK-8OO4 ZUrich,Bráuerstr.99.-tel.01-2415025
P.Anton BANÍK,tamtéž,t,01-2414455
P.Martin MAZÁK,1110 Morges.La Longe
raie.CP 202,t.021-8017713
P, Al, ONDREJKA-Misie Leonhardstr.45. ,
BASEL ,t.061-225117. Byt-Amerbachstr. 11.
11,4007 Basel, t.061-320404 _______
"Jděte tedy, získejte za učedníky všechny
národy, křtěte je ve Jménu Otce i Syna i
Ducha sv.,a učte je zachovávat všechno,
co jsem vám přikázal."(Mt 28,19-20).

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
VELKÁ MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDELNU
Promluvu při mši sv.má
náš Otec biskup
ŠKARVADA z Říma.
Asi od 10 hod.přede
mší sv.příležitost ke
sv.zpovědi ve zpověd
ní kapli kostela (vpředu
vlevo). Po mši sv.spo
lečný oběd.
Poděkujme Matce Boží
za vše dobré, zač se
přimluvila u svého bož
ského Syna -pro nás,pro
,
naše rodiny, naši vlast a naši Církev. 20.května
Světové sdružení býv. politických vězňů v exilu
ZVE NÁS NA KRAJANSKÉ SETKÁNÍ v Nagelbergu
v Dol.Rakousích, u Gmundu při čs.hranicích.
V 11 hod.mše sv.v kostele sv.Josefa v Nagelbergu
Slouží ji P.Vít B.TAJOVSKÝ, opat premonstrátů,
sám bývalý politický vězeň.
Následuje oběd a ve 20 hod.se koná v hotelové
restauraci Schachner v Gmundu ZÁBAVNÝ VEČER.
Inf. (večer)VI.Křepelka, Basilej,t.061-223273 a
Evžen Hoffmann, Dietikon, t.01-7405506. Telefon
hotelu:0043-285 22 16O(noclehy). O setkání je ve
vlasti velký zájem, přijedou autobusy z Prahy a
jihočeského kraje!
26. května
UŽ JSTE SE PŘIHLÁSILI NA POUŤ
DOLASALETTY?
Vede ji Benediktin P.Bernard
11KLENER z Norce. Pojede s námi i
P.Dr.J.HRBATÁ a prof.Dr.P.
H PŘEROVSKÝ. Odjezd v sobotu ráno 2.6.-návrat v pondělí večer
4.6.(Svatodušní svátky). Přihlášky a informace St.HOLEČEK,
PF 3259 CH-6OO2 Luzern.2.-4.6.

TÁBOR DÉTI ZE ŠVÝCARSKA V
ST.MARTINU, již.Tyroly. Inf.
P.Šimčík, P.Birka. 6.1O.-2O.1O.
P.ŠIMČÍK oslaví svou primici(první mši sv.)ve
vlasti 6.května v Blatničce na Mor.Slováčku.______
Naši vlast navštívil 19.-24.3.gener.představený
Františkánů(Menších bratří)P.Jan Vaughan-první
návštěva představeného po 53 letech. Byl v Praze,
Bratislavě, Trnavě a Brně. Vlastní provincie sv.
Václava v Praze je od r.1232, Nejsv.Spasitele v
Bratislavě od r.1523.__________ _
Jedním z poctěných nedávno zřízenou Szechenyiovou cenou je kromě 6 vědců i katol.filosof a kněz
P.T.Nyiri, prof.na katol.teologické akademii v
Budapešti. Cenu uděluje president.-Jezuita P.Wer
ner Bulst považuje karbonovou zkoušku na Turinském plátně z r.1988 za manipulovanou.-Litevský
president Landsbergie zve sv.Otce na návštěvu
země a chce s Vatikánem navázat diplom.styky.—
Švýč.svob.zednáři se setkali se zednáři v Praze.

TŘI

SYNOVÉ

POCHUTNÁNÍ

Jeden otec vychoval tři syny.
VEPŘOVĚ MASO V ZELÍ S KOPREM18
Tři synové byla jeho radost, ale
tři synové byla jeho starost.
500 g netužného vepřového masa z kýty ,100g
Když je v sobotu viděl sedět
cibule, 250 g bitého zeli, 50 g oleje,sůl.
kolem stolu, silné, urostlé,
půlka masového vývaru, paprika,pepř,kopr.
s přirozeným nadáním namaMaso nakrájíme na velmi tenké plátky asi
zati si silně máslem chleba
na 3 cm veliké. Na oleji krátce, aby nea nezapomnět ani na vuř.zhnědlo, opečeme a dáme do jiné nádoby.
tík, jeho otcovské srdce
Do tuku přidáme cibuli nakrájenou na plát
zaplesalo. Tři synové byky a necháme zpěnit, doplníme zelím, na
li zdatní jedlíci a otec nekrájeným na nudličky, nepatrně podlij sne
ustále sahal po noži, aby
a dusíme skoro dcměkka. Pak k zelenině
jim ukrojil další krajíce chle
přidáme předem opečené maso, sůl, pepř,
ba a k tomu trochu salámu.
masový vývar či jiné výrazné koření a na
Konečně odbila osmá hodina.
nudličky nakrájenou papriku. Do šťávy za
Oteč pohlédl na nejstaršího, Rumícháme půl lžičky bramb.moučky či jiného
dolfa:"Rudi, uděláš mi
zahušťovadla a necháme pod pokličkou zvollaskavost? HUMORESKA
"Rád, tatínku!"
na dusit. Před podáváním posypeme nadrobno
"Doběhni dolů za roh a dones mi BEZE SLOy|nakrájeným koprem či petrželkou. S rýží.
z hospody U zelené kotvy džbá
SEVERSKÝ FAZOLOVÝ SALÁT S JABLKY A SUŠENÝMI ŠVESTKAMI
nek piva."
Osmnáctiletý Rudolf pohlédl na ho 300g fazoli, 4 lžice hrášku, 2 jablka, 8 sušených Švestek,
dinky:"To je hloupé, tati, ale mu sůl,pepř, ocet, 4 lžice oleje.
Fazole necháme do druhého dne ve vodě změknout a v téže
sím se převléct a upravit, mám
vodě .je uvaříme dcměkka. Scedíme, v míse přidáme sterilizo
dnes schůzku se svou dívkou a
nerad bych ji nechal čekat. Chá váný hrášek a oloupanými, na kostičky nakrájenými jablky.
peš to?"A odešel.
Nakonec přidáme do měkká'uvařené švestky, nakrájené na kos
Otec se obrátil na šestnáctiletého tičky. Vše okořeníme solí, pepřem a octem a přidáme olej.
"Nu, hochu, co je s tebou? Se
ŽAMPIOnQ
běhnul bys rychle dolů a přinesl SALÁT ZE
300 g čerstvých žampionů, 300 g nakládaného květáku,paprik,
starému otci džbánek piva?"
Mladík přestal žvýkat. Kus vuřtu zeli a pod., 2-4 stroužky česneku, sůl, pepř, 2 Iž.oleje
Pečlivě očištěné žampiony nakrájíme na plátky a podusíme
měl mezi zuby, kus v ruce.
"Musí to být, tatí? Vidíš, že mám nejvýš 5 min.v malán množství vody.Pak přidáme sůl a pepř,
napilno a pospíchám s jídlem. Na oloupaný a jemně nastrouhaný česnek, sterilizovanou zele
večer mám lístek do kina, hrají
ninu, nakrájenou na menší kousky, prcmícháme a dokořeníme.
prima western, představení začí
SALÁTY
Z
ČERVENÉ ŘEPY
ná v osm a musím běžet do kina
Hodí se k mnoha pokrmům. Dobře očištěnou řepu povaříme v
přes celé město."
tlakovém hrnci, oloupeme a krájíme na kostičky či na nud
Otec to pochopil. Nechce, aby
ličky,či nahrubo nastrouháme. Ochutíme marinádou svařenou
syn přišel pozdě na western.
A konečně, má tu ještě nejmladší z vody, soli, cukru a octa. Typickou chuť získáme povařeho, i ten mu může donést pivo,
ním s fenyklem. Můžeme doplnit strouhanými jablky/i se
je mu už patnáct let.
slupkou/, nastrouhaným celerem, vitaminově ho zhodnotíme
Vzhlédl od stolu, pohladil pohle nastrouhaným křenem. Nebo zamícháme do hotového salátu z
dem dva nejstarší, jak jeden ještě červené řepy na jednu porci 1-2 lžíce brusinek či kompoto
s kouskem vuřtu v zubech spě
vaného rybízu nebo i džemu.
chal do kina, druhý pak, vy- __
HOUSKOVÉ KNEDLIČKY
fintěný, na schůzku s dívkou.
'Půl l strouhanky, vejce, osminka mléka,
Nejmladší syn řekl vy100 g slaniny či uzeného bůčku,petržel.
čítavě:"Ty sis, tati,
vychoval pěkných
V míse rozmícháme vejce, strouhanku,
pár lotříků. Ale
mléko a rozškrařenou slaninu nebo uze
když půjdeš pro
ný bůček i s tukem, sůl a velmi nadrob
pivo sám, byl bys
no nakrájenou petržel-i sušenou. Je-li
tak laskav a přinesl
hmota hustá, přidáme trochu mléka, dobmi krabičku cigarei
-ře prcmícháme a děláme knedlíčky. Zavá
ret a nový ilustro
díme do vařící osolené vody, vaříme
vaný týdeník?"
?asi 5 min., hned je přecedíme a přiklá
JO HANNS ROSLER"' Nehoňte nás.Nejsme
dáme k zelenině či masu.
_v práci. Ještě jsme
“pořádně nesvačili a už máme večeřet?"
DOBRÉ CHUTNÁNÍ

HUMOR

"Už jsem se vás několikrát ptal, jest
li mi půjčíte tisíc franků - a vy jste
mi neodpověděl.'"'Lépe je, když vám 19
"Pes je nejvěrnější přítel
zůstanu dlužen odpověd - než když vy mi
člověka.""Co z toho, když
zůstanete dlužen tisíc franků."
s ním nemohu jít na pivo!"
Muž s basou pod paždí se ptá na zastáv
Učitel v hudební Škole: "Dnes'
ce jiného muže: "Jak se dostanu k opere?
jsou narozeniny slavného
Druhý muž odpovídá: "Musíte cvičit, cvi
hudebního skladatela Ludwiga
čit a zase cvičit!"
van Beethovena. Nejlépe uctí
"Lízinko, můžeš mi jmenovat příklad
me jeho památku, když dnes
pro to, že věci se v teple roztahují a
nebudeme hrát žádnou z jeho
v chladnu smršťují?""Ano. V létě jsou
skladeb... "
dny delší a v zimě kratší."
Rozzlobená zákaznice v obcho
"Dnes jsem sebrat všechnu odvahu a Set
dě s lahůdkami:"Včera jsem si
k Šéfovi, požádat ho o zvýSení
tu koupila francouzský sýr a
A pravě když vyhráváNo
a?""To byta jen generální zkouška.
nemohu si vzpomenout, jestli
me dvě nula.
nebyl."
prodavačka říkala, by-li z
"Pane Majer, vy vůbec nevypadáte dobře','
Francie importován nebo depor
diví se lékař, když vstoupí pacient.
tován."
"To je asi tůn, že málo spím.""Pak musíme
"Můj manžel už nekaSle, přestal kou
odstranit příčinu vaší nespavosti.""To půj
řit. ""Zřejmě silná vůle.""To bych
de těžko, pane doktore, má žena na svých
řekla. Silnou vůli mám už od malič
dvojčátkách strašně lpí."
ká."
Rozčiluje se zákazník u pokladny obchodního
"A proč se chcete rozvádět? Co má
domu: "Když říkáte, slečno, že
vaše paní proti ván v ruce?"ptá
jste. jeSte neviděla dobropis na
se soudce. "Nu, nejdříve to byly
70 franků, jak můžete tvrdit, že
jen skleničky a talířky, ale ted
je falešný?"
už i velké vázy."
školáček se cmlouvá kamarádovi:
Úředník z pojis"Musím dcnů, udělat úlohy, nacvi
Hovny učí řídit svou
čit slovesa, zopakovat matemati
ženu auto. Náhle
ku a přehrát si etudy na klavír.
při jízdě s kopce se
Za 15 minut jssn zpět."
lžou brzdy. "Co. mám dě
Mařenka si objedná v restauraci
lat? "křičí žena zděSenl
pizzu. Číšník se ptá: "Mám ji roz
"Hlavně se snaž vrazit
dělit na čtyři nebo šest kusů?"
do něčeho, co není moc
"Raději na čtyři. Cest je pro mě
drahé, "duchapřítomne říká
moc. "
manžel.
"Tak vy ted jíte jen syrovou stra"Má milá, vsad se, že se
vu. To má vaše paní lehké vaření'.'
nenaučíš plovat pod vodou?"
"Ani ne. Vždycky před jídlen vo"Jak to?""To bys musela
llá: Pojd rychle ke stoNádherná vyhlídka. Na ni
aspoň na chvilku zavřít ústa.
|lu, nebo všechno uvadbych se dokázala dívat hodíny.
"Vy jste se teprve nedávno
<ne."
odnaučil kouřit, že?
i "Tati, vědí otcové vždy
"Jak jste to poznal?
víc než jejich synové?"
"Nu, sníte ze dvou
"Jistě! ""A kdo vyna
třetin slanou tycinkv
lezl parní stroj?"
a zbytek rozmačkáte
"James Watt! ""A proč
v popelníku. "
jej nevimalezl jeho
"Co následuje po čtý
tatínek?"
ce?"ptá se paní uči
"Jak se zachováte,
telka. "Pětka.""A po
svobodníku, když ve
pětce?'"' Výprask."
litel zavolá:Dobro
Host v restauraci: "Pa-\
volníci vpřed!?"
ne vrchní, nůž je tu
"Ustoupím, aby moh
pý a řízek tvrdý!""Co
li dobrovolníci
kdybyste si nůž na tom
předstoupit!"
"Kdybys tak dobře hrál kopanou jako ja dobře pe
řízku zaostřil?"
ru, vždycky byste vyhráli."
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16.Chodíte společně ke sv. zpovědi? ano 2 ne O
ZAHRADA
Cítíte-li,
že vaše láska uvadá, hledáte příčiny
se musí udržovat i manželská láska. Začíná 17.
obvykle dobře, ale nepečuje-li se o ni jako
a snažíte se je odstranit?
ano 2 ne O
18.Snažíte se jako žena co nejlépe hos
o zahrádku, může se změnit v
podařit, vařit, zdokonalovat své vaře
lhostejnost,ba nenávist.______
ní a jako muž, pomáhat své ženě tam,
Uvědomuje si muž svou odpo
1.
kde vidíte, že je už přepracovaná?
vědnost za rodinu a žena
20
ano 2 ne O
nutnost, dát muži najevo,že
je hlavou rodiny (i když snad
36-30: Vaše manželství je výborné.
řídí rodinu sama lano 2 ne O
Využíváte všeho, aby se vaše láska
2. Potěšíte na narozeniny či
nejen udržela, ale i zrála. Vaše děti
svátek manželského partnera dárkem ''
se víře sotva odcizí, protože vaše vzájemná lás
či jinou pozorností?
ano 2 ne O
ka je přitahuje a posiluje.
3. Dovedete mlčet, když druhý manžel je
ve špatné náladě?
ano 2 ne O 29-20: Vaše manželství je dobré, ale přece jen
4.Svěřujete se se svými-snad přechodnými- má své nedostatky a ty by mohly ohrozit nejen
potížemi v manželství člověku, který se váš vztah, ale i příchylnost dětí k rodině.
19-10: Vaše manželství je mírně podprůměrné.
vám právě namane do cesty?ano O ne 2
5. Vyjdete si spolu občas do divadla, na zá Máte co dohánět - ale při dobré vůli to dohonit
můžete.
bavu, koncert a pod.
ano 2 ne O
9-1: Napřed láska, pak třenice, poté lhostejnost
6. Chodíte spolu-a máte-li děti i s nimi-na
a nakonec odbor nebo dokonce nenávist. Děti z
procházku, sportovat ap.
ano 2 ne O
rodiny utíkají.
7. Umíte ovládnout svou žárlivost a čekat,
až to druhéhol‘přejde"?
ano 2 ne O
Všechny vlastnosti dobrého-nebo špatného či
8. Mluvíte spolu upřímně?
ano 2 ne O
průměrného-manželství jsme nevyjmenovali. Doplň
9. Pečujete o tělesnou čistotu a
te
si je při zpytování svědomí sami. Soulad v
pěkný vzhled?
ano 2 ne O
erosu dokáže v manželství mnohé rány zacelit.
10. Modlíte se spolu, chodíte společně do
A ovšem - trochu pozornosti ze strany muže a
kostela, na exercicie ap.
ano 2 ne O
dobrá kuchyně ženy.
11. Umíte hájit druhého manžela proti ji
ným, i když víte, že mají
ZNATE ODPOVĚDI?
pravdu?
ano 2 ne O
12. Dokážete převést smutné myšlenky dru Která přikázání může Církev měnit či rušit?
Které jsou tři božské ctnosti a které čtyři zá
hého na něco veselejšího? ano 2 ne O
13. Respektujete jeho zálibu-“koníčka"pokud kladní ctnosti?
Kdo je hlava katolické Církve?
vážně neškodí rodině?
ano 2 ne O
•qajsatUBU oqaf ual aí zedBd ‘ snjspy sjzap
14. Umíte druhého potěšit, povzbudit?
ano 2 ne O jsoujpeABads ‘ jsoujiui ( jsoabjjzojd) jsou jjedo ‘ jsou
- aajbjs ' BJfSBj ‘ afapsu ‘ bjja - ' Bjep buies B.iajq bj,
15. Zpytujete večer společně svědomí?
ano 2 ne O NAJDETE 1O ROZDÍLŮ MEZI OBĚMA OBRÁZKY?
JAKO

