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dnes se mimořádně rozmnožily sekty. Počet Svědků Jehovových vzrostl za 20
let desetinásobně. V Mnichově je asi 878 různých náboženských skupin. Protestanté mají na 200 samostatných skupinek, každá učí něco trochu jiného - nema
jí učitelský úřad. Pravoslavní mají sice jednu víru-ale řadu nezávislých sku
pin, nejstarší je řecká a největší je ruská. Hlavou každé je patriarcha.
Katolická Církev je jednotná. Má sice několik obřadů-hl.západní a východníale stejnou víru a jediného papeže- náměstka Kristova na zemi. Hlavou celé
Církve-tedy i svátých u Boha a trpících duší - je Kristus.
Proč lidé Církev opouštějí? Zdá se, že hlavní důvody jsou tři: kdo nezná víru,
neví, proč by měl být katolíkem,kdo žije hříšně a členství v Církvi je pro ně
ho stálou výčitkou, odchází. Druhý důvod-v sektách se někdy mluví víc o Kristu,
byt často znetvořeném. Popírá se jeho božství, vykládají se nesprávně jeho
slova a pod. A třetí důvod-v malých skupinkách je teplo lásky a přátelství.
První problém se snaží např.biskupové v NSR vyřešit. Odborná komise v Kolíně
zkoumá katechismy a zjištuje, že většina bud neučí celou katolickou víru nebo
ji znetvořuje. Jeden např.tvrdí, že při přijímání si jdou věřící pro kousek
chleba. Pak ovšem lidé nemají tušení, co katolická víra učí.
Druhý problém: rozlišování hodnot u řady katolíků pokulhává. Např.o základ
ních pravdách víry mnoho-nebo nic-nevědí,ale pilně navštěvují poutní místa.
Třetí důvod-lidé hledají teplo lásky a přátelství. To ovšem farnost o sto ti
sících věřících dát nemůže. Někteří knězi už na to přišli, zakládají kroužky,
kde se hovoří o víře, rozjímá, pořádají duchovní cvičení, kde zkušený kněz
náboženskými přednáškami prohloubí víru věřících a
zároveň se navazují přá
telství. Ujme-li se promluv a zpovědních rozhovorů
(zpovědí, spojených s ře
šením osobních problémů)schopný exercitátor a zkušený zpovědník, odcházejí
domů nadšení katolíci, kteří budou nejen podle své víry žít - ale i apoštolovat-přivádět ke Kristu ty, kdo mají dobrou vůli, ale nevědí si rady. Exerciční domy si už naši ve vlasti zakládají-exercicie jsou delší a i pro ty, kdo
se zatím o víru jen zajímají.
Kněz bez laických pomocníků by sotva dnes zvládl svůj úkol. Ovšem tito laici
musejí žít z víry, milovat Krista a poslouchat sv.Otce i biskupy-jinak práci
kněze jen ničí. Proto schopní biskupové dozírají na teologická učiliště.
Lidi okouzluje nejvíc láska, jak zdůrazňuje sv.Pavel. Svou láskou může kněz i
laický apoštol přitáhnout lidi k pravdě Kris
tově. Pravda bez lásky je chladná, láska bez
pravdy může být jedovatá.
Poznáme-li z dobrého katechismu učení kato
lické víry, naučíme-li se čerpat ze svátost
ných zdrojů Boží lásku, můžeme přesvědčivěji
a účinněji apoštolovat. Dnes je i Evropa mi
sijním územím a my jsme misionáři-tj .poslaní
Bohem. Uvědomíme-li si,. že v každé duši žije
Kristus-snad umlčený, zamlžený, mučený-a že
chce žít v lidech zdravý-povzbudí nás to k
nadšenějšímu a vytrvalejšímu apoštolátu.
Vaše

redakce

Představitel Vatikánu v SSSR Mons.Colasuonno se
setkal 14.5.v Moskvě s pres.Gorbačovem;předal mu
Cesti a moravští biskupové vydali k vol
pozdrav a odpověd sv.Otce na Corbačovův dopis.
bám 2 pastýřské listy. První se četl 20.5.
Corbačov doufá, že obě strany se vynasnaží o ředruhy 27.5.místo kázání v kostelích.______
šení problémů věřících i nevěrců._______________ 2
47.apoštolská cesta sv.Otce vedla do Mexi Už potřetí zastupoval budějovický biskup Dr.Vlk
ka. Je to jeho 2.cesta do země, 9.cesta
Cs. biskupskou konferenci;ve Fatimě^při zasedání
do latinské Ameriky. Po příletu-6.5.blaho rady evropských bisk.konferencí vLainzu-Rakousřečil 3 děti, umučené pro víru v I6.st.v
ko-a nyní na zasedání italské biskupské konference.
Tlaxcala a P.José Mariat 1851-1901 (apoštola Předseda US bisk.konference Mons.Pilarczyk,arci
chudých a zakladatele kongregace. Navští biskup z Cincinnati, zřídil komisi pro pomoc kato
vil pahorek Tepeyac, kde se zjevila Černé líkům střední a vých.Evropy. Předsedou komise je
Madona Quadalupská 7.12.1531 Indiánovi
mons.John May, arcib.ze St.Louis. Delegace US
Juanu Diegovi; byl pokřtěn v 47 letech a biskupů má na místě zjistit,co kde Církev potřebuje.
když pomohl vybudovat svatyni, uchýlil
Sdružení Kolumbových rytířů v USA chce přispět
se do chatrče blízko ní a zemřel chudý r. 3 mil.dol.na kampaň bisk.konferencí proti umělým
1548, Benedikt XIV.uznal r.1754 quadalup- potratům a za úctu k lidskému životu._____________
skou tradici a Jan Pavel II.ho nyní blaho Zasedání bisk.konference Indického oceánu na
řečil. Tato cesta byla pro sv.Otce mimo
ostrově Mauriciu prohlásilo v závěrečném dokumen
řádně nebezpečná, nepřátelé vyhrožovali, tu, že nikdo nemůže být katolíkem a zároveň svo
že ho zabijí.________________________________ bodným zednářem či členem jiných protikatolických
20.5.blahořečil sv.Otec mimořádně apoš
organizací. Zásady se nedají nijak překlenout. V
tolsky horlivého vysokoškoláka svátého
místních mediích roste totiž zednářská propaganda.
života, který zemřel 1925, Piera Giorgiho
14.května měl dobře navštívenou francouzskou
Frassatiho. Blahořečení se protahovalo,
přednášku v Ženevě P.Dr.J.Zvěřina na téma:Cír
protože při otevření hrobu se zjistilo, že kev v ČSR po 40 ti letech katakomb a její odpoleží mrtvý v obrácené poloze, ale při ne vědnost za budoucnost._____________________________
dostatku vzduchu sotva mohl přijít k sobě Na zasedání v Dublinu 17.5.rozhodla synoda irské
Blahořečení se zúčastnilo na 10.000 jeho anglikánské církve 2třetinovou většinou, že budou
krajanů z Piemontu, jeho 88 létá sestra a světit ženy na kněze._______________________________
pres. Cossiga a Andreotti._________________ Foyer de Charité"Dente du Midi"v Bex, kde mívá
Komise 6 US biskupů má námitky proti no me na podzim Slovensko české exercicie s Otcem
vému římskému katechismu-prý je úplně
biskupem Hrušovským , oslavilo 20 let svého trvá
negativní. Také Švýcaři s ním nesouhlasí ní. Byl tam biskup ze Siónu Mons.Schwery a veKošická diecéze má v I.ročníku 65 bohodoucí všech Foyerede Charitě P.Jacques Ravanel.
slovců. I když je nedostatek kněži, vyzý Spisovatelka Vlasta Javořická by letos oslavila sté
vá biskup Tkáč mladé řeholníky k práci
narozeniny. Zemřela v 89 letech.- Společenství v
v misiích.
_____________________________ Taize si letos připomíná 50 let od svého založení. 13.5.odjela z Říma na Slovensko Matka Te- 16.10.uplyne 300 let od svatořečení Jana z Boha,
reza s několika sestrami. Chce v kysucké zakladatele Milosrdných bratří.- R.1991 bude Cír
oblasti, jedné z nejchudších na Slovensku, kev slavit 1OO.výr.vydání I.soc.encykliky Rerum
založit řeholní dům. Doprovázel ji nitran Novarum Lvem XIII. Oslavy už vlastně zahájil list
ský biskup Korec.- 3.5.hovořila M.Tereza papežské rady Spravedlnost a mír, předaný 15.5.
s vládními činiteli Rumunska, kde mají
sv.Otci, předsedům bisk.konferencí a synodům
sestry v Bukurešti vést kliniku pro děti
katol.Církve vých.obřadu. V Církvi vyšla už přednemocné aids. Je jich tam mnoho.
tím-snad od r.l835-řada dokumentů o sociál.spra
vedlnosti, ale tohle byl papežský list pro celou
Město Minsk na Bělorusi vrátilo katolické
Církvi kostel sv.Šimona a sv.Heleny,do* I Církev. -Ve Walisu vzpomenou I7OO let od mučed
sud používaný jako biograf. Minská kated nické smrti sv.Mořice a jeho druhů a I6OO let,kdy
rála se jí má vrátit r.1991. Její restaurová sv.Teodul založil I.basiliku v Agaune-dnes augus
tiniánské opatství v St.Maurice. -Uplynulo sto let
ní trvalo asi 7 let a stálo 2,5 mil.rublů.
od sebevraždy holandského malíře Van Cogha v
Také 50 polských kněží dostalo povolení
ústavě pro duševně choré. Firma Christie v New
v určitých údobích cestovat a vykonávat
kněžskou službu na Bělorusi. Františkáni Yorku prodala portrét jeho lékaře-namalovaný pár
dostali zpět svůj kostel a klášter-změněný neděl před smrtí-za 82,5 mil.dolarů do Japonska.21.5.se slavilo v Římě 400 let od dokončení kupo
v kliniku. Má se přestavět na seminář.
Ve věku 79 let zemřel ruský pravoslavný le sv.Petra za Sixta V. Vatikán vydá k výročí 4
patriarcha Pimen, hlava 60 mil.pravoslav- pohledy.-17.října vzpomeneme 300 let od smrti sv.
ných v Rusku._____________________________ Markéty Marie Alacoque v Paray le Monial, vizionářky, jíž Kristus zjevil nesmírnou lásku svého
Bulharský president Petur Mladenov se
Srdce. - I9.5.oslavilo záp.Švýcarsko 900 let od
přimlouvá, aby sv.Otec navštívil zemi.
"Poraženectví a vzájemné obvinování má z narození sv. Bernardaí IO9O-ll53)a to v protestant
______ ________ _
Církve vymizet"-žádal arcib. z Fuldy Dyba ské katedrále v Lausanne.
Taizé pořádalo poprvé setkání mladých ve švédském
při mši sv.při pouti pro katolické skauty
městě Linkůpingu-24.-27.5.
Evropy.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

MRTVÁ FARNOST
Jela jsem s bratrem na dovolenou.
Nádherná krajina mezi horami, ves
ničky půvabné jako hračky, čisté
vlny řeky skákaly bystře přes ka
meny, kolem řeky stromy, stejně
jako podél silnice, rovné jako
struna.
V sobotu při západu slunce jsme do
jeli do tak miloučké vesničky, že
jsem poprosila bratra, at tam pře
nocuj em a ráno můžeme na mši sva- ;
tou. Našel domek u řeky, kde byl
nápis, že je tam volný nocleh.
Přivítala nás hospodyně a ukázala
podkrovní pokojík s postelemi, na
nichž trůnily poctivé, tlusté pe
řiny z peří husy domácí.
Na večeři jsme šli do hospody-pardón-do restaurace. Sotva jsme mezi
hlučným zákaznictvem našli dvě vol
ná místa. Hospo...pardón-restaurace byla plná venkovanů, hrajících
karty a popíjejících pivo.
Záři půvabných lampiček za
mlžoval hustý dým z faječek
a cigaret.
Jídlo, které přinesl zpo
cený hostin...eh-restauratér-bylo skvělé. Po
jídle jsme se šli podí- J
vat na kostelní vývěsku,“
kdy je mše sv..dohodli se
že půjdeme"na hrubou"tj.v
10 hodin a vrátili se do domečku
u vody, uložit se ke spánku.
Ráno jsme snídaní odmítli-bratr a
já se stále ještě před sv.přijímá
ním postíme - odpustíte to dvěma
starouškům? -a kolem deváté zamí
řili ke kostelu. Jeho baňatá věž
odrážela paprsky slunce. Okenice
domů byly ještě většinou zavřené,
ke kostelu mířila sem tam nějaká
stařenka nebo dědeček- - konečně
bylo ještě času dost.
Bratr i já jsme přiklekli k barokní
zpovědnici. Kněz byl trochu pře
kvapený, když na něho padl stín
dvou kajícníků. Zřejmě miloval sví
poslání, kladl inteligentní otáz
ky a dal nám nefrazeologickou po
silu k duchovnímu životu.
Modlili jsme se pokání. Vysokými,
barevnými okny padalo na nás pěst
ré světlo. Před oltářem stála ra
kev.
"Divné! Při nedělní mši svaté se
pohřební obřady nekonájí?" žasl
bratr, když se domodlil pokání.

"Zřejmě zemřela významná osobnost? Snad
starosta nebo nejbohatší sedlák?"
3
Bratr pokrčil rameny, vytáhnul ohmataný
růženec a se zavřenýma očima se modlil.
K desáté hodině se kostel zaplnil. Cinkl
zvonek, ze zákristie vyšli čtyři minist
ranti a kněz. Neměl však černé roucho ja
ko při zádušních mších svátých.
Evangelium přečetl na kazatelně.Pak začal:
"Drazí věřící,"rozhlédl se po lavicích.
"Jistě se divíte, proč stojí před oltářem
rakev. Je to mrtvý, kterého neznáte? Netohoto mrtvého byste měli znát. Chtěl žít
mezi námi, ale zemřel na nedostatek po
ctivého křestanského života. Ne vlastní
ho, ale své rodiny, kterou tolik miloval.
Byl to snad mladý, citlivý člověk? Nebyl
tuze mladý, hezkých pár set let, kdy sem
přišel světec, začal hlásat katolickou ví
ru, postavil kostel, kde se od té doby
přináší nej světější obět. Kdo je tedy ten
mrtvý v rakvi? Vidím na vašich sklopených
hlavách, že to už někteří uhádli. Je to
naše farnost. Zemřela, vložil jsem
ji sám do rakve. Jak zemřela?
Proč zemřela? Jak vím, že zemřela?
Už léta čekám ve zpovědnici mar
ně na to, že farnost přijde odlo
žit, zneškodnit své nemoci, své
hříchy. Dnes jsem vyzpovídal
jen dva neznámé turisty."
Pohlédla jsem na bratra,ten
se podíval na mne.
" A tato mrtvá farnost přistu
puje neděli co neděli k oltáři,
aby přijala do mrtvé duše Kris
ta při svátém přijímání. Tu a tam se od
hodlá k životu nějaký starý člověk, naše
děti před I. svátým přijímáním - a už i
proti této zpovědi se protestuje. Jaké
hříchy mohou mít děti, když vy, dospělí,
jste tak svati, že každou neděli přijmete
do své zářící duše Krista? Je opravdu va
še duše živá? Nebo je udušená nelitovaný
mi, nevyznanými hříchy, které na ni spočí
vají jako silná vrstva hlíny a kamení nad
starověkými městy? A když se někdo, rozhod
ne nejít si pro"oplatku"-podezříváte ho z
nejhorších hříchů. Ano-pro Vás je Tělo
Spasitelovo, Tělo Boží pouhá oplatka. Ani
nenáviděného hosta byste nepřijali do do
mu tak neuctivě, jako přijímáte Boha. A
ted se podívejte na mrtvolu v rakvi."
Kostelník odsunul víko z rakve, zachvěl se
a zmizel v zákristii.Věřící nahlédli je
den po druhém do rakve, v očích se jim
objevilo zděšení a spěchali do lavice.Na
konec jsme sli i my. Na dně rakve leželo
zrcadlo. Každý viděl v zrcadle svou vlast
ní tvář - tvář mrtvé farnosti.
"Nejsme lepší než oni,"podotkl bratr už v
autě:"Mrtví nejsme, ale máme vždy odvahu,
rozdávat život druhým?"
AB

SPRAVEDLNOST ČI LÁSKA
"NIKDD TĚ NEODSOUDIL?
P.T.ŠPIDLÍK
Ani já tě neodsuzuji."/Jan 8,10/. Známá
slova Ježíšova, když k němu přivedli cizo
ložnici, aby zkoušeli, je-li měkký nebo
nemá sirysl pro právo-tedy léčka.
Podobné situace se vyskytuji často. Co dě
lat? Být milosrdní nebo spravedliví? Křes
ťan řekne:Milosrdní! Ale jak pak poračovat v normálním životě?
Jednou ukradl trému spolubratru kapsář pe
něženku. Měl srrůlu-bylo v ní málo peněz a
hned ho zatknul tajný policista. Knězi se
nechtělo dělat žalobce, proto řekl, že
zloději odpouští. Policista se rozzlobil:
"Když se mi konečně podaří chytit zloděje
při činu, odepřete spolupracovat! Jen dě
lejte policitu a já budu dělat velebníčka'.'
Strážce pořádku se rozčílil právem.
KDE SE NETRESTAJÍ ZLOČINY,ZAČNE ANARCHIE.
Jeden z prvních evropských zákonodárců na
Leuki Zefiry ustanovil na jistý zločin vy
píchnutí očí. Když se zločinu dopustil je
ho syn, lid žádal, aby ho ušetřil. Zákono
dárce trochu ustoupil-synovi dal vypíchnout
jedno oko, sobě druhé. Aě je spravedlnost,
i kdyby měl svět zahynout-říkali Římané.
Namítnete: I Římané věděli, že přísná
spravedlnost vede nakonec k ještě většímu
bezpráví. Spravedlnost je základem států,
které se jednou rozpadnou, nebeské město
stojí na základech milosrdenství. Je to
pravda? Požadavek vyšší spravedlnosti ve
de přece k náboženství. Chceme zairezit zlu,
ale zločinci stále unikají, přežijí nevin
né, bohatnou. Kde je spravedlnost? Kde je
řád? Má život ještě snysl? Národové shod
ně odpovídají: Na tomto světě se u lidí
spravedlnosti nedovoláme.
EXISTUJE VŠAK NADLIDSKÁ SPRAVEDLNOST
a té nikdo neunikne. Řekové ji synbolizovali v bohyni pomsty-Nemesis. Základní ná
boženská pravda zní:Bůh je spravedlivý
soudce, dobré odměňuje a zlé trestá. Neří
ká se tedy: odpouští zlým, nevidí zlo.
Je zásada přirozených náboženství
i v Písmě? ife St.zákoně čteme
o velmi přísném sntyslu pro spra
vedlnost. Písmo vypočítává tresty za všechna provinění té doby.
Za zákonem musí stát autoritaa židé napřed krále neměli, proto odpovědnost za Boží právo
měl lid. Všichni měli povstat
proti zločinci, odsoudit ho, každý měl ho
dit kamenem,hl.po těch, kdo se provinili
proti veřejné mravnosti či posvátnosti rodiny-tedy i proti ženě, přistižené při

cizoložství.
BEDUÍNI V POUŠTI CHTĚJÍ SPRAVEDLNOST HÁJIT SAMI
Nedůvěřují psaným zákonům. Od pradávna znali 4
tzv.krevní mstu."Oko za oko, zub za zub"/Mt 5,
38, Ex 11,14/, tedy i život za život. Byla to
povinnost věrnosti rodině, kmeni, výsada hlavy
kmene. Když nechtěl, provedl mstu někdo další,
Známe to z dobrodružných příběhů Východu. V Iz
raeli k tomu přistupuje prvek náboženský. Jahve,
Hospodin, je sice Bůh všehomíra, ale i Bůh kme
ne, patří k rodině jako otec, král. Není divu,
že jasně prohlašuje: "Pomsta patří ně!"/Řím 12,19,
Tím zbavuje ostatní těžkého úkolu soudit a tres
tat. Často ukazuje, že soudí a trestá do druhé
ho i třetího pokolení, že je Bohem spravedlivým.
SPRAVEDLIVÝ JAHVE KOČOVNÍK^
se proměnil v milosrdného Otoe - čteme v podo
benství o marnotratném synu/Lk 15,11-31/. Jak
mlže jeho myšlenku vykládat Ježíš tím, že pro
pustí bez trestu cizoložnou ženu? V prvních do
bách křesťanství tvrdil Marcion, že byl tvrdý
Bůh Starého zákona a milosrdný Nového zákona.
Nebo se mluvilo o změně Božího plánu se světem,
o dvojím různém zjevení. Bůh je stále stejný,
ale zjevuje se postupně a stále hlouběji. Dostá
váme tedy stále lepší vhled do Boží spravedlnos
ti.
PROČ TRESTAT NA POTOMCÍCH?
Dnešní čtenář písma se diví, proč Bůh trestá
syny za vinu otoe, vinu prvních lidí na celém
lidském pokolení. Z jistého zorného úhlu to vy
padá nespravedlivě. Vidíme-li člověka jako osa
mělý ostrov - co udělal dobrého je jen jeho zá
sluha, za hřích bude trestán jen on sám.

TO VŠAK NENÍ PERSPEKTIVA ANI BIBLICKÁ
ani křesťanská. V Kristu tvoříme jenjedno tě
lo. Jeden úd nemůže říci, že mu na druhém údu
nezáleží/sr. l.Kor/. Bolesti cítí celý člověk.
JAK JE TO S BOŽÍMI TRESTY?
Vzal je na sebe sám Kristus, Boží Syn a syn člo
věka, hlava tajeimého Těla-Církve. Bere na sebe
škodu, kterou způsobil druhý-vzal na sebe vše,
oo způsobily celé generace lidí. Všichni byli
potrestáni v jeho trestu. Odpustil nám naše vi
ny, ale
žádá, abychom i my byli stejně
spravedliví k jiným-odpustili
našim viníkům. NOVĚ A ÚŽASNĚ
JEVENÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI.
Znali jsme spravedlnost,
která se ukládá druhým, musímě je k ní nutit. Nový zá
kon zjevuje spravedlnost,
kterou na sebe bereme dobro
volně. Je vyšší. Nutit někoho
ke spravedlnosti budí nenávist. Kristova spra
vedlnost je neustálým zdrojem lásky k Bohu a k
bližnímu. V novém pojetí se sloučila spravedl
nost s láskou. NEJVYŠŠÍ SPRAVEDLNOSTÍ JE LÁSKA.

PAN FARÁŘ, CHCE KŘÍŽ
P.Raymond neměl nic důležitějšího na prá
ci, než roznést po vesnici, že pan farář
změnil o La Salettě své mínění. A žurna
listy, kterých přicházelo také dost, ujis
til s důležitou tváří, že světec považuje
tak zvané zjevení v La Salettě také za pod
vod. Noviny se o tom rozepsaly a v Arsu i
mezi poutníky vzniklo velké vzrušení.
"Pane faráři,"ptal se patnáctiletý minist
rant Petr Cinier, když Vianney po mši od
ložil posvátná roucha,"je pravda, co stojí
v novinách, že to zjevení je podvod?"
Úzkostlivě zíraly modré oči na pana faráře.
"Neodvažuji se už tomu věřit,"řekl pan
farář smutně.
"Ale vždyť jste sám o tom vyprávěl. Víte,
když jsem byl tak moc nemocný."
"Tehdy jsem nevěděl to, co vím dnes."
"A víte docela jistě, že ten chlapec lhal?"
"Nakonec mi už vůbec nechtěl odpovídat."
"Ach, snad ho už moc lidí trápilo otázkami','
řekl zamyšleně ministrant."Když se někoho
pořád na něco ptají a nechtějí mu věřit,
tak začne vzdorovat."
Vianney pohlédl překvapeně na chlapce. Co
když je to pravda? Snad chápal stejně sta
rý hoch Petr Maximina lépe než šedesátník.
"Nevím,"potřásl Vianney hlavou.
"Snad tomu smíme věřit-či ne?"naléhal Petr.
"Jistě tomu můžeme věřit, dokud nevysloví
své rozhodnutí Církev,"odpověděl Vianney.
"Tak já tomu věřím. I vy budete jednou
věřit, že se tam Panna Maria zjevila,"roz hodně řekl ministrant.
Vzdor tomu dlouho Vianney zjevení nevěřil,
ale už neřekl ani slovo proti nebo pro.
Jednou se ho ptal první kaplan z pařížské
ho kostela Saint-Sulpice, duchaplný muž a
vynikající kazatel, na jeho mínění o La Sa
lettě .
•
"Ach, příteli,"odpověděl Vianney,"musíme
blahoslavenou Pannu velice milovat."
"Ale co říkáte zjevení?"naléhal kněz.
"Že musíme Matku Boží velmi milovat."
"Věříte, že se dětem skutečně zjevila?"
"Ano, musíme ji milovat,"odpověděl pan fa
rář po třetí.
Pařížský kaplan potřásl hlavou a odešel.
Příští rok vběhnul Petr Cinier na faru a
ukázal panu faráři noviny: "Jen čtěte!" vo
lal vítězně.
"Arcibiskup z Grenoblů uznal zázrak v LaSalettě! "hlásala obrovská písmena. "Když
arcibiskup důkladně prozkoumal zprávu,
kterou dostal od komise, jíž sám sestavil,
prohlásil, že zpráva o zjevení má všechny
známky pravdy. Zřejmě se děti nemýlily,
ani je nikdo neoklamal. O jejich lásce k

k pravdě se nedá pochybovat. Ve zjevení Nejsvětější Panny se smí věřit."
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"Co tomu říkáte?"ptal se Petr s pevným pohle
dem.
"Smí se tomu věřit,"řekl pan farář, odkládaje
noviny.
"A vy? Věříte tomu?" naléhal hoch.
"Nevím,"povzdechl kněz.
Brzo potvrdil pravost zjevení i sv.Otec.
"Zde je prostota a upřímnost dítěte jasná, "pro
hlásil Pius IX., když dostal do ruky písemnou
zprávu o Maximovi. Dal mladému vizionáři své
požehnání, poutní místo obdařil různými odpustky a dovolil výroční slavnost zjevení pro všech
ny kostely arcibiskupství v Grenoblů. Ba vy
zval věřící, aby na místě zjevení zbudovali kos
tel ke cti sv.Panny.
Když se o tomto rozhodnutí dozvěděl Vianney,
hluboce ustaraný řekl Kateřině Lassagne: "Mám
velké výčitky svědomí. Bojím se, že jsem udě
lal něco proti blahoslavené Panně. Rád bych,
kdyby mě Bůh v této věci osvítil."
Ani prohlášení z Říma neodstranilo jeho pochyb
nosti, vždyť dovolovalo jen věřit ve zjevení,
ale ve svědomí k tomu nezavazovalo. Nejednalo
se o věroučné nebo mravoučné rozhodnutí pro
celou Církev. V takových věcech se může i
Sv. stolec mýlit.
e
Celá záležitost ho znepokojovala ještě rok, až
ho Panna Maria sama obdivuhodně osvítila. Me
zitím nesl Vianney trpělivě kříž - a to bylo je
ho nejbližší okolí. Chování kaplanovo bylo stále
nesnesitelnější. Ctižádostivý kněz se zuřivě
bránil proti bezvýznamnosti, kterou měl po bo
ku světce. Nevražil na pana faráře a nestyděl
se ani ho veřejně ponižovat. Dokonce i před
dětmi ve škole káral svého představeného.
Obec ovšem chování panovačného kněze vzruši
lo. Zřejmě chtěl světce vytlačit a často se obje
vili na faře slušní lidé s prosbou, aby žádal
Vianney o přesazení bezohledného kněze.
Bylo to ve svátém týdnu roku 1852, když bratr
Atanáš, vedoucí chlapecké školy, si postěžoval
panu faráři na chování P.Raymonda a požádal
ho, aby konečně otevřel biskupovi oči.Vianney
bratra trpělivě vyslechl, od samého začátku si
cenil tohoto chytrého, rozvážného a čestného
člověka.
"Nemohu dělat nic proti spolubratrovi,"řekl.
"Pak napíši biskupovi sám,"prohlásil řeholník.
"Lidé už se nad tím veřejně pohoršují. Je třeba
dát všechno do pořádku i kvůli dětem, které
P. Raymond ošklivými řečmi o vás jen mate."
"Tak ve jménu Božím pište,"odpověděl unaveně
Vianney. "Ale mírněte se ve svých výrazech.
Zdůrazněte, že kaplan je důstojný a horlivý
kněz, který by si zasloužil být už farářem."
Váhavě slíbil bratr Atanáš, že bude ohledupl
ný, jak jen je možno.
"Dopis mi ukažte,"rozhodl pan farář,"musím ho
bezpodmínečně číst, než ho odešlete."
•
Bylo poledne Velkého pátku. Vianney opustil
obleženou zpovědnici, aby něco pojedl.

Tu přišel bratr Ata-|
náš a ukázal mu do
pis, který napsal
biskupovi. Pan fa
20.-21.4.se konal v Luganu mezi
rář přeletěl očima
národní seminář o nových nábožen
řádky a pak dopis
ských hnutích-hl.New Age- pod
roztrhal.
patronátem míst.biskupa Corecca.
"Odpusťte, bratře,"! P.Václav Malý od sv.Gabriela v
řekl,"právě v tuto
Praze prohlásil v článku v KN, že
hodinu vzal na sebe mnoho knšží tajně vysvětil papež,
náš Spasitel kříž.
dokud byl krakovským arcibisku
Proč bych ho měl
pem, a v Římě dohlížel na jejich
já, kněz, odhazovat. studium. Záležitost s tajně vysvě
Chápete?"
ceným a už zesnulých biskupem
Felixem Davídkem, který světil na
Za několik neděl
kněze i ženaté muže a ženy, má
prohlásil starosta,
hrabě Klaudius, pa na starosti kard. Ratzinger.
nu faráři, že sám
29.4.blahořečil sv.Otec 12 služeb
pojede k biskupovi
níků Božích.mj.i P.Rinaldiho, 3.
a požádá o přelože nástupce sv.Dona Boská.
ní neoblíbeného
Rakouští biskupové se sešli ve
kněze.
Vídni a rozhodli se, vydat pastýř
"Dělejte, co uznáte
ský list o sociálních otázkách - k
za vhodné,"po
stému výročí sociál .encykliky Lva
vzdechl Vianney.
XI11.(1810-1903) Rerum Novarum.
Starosta přijel do
Zakázali také používat příručku
Belley; ale když
Andělského díla(Engelwerk), protopřednesl žaloby vě že Církev v Rakousku nedovoluje
řících, podal mu
soukromá zjevení Andělského díla
biskup dopis, který šířit a zasvěcovat se andělům. Za
ležel na psacím sto kladatelka AD, Gabriele Bitterlich,
le. Vianney v něm
měla pro jiné lidi nepochopitelná
oznamoval návště
vidění. K hnutí patří mnoho kněvu hraběte, ale pro ží a řeholnic a je dobře finančně
sil biskupa z Belley, zajištěné.
aby mu přece jen
K 900.výr.naroz.zakladatele cis"milého Raymonda"
terciáků sv.Bernarda z Clairvaux
pro Boha nechal.
"Ten milý Raymond bude zrušena věznice, zřízená v
klášteře, který založil, a prastaré
našeho pana faráře
úplně zničí," zaskří klášterní budovy budou opět
přístupné publiku.
pal hrabě vztekem
Min.předseda Slovenska Cic pou
zuby.
kazuje na to, že cizinci prodávají
"Proti výslovnému
draze v CSR těžce dostupné zbo
přání pana faráře
ží a za výtěžek kupují nedostat
nemohu kaplana
kové věci a pašují je na Západ.
opravdu přesadit,"
Žádá, aby pašerák přišel nejen o
prohlásil biskup a
pašované zboží, ale dostal i po
pokrčil rameny.
"Nebylo by správné známku do pasu, aby už nemohl
vzít mu kříž, který do CSR jezdit.
tolik miluje!"
Sv. Otec zahájil výstavu Michelangelo a Sixtinská kaple v Bracdo
W. HCJNERMANN
Carlo Magno na nám. sv. Petra.
Potrvá do 1O.července.
Neznámí pachatelé vnikli do rumunské pravoslavné ka
tedrály v Klausenburgu, ukradli řadu vzácných před
mětů, roztrhali knihy a poničili kultovní předměty.Týž
den odsoudil biskup z Alba Julia rozhlasem pokus o
zapálení pravoslavného kostela.
Brazilští biskupové se postavili proti ničení oblasti
Amazonky a vybíjení původního indiánského obyvatel
stva .

NOVINKY

Budějovický biskup Mil.VLK řekl no
vinářům ve Vídni, že katolická
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Církev v CSR se připravuje na
konfrontaci se západním spotřebním
materialismem a nábož.lhostejností.Bu
de to pro ni-posílenou zkušenostmi s
komunismem-další těžká zkouška.Zdů
raznil spolupráci věřících a dobře vy
školených laiků. Poukázal na četné
trhliny mezi klerem a laiky a mezi
klerem samým; ty je nutno překonat.
Arcib.Dyba z Fuldy upozornil na to,
že o zločinech komunismu se skoro
nepíše, i když se našly hroby maso
vě vyvražděných u Berlína. Kdyby
se takové hroby našly např.v Čile,
psal by o tom celý svět. Stejně-pokračuje Dyba-se našel tábor dětí,une
sených SWAPO-a kdo na to reaguje?
Zločiny socialismu se minimalizují a
mnohem menší přestupky nepřátel socialismu se uměle zvětšují.___________
Don Vincenzo Kreienbbhl z Curychu
se postavil v Kath.Wochenzeitung pro
ti článku Edith Weisbar-Aeschlimann
z Kriensu, který obsahuje řadu bodů
odchylujících se od katolické víry.
Na tiskové konferenci v Solnohradě
si posteskl spirituál semináře v Rov
ně-Litva-Sigitas Tamkevicius a P.Al
fons Svanskas(6 let vězení na Urale)
že Západ, zejm.USA se nesnaží pomo
ci Litvě, kde 50 ti létá ateistická
propaganda napáchala velké škody a
300 kněží-z toho 4 biskupové-byli
umučeni pro katolickou víru. P.Tamkenvicius měl tam přednášku: Církev
na Litvě a dějiny jejího pronásledo
vání.
R.I989 přispěli dobrodinci na mezinár.
katol.dílo Církev v nouzi(Kirche in
Not)asi 97 mil.markami. Třetina sbír
ky jde na pomoc katol.Církvi v býv.
komunistických zemích na Východě.
Alexander Solženicyn, který žije už
15 let v USA, chce věnovat na 3,2
mil.dolarů pro obnovení kláštera z
16.st.na Solovkách u Bílého moře.Vý
těžek z prodeje Archipel Gulagu v
SSSR jde do Církevního fondu na
opravu kláštera, který byl za Stali
na změněn v jednu z nejhrůznějších
trestnic pro politické vězně._________
Katol.biskup z Dráždan-Míšně Joachim Reinelt chce, aby se opět v
NDR na školách vyučovalo náboženst
ví. Mnoho lidí se chce vrátit do
Církve, ale Západní media jednostran
nou kritikou dobrou vůli lidí podko
pávaje________________________________
Na pouti v Lurdech se náhle udělalo
špatně primasi Irska, Kard. OPiaichovi.Po převezení do Toulouse zemřel.

VYŠKRTANÁ BIBLE
Další' rozvedení otázek a odpovědí
katechismu katolické víry.________
KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?
Ježíš Kristus je Syn Boží, rovny
svou podstatou nebeskému Otci,
který se stal člověkem tím, že se
narodil z Panny Marie a to v Izraeli,
1. aby hlásal Boží království a ukázal cestu
k Otci a
2. aby nás zbavil všech vin hříchů a získá
zpět hodnoty spásy, které ztratilo lidstvr
hříchem prvních lidí.

Drahoceným a dokonalým Slovem Božím je
Ježíš Kristus, věčné Slovo, které se stalo
tělem a ten o sobě řekl: "Nebe a země pomi
nou, ale má slova nepominou." (Mt 24,35).
PRAVDA
VÍRY
Trochu těžká pro pochopení, ale jedna ze
základních pravd, bez nichž nepochopíme
tajemství naší spásy.
Bůh Otec se projevil v opravdu božském
sebepoznání svou božskou podstatu, v
jednom jediném věčném Slově a když se na
plnil čas, stalo se jeho Slovo také šlověkem
a bydlelo na naší zemi. Na tomto Slově,
které se stalo člověkem, na jeho podstatě,
na jeho vlastnostech, učení a jednání může
me vyčíst, jaký k nám, lidem, má Bůh
vztah a jak nás chce vyvést ze stavu viny
ke své spáse.
Ježíš Kristus je Slovo Boží, které se stalo
člověkem. Mělo dvě přirozenosti-božskou a
lidskou, ale jedinou osobu-totiž věčné Slo
vo Boží. V této jedné osobě je přirozenost
božská a lidská a nedají se oddělit.
To je pravda víry. Kdo ji vědomě a dobro
volně popírá, přestává být katolíkem.
I KDYŽ MNOHO LIDÍ NEVĚŘÍ.. . .
Z dotazů se zjistilo, že málo katolíků o té
to pravdě ví, a ani ti, kdo ji znají nebo
jsou povinni znát - teologové - v ni často
nevěří. Taková je situace ve střední Evro
pě. Ale mění tato nevěra něco na zjevené
pravdě Boží? Nevěří-li někdo, že existuje
Amerika, přestane Amerika existovat? Ne
věří-li někdo, že země se točí kolem slunce
začne se slunce točit kolem země?
V tuto pravdu věřily celé generace křes
ťanů. Navíc ji zjevil sám Kristus,prostřed 
nictvím svých apoštolů. A potvrdily ji
všechny ranné křestanské sněmy.
CÍRKEV PŘEVZALA VÍRU V BOŽSTVÍ
JEŽÍŠOVO OD APOŠTOL&___________________

BOŽSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA
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Teprve po Zmrtvýchvstání Páně pocho
pili apoštolé mnoho, čemu dříve nerozu
měli: tajemný původ Krista, jeho poslá
ní a úlohu. Poznali, že je víc než pro
rok, víc než Mojžíš, že má zvláštní
vztah k Bohu Otci, který ho poslal,že
může dělat vlastní mocí zázraky a jako
Bůh odpouštět hříchy.
KRISTUS JE PRAVÝ B&H A PRAVÝ ČLOVĚK
Apoštolově v záři velikonoc poznali, že Ježíš je
něčím nesmírně větším, než se zdál být. Pozvol
na sice tušili tuto pravdu, ale po Jeho Zmrtvých
vstání měli jistotu: Ježíš je Kristus, Mesiáš, je
Syn Boží, pravý Bůh a pravý člověk.
PRVNÍ KŘESŤANÉ VĚŘILI V BOŽSTVÍ PÁNĚ
Vidíme to ze spisů apoštolských Otců, žáků apo
štolů, ale i na mučednících. Sv.Markéty(+ 284)
se ptal soudce Olybrius v Antiochii na její víru.
Přiznala, že je křesťanka. "Jak bláznivé je po
važovat člověka za Boha, a ještě k tomu toho,
kdo zemřel hanebně na kříži,"zvolal soudce.
"Proč mluvíš o smrti a ne o Zmrtvýchvstání Ježí
še Krista? Svým utrpením dokázal, že je člověk,
ale svým Zmrtvýchvstáním, že je Bůh."
PROROCTVÍ STARÉHO ZÁKONA O MESIÁŠI.
Na otázku, proč věříme, že Ježíš je slíbený Vy
kupitel odpovídaly staré katechismy: "Věříme v
to proto, poněvadž na Ježíši se splnilo to, co o
Vykupiteli staří proroci předpovídali." Předpo
věděli DOBU jeho příchodufGen 49,10; Dan 9,2428.) MÍSTO jeho narození(Mich 5,2, Mt 25-6).
Jeho ZÁZRAKY (Is 35,4-6). Jeho ZMRTVÝCH
VSTÁNÍ A NANEBEVSTOUPENÍ^ 15,10). Tako
vých proroctví ve St. zákoně bylo velmi mnoho.
Židé to ovšem neuznávají, ale do Církve přived
ly mnohé mladé židy právě tyto argumenty.
ŽIDÉ, OBRÁCENI KE KŘESŤANSTVÍ
Dr.Emmanuel VEIT, (+1876)lékař, spisovatel,kněz
a slavný kazatel u sv. Štěpána ve Vídni se naro
dil z židovských rodičů v Čecháh. Otec často
předčítal rodině z hebrejské Bible. Když chlapec
maturoval, šel do Prahy, studovat filosofii a po
zději lékařství. Občas chodil na teologické před
nášky a tam slyšel o místech ve St.zákoně, kte
rá prorokovala, co se splní na budoucím Mesiáši.

A SKUTEČNĚ SE TO SPLNILO!
O prázdninách si chtěl doma v Bibli najít Veit
místa, kde jsou proroctví o Mesiáši. Byla bud
vytrhána, přeškrtána, nečitelná. Student se
ptal otce, proč to udělal. Odpověd? Políček!
Tento políček pobídl studenta k ještě důkladněj
šímu zkoumání oněch prorockých míst. Ve Vídni
se stal ředitelem veterinářského institutu a cho
dil poslouchat přednášky na teologickou fakultu.
VÝSLEDEK?
Dr.Emanuel Veit se stal katolíkem a r.1831 byl
Církev převzala víru v Slovo, které se
vysvěcen na kněze. Splněná proroctví o Kristu
stalo tělem, od apoštolů-a ti od samého
Krista. Pro tuto pravdu se dala řada apoš ho přivedla-jako mnoho jiných židů-do náruče
tolů a učedníků Kristových umučit. Kdo je katolické Církve. S Petrem vyzná:"Ty jsi Kristus,
Syn živého Boha."
Prof. Dr. F. Holbbck
ochoten zemřít, tvrdí-li opak?

Alja RACHMANOVÁ

DOBRODRUŽSTVÍ

S JURKOU
POZVÁNÍ

DO

ŠLECHTICKÉ

RODINY

Dnes mě zve dopisem, ozdobeným velkým erbem, jeden hrabě a jeho manželka na čaj do zám
ku. Jurkova tvářička se protáhne když čte, že zvou jen Otmara a mne.
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"Jak k tomu přijdu,"naříká,"ještě jsem v zámku nebyl. Sám tu nezůstanu."
"Můžeme to odříci, ale pozvání budou častější. Kdo nám Jurku ohlídá a udělá mu společnost?"
Nedaleko bydlí roztomilá dívka, hned se Jurkovi zalíbila a za odměnu nám ho ohlídá.
Stojíme před vchodem do zámku. Dosud jsem neměla v Rakousku možnost stýkat se s takovou
společností, těším se, jak je budu pozorovat. Každý člověk je jako nevytištěná kniha, jeho
život je román - a tak nepřejdu kolem nikoho, aniž bych na něho se zájmem nepohlédla. V
každém se snažím najít základní linii a smysl jeho života. Zatím to byli nezaměstnaní, dělníci,
ženy z lidu, majitelé domů bez peněz a obchodníci bez zákazníků, ted to bude horní vrstva
lidí. Zámek stojí v obrovském parku, pod stromy je šero, budova s nesčetnými arkýři, vě
žičkami, výstupky a balkony je zahalena do břečťanu.
Náhle se z lesa vyřítí doga s černými skvrnami a ostnatým obojkem. Poloslepýma očima si nás
prohlíží, pak se otáčí a mizí v lese. Zatáhneme za zvonek a sluha nám otvírá-stejně důstojný
a unavený jako doga. Zelená vesta, krátké, starodávné kalhoty a černé punčochy.
"Koho mám ohlásit?"nastavuje stříbrný podnos. Otmar tam položí vizitku, já hledám v nové
krokodilí tašce-daroval mi ji Otmar k vánocům. Sluha hledí na mou vizitku a pak se ptá hlu
bokým hlasem:"Milostivá paní, nemohla byste mi dát jinou vizitku?" Vrací mi ji a s úžasem
čtu: Pravý krokodil . Rozesmějeme se, sluha ztěží zdržuje úsměv.
V předpokoji nám komorná pomáhá z plášťů a už je tu pan hrabě, starší, vznešený pán v
temném obleku nemoderního střihu. Z jeho vzezření vyčtu, že vzpomíná na lesk minulosti,smu
tek, že vše pominulo a stísněnost-touží po klidu, ale paní ho nutí, přijímat hosty. Raději
by si lehl, spal, nebo snil o svém mládí.
Líbá mi ruku a vede do pokoje s úzkým oknem, takže je tam pološero a také vlhko. Mám ráda
světlo a čerstvý vzduch. Všechno je tu nádherné, vázy, obrazy, koberce, nábytek, drobnos
ti, které nejsou k ničemu, jen aby byly krásné.
Domácí paní, dosud krásná dáma s klidným, jasným obličejem, velkýma šedýma očima nás
představuje hostům, kteří stojí ve skupinkách, sedí kolem stolů nebo na lenoškách. Všichni
na mě zírají, při své plachosti to nemám ráda. Pak nás kdesi usazují. Sousedka s nádherný
ma černýma očima mi vypravuje, že kdysi žila dlouho v Rusku. Blízko sedí komteska, vzduš
ná bytost, proti ní mladý Angličan, zřejmě platící host v zámku. Propadl úplně kouzlu děvče
te. U stolečku zase mladý hrabě, přesná kopie otce z mladých let,s Američankou, která se
tu chce naučit německy. Sousedka vypravuje, že mladý hrabě nemůže najít místo. Má za dva
měsíce nastoupit jako ředitel hotelu, velmi špatně placený. Vedle klavíru sedí příbuzná jedno
ho z Otmarových válečných přátel. V jejím domě se konají zajímavé diskuze a chodí tam i
slavné kulturní osobnosti Rakouska. Otmar setkání miluje, já tam chodit nemohu, nechci ne
chat Jurku samotného. Další známá, s tizianovsky zbarvenými vlasy, má syna, spolužáka Jur
kova. Hodně čte, pěstuje hudbu a má soucitné srdce pro chudé a nešťastné. Líbí se mi to.
Bohužel už nemohu pozorovat, začíná zábava. Mluví se o slavnostních hrách, německy, ang
licky, francouzský, italsky. Má sousedka, aby potěšila býv.diplomata, mluví ruský. Když
se chystáme k odchodu, vím, že nejen hraběcí rodina, ale i skoro všichni ostatní, ztratili ve
válce majetek a dnes mají jen existenční základnu. Stojí hodně, udržovat skvělé byty a jako
my musejí obracet každý groš, než ho vydají. V létě pronajímají byty bohatým cizincům, vy
učují jazykům, dělají průvodce městem a tak předvádějí kouzlo a kultivovanost tradičního ra
kouského duchovního života. Úspěch je ubohý, nejistá existence na několik měsíců.
Cestou domů říkám Otmarovi: "Zdá se, že šlechta to nemá lepší než my, že?" Otmar hořce od
povídá:'^ kdo se má dnes v Rakousku dobře? Zůstaly jim jen statky, zámky..."
"Ale jsou stateční," namítám. "To tedy jsou, potvrzuje Otmar,"zachovali si rovnou páteř."
Doma se zatím Jurka s dívkou zpřátelili a když říkám, že mě tam pozvali jen jako cizinku,
směje se Jurka:"Jistě. Pravého krokodila nevidí člověk každý den!"

PEA7OST PÍSMA
VYBRANĚ KNIHY PÍSMA SV.-KANÓN
Boží říše na zemi skrývá mnoho ta
jemství. Proč si Bůh vybral právě
židovský národ, aby se stal nosite
lem jeho zaslíbení-je tajemství.,
Proč si vybral i nedokonalé lidi,
aby zapsali jeho slova, proč je
chránil před omylem působením milosti-inspirace - zase tajemství. Proč
Církev-strážkyně pokladu víry-přija
la do biblického kanónu ze zbožných
knih jen některé-znovu tajemství.
Bible nebyla hotová kniha od samého
začátku. Bůh ji nepředal svému li
du jako tajemný dar. Bible rostla
na zemi, v čase, v dějinách. Psali
ji Bohem osvícení jednotlivci-některá jména autorů známe, jiná ne.
Na předkřestanských spisech-Starém
zákoně-se pracovalo celá staletí,
prošly řadou redakcí, zdokonalovaly
se. Napřed měli Izraelité jen Moj
žíšův zákon, části dějin patriarchů
a národa. K tomuto základnímu pí
semnému kmeni se připojovalo stále
víc knih, které přijala synagoga
kriticky jako slovo Boží.
Při sestavování seznamu biblických
knih hráli rozhodující roli vedoucí
národa-Mojžíš, David, Nehemiáš,
Esdráš a Juda Makkabejský. A tak
po mnoha stupních rostla židovská
Bible. Asi 100 let př.Kr.byl dnešní
Starý zákon přijat a uznán jako zá
vazný .
V r.51 po Kr.povstala první kniha
Nového zákona-list sv.Pavla Soluňanům. Nový zákon uzavřely knihy sv.
Jana apoštola v r.94-100. Smrti po
sledního apoštola skončila inspira
ce a Zjevení. Tzv.kanón ovšem ještě
hotov nebyl.
CO JE VLASTNĚ KANÓN?
Slova se užívalo už v dobách sta
rých křestanů. Znamená měřítko-linii
Latinsky regula fidei-pravidlo víry.
Tato linie pravé víry se udržovala
ve všech křestanských obcích od dob
apoštolů. Pro kleriky i laiky
plané zákony církevních sněmů
se také nazývají kanóny,
ve mši sv.je pevný plán všech
modliteb a zvyků, které obklo
pují eucharistickou Obět.
Podobně se mluví o kanónu v
hudbě a architektuře. Jiný
význam řeckého slova kanón
je soupis, katalog. Např.
kanón důležitých dat, králů
a světců. Kanonisace je

y

prohlášení za svátého, tedy přijetí
svatě žijícího člověka do seznamu svá
tých Církve.

V RANNÉM KŘESŤANSTVÍ
se považovaly za biblický kanón všechny
knihy,které se četly při bohoslužbách.
Jen kanonické knihy byly inspirované t.j.Duch sv.chránil pisatele před omy
lem ve víře nebo mravech - a proto byly
také pro křestanskou obec pravidlem pro
víru a mravy. Jestli byly také knihy,
které se mezi kanón nedostaly, inspiro
vané' - to je mezi učenci zatím předmět
bádání a sporu. My, katolíci, poznáme
kanonickou knihu hned; převzala ji totiž
církevní autorita. Podle jakých zásad
staré zbožné řecké či latinské knihy
přijímala Církev do kanónu - nebo je z
něho vylučovala - se po tak dlouhé době
sotva dá zjistit. Jistě byla hlavní zá
sada pro přebírání knih do kanónu apoš
tolská tradice, tj.svědectví o apoštol
ském původu spisů. Dále souhlas obsahu
knihy s kázáními apoštolů a konečně to,
že se kniha četla při bohoslužbách prv
ních křestanů od nej starších dob- resp.
u starozákonních knih při bohoslužbách
židů - jako Slovo Boží.
BYLY I KNIHY SPORNĚ?
Apoštolé převzali všechny knihy, které
synagoga doporučila věřícím k četbě ja
ko posvátné. Tak vznikl základ kanónu.
Mezi knihami Starého i Nového zákona
však byly od počátku některé sporné-ale
ne v celém křestanstvu. Tyto tzv.deutero-nebo druhokanonické knihy nabyly po
určité době nejistoty kanonické platnos
ti. Koncil v Tridentu(1545-1563)se musel
vyrovnat s odpadem protestantů a rozře
šil poslední pochybnosti o rozsahu, ob
sahu a závaznosti víry biblického kanó
nu. Církev rozhodla definitivně poměr
ně pozdě.První uznal dnešní kanón Nového
zákona r.367 Athanasios z Alexandrie ve
svém 39.slavnostním dopise. Církevní
autorita uznala tento kanón na římské
synodě 382, později na synodách v Hyppo(393) a v Karthagu(397 ).
Od té doby se objevuje tento kanón v
aktech západních i východních sněmů i v
papežských dekretech(např.Inocenc
I.r.4O5). Posledně uznal všechny
knihy Nového zákona sjednocující
sněm-koncil-ve Florencii(1441}>
ale teprve tridentský sněm se za
býval Starým i Novým zákonem.
Od té doby má katolická Církev
všechny knihy Starého i Nového
zákona(celkem 72,St.Zákon 45 a
27 knih Nového zákona). Katol.vy
dání má vždycky vysvětlivky.
W.GRUNINGER

PAN PROFESOR V PRAZE
Pno . Mikutáš L0BK0U1CZ se nan.1931 v Pnaze,
chodit tam do škotg,pak studovat v Entangen
a ve FAx.btw.gu, učx/ na katot.univ.Notné Va
rně. v USA,a./967 pňevzctZ vedenx. institutu
sesten SchxMovgch pno potxt.vědg v Mnicho
vě a od a. 197/-/9^2 bgt nektonem mnichov
ské univensitg. Je čtenem papežské nadg pno
kuttunu, od A..19Í4 vede katot.univ.v Eichstattu. Je pňedsedou K%est.akademxega jed
ním z osmi čtenu gnemxa. zahnan.Cechu, ktené
povotat pneš .Havet do ponad>u.ho shonu.._____
O návštěvě ve vlasti píše prof .Lobkowicz:
"Praha je stále jedním z nejkrásnějších měst
Evropy. 41 let jsem váhal vlast navštívit.
Měl jsem strach, že zničím vzpomínky na
své mládí. Na venkově je tento strach
oprávněný. Zámek rodičů sice stojí, ale
část nádherného parku je vyasfaltovaná,
část zpustošená,prastaré topoly poražené,
z kouzelného zahradního domku je ruina.
V Praze je to jiné. Nevšímáme-li si levných
betonových pouští na předměstích, skoro
nic se nezměnilo. Postranní uličky jsou si
ce zanedbané, dvory většiny paláců vzbu
zují hrůzu, ale průčelí se uchovala. Nejen
gotická, renesanční, barokní, ale i z 19.st.
Jugendstil a secese, před kterými mě otec
varoval, ale dnes mají nárok na název umě
lecká díla. Praha totiž ušla řádění, kdy se
po válce stavěly nové domy. Mnoho staveb
je skvěle renovováno, např.kostel sv.Jiří
na hradě, klášter sv. Anežky u Vltavy...
NEHRDINSKÝ A SEBEIRONIZUJICI. . .
V posledních letech se rozšířila mezi Če
chy doma i v cizině legenda. Nezjistil jsem,
pochází-li-jak se tvrdí-ze středověku nebo
z nové doby. Prý v býv.království Čech a
Moravy bude mír a blahobyt, až se prohlá
sí za svátou královská dcera Anežka, kte
rá založila v 13.st.klarisky, aby pečovaly
o nemocné. Začátkem listopadu ji Jan Pavel
II.svatořečil a za několik neděl se komunis
tický systém tiše zhroutil...
Po demonstracích se stal Václav Havel bez
vlastního přičinění národním hrdinou. Je
den novinář vynalezl označení"sametová re
voluce". Dobře inforvaní Češi to odmíta
jí... Čes. min. před
seda Pithar, jeden
z vedoucích OF, ří
ká skoro ironicky:
"Když začali demon
strace, vrátil se Ha
vel z venkova a vy
zval národ, aby se
za něj postavil k
rozhodnému boji.
Když se obrátil, da
leko široko nebylo
vidět nepřítele."

Nakonec ho komunistický parlament zvolil presi
dentem osvobozené CSR, ačkoliv ho dřív-přesně
vzato, znali jen intelektuálové a jeho mučitelé
tajná policie a funkcionáři strany. Dnes je Havelneobyčejně obratný diplomat-jediná nepochybná
autorita v zemi. Ve městech, na náměstích a v
obchodech dosud visí plakáty s jeho obrazem a
slova:"HAVEL NA HRAD!" Pod většinu z nich li
dé napsali:"A už tam je!"
Češi se liší od Poláků. S těmi jsem se v posled
ních dvou letech často stýkal. Češi jsou nehrdinští, plní prohnané sebeironie, spíš ochotni se
shrbit než bojovat, podobni Rakušanům. Mají
smysl pro pohodlí, které je v nejtvrších dobách
zachraňuje před zoufalstvím. Na Havlovi je typičky český jeho na víře spočívající smysl pro lid
skost, prostotu-připomíná tradici od Komenského
k Čapkovi. Netypická je jeho odvaha, ochota,jít
znovu a znovu do vězení, jen aby zůstal mravně
neporušený. Ale i tato odvaha působí česky,když
Havel pro novoroční promluvě připomenul národu,
že si všichni zvykli na totalitní systém, přijali ho
jako nezbytnou skutečnost a tak ho udrželi naži
vu: "Jinými slovy, všichni jsme odpovědní za chod
totalitního systému, nikdo není jen obětí, ale
všichni jsme zároveň jeho spolutvůrci."
V ČSR se sotva kdo bude vzrušovat, když se o
některých nových vedoucích ukáže, že spolupra
covali s režimem či dokonce s STB. Dělala to vět
šina, každý jinak. Havel patří k nečetným výjim
kám. I stařičkému kard.Tomáškovi dnes předha
zují, že se koncem 70 tých let přizpůsobil, že
byl zároveň mužem Církve i režimu. Vzdor Janu
Palachoví... není zvykem Čechů bojovat či dokon
ce umírat za zásady. Polský přítel, který se zú
častnil jako odborník pro mezinár.letecké právo
vyjednávání Varšavského paktu o stavbě letadel,
mi jednou řekl, že Poláci by se dali přinutit, vy
rábět letecké součásti-ale neupotřebitelné. Češi
by asi chtěli převzít vypolštářované části a vy
budovali by továrnu na nábytek.
Je to mazanost či hospodářská obratnost? Jisté
je, že ČSR je dnes nejblahobytnější mezi komun,
státy. Kdo naříká, že v pražských restauracích
se nejí dobře, neví, že česká kuchyně je tučná
a těžká pro žaludek. V řadě restaurací se jí jako
v době mezi dvěma světovými válkami. Do Prahy
dosud neproniknul kult salátů a syrové stravynemusejí jako my v NSR jíst polosyrovou kachnu
s troškou omáčky, a i to je už ve Francii zasta
ralé. Obchody, hl.řeznict 
ví a pekařství, jsou plné
zboží, o kterém se NDR
či Polsku ani nesní. Kde
v Lipsku či Varšavě na
jdeme kavárnu, která-jako
na Staroměstském náměstínabízí 12 druhů káv? A
hosté nejsou cizinci, nýbrž
většinou mladí Pražané.
Mám skoro dojem, že v
ČSR svedli komunisté lid
spíš blahobytem než donu
tili terorem.
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Ptal jsem se, od které doby nemuseli mít Češi strach sice zemědělskou stranu, ale ví se, že
Odpovídali stejně:"Od loňského listopadu, ale v zása je to více méně komunistická organizace
dě ani poslední léta." Režimu se museli bát v 8O.týd Bude brzdit, co se dá a bude u venko
letech jen intelektuálové a aktivní věřící. Snad nikde vanů oblíbená.
s výj. Albánie-nebylo pronásledování Církve tak surové. CESTA DO BUDOUCNOSTI BUDE TEŽKÁ
Jedním z nejsmutnějších následků je, že kromě Slo
Václav Havel skončil svou novoroční řeč
venska a již. Moravy, dříve tak bohatý náboženský
obměnou slov Komenského:"Tvá vláda,ó
život v zemi skoro odumřel. Složité náboženské ději lide, se k tobě vrátila." Je otázka, přiny království Čech a Moravy vedly už r.1918 k tomu pojí-li se v červnových volbách lid k
že pro mnohé Čechy byla víra spíš tradice než pře vládě, která by měla většinu v parlamei
svědčení. Průměrně vzdělaný Čech byl mezi dvěma
tě. Zřejmě bude strana, kterou v dnech
válkami skeptikem a jako Masaryk spíš uctíval Husa přelomu Havel vedl a jejíž většina je
a bojoval proti katolické tradici, protože připomína křesťansko-konservativní-nejsilnější stře
la Rakousko. Dnes se o náboženství zajímá hl.akade nou. Ale stejně je možné, že nezíská ab
mická mládež. Žíznivě jde k pramenu, tolik let uza solutní většinu a bude nutno při sesta
vřenému. Na venkově je většina kostelů v neděli po vování vlády uzavírat kompromisy.I kdy:
loprázdných, málokdo zdobí květinami kapličky. I v je CSR ve srovnání s jinými býv.komu
kostele P.Marie Vítězné, před soškou pražského Je- nistickými zeměmi blahobytná, její cesta
zulátka, přinesenou v 17.st.ze Španělska, kterou dří k tržnímu hodpodářství bude v jistém
ve Češi tak uctívali, bylo pár povadlých květin.
smyslu obtížnější než v Polsku, jehož
Nesmíme se dát oklamat blahobytem a tichostí, s kte hospodářská situace je sice zoufalá, ale
rou komunistický režim přes noc zmizel. Zanechal v lid s pyšnou zarytostí vytrvává, neboť
zemi mravní krizi, mnohem hlubší než v Polsku nebo si cení svobodu a tím i mravní integritu
víc, než cokoliv jiného.
v NDR. Člověk by čekal v zemi, po 40 ti letech
osvobozené z otroctví, revoluční nadšení či aspoň
sklon k němu. To je sotva pozorovat. Posluchárny
BOŽE —ZACHRAŇ MĚ!
při mých přednáškách na slavné Karlově universitě
byly sice plné a nakonec byla i inteligentní diskuse. Jestli jsem někdy kolísal
v štěstí, kterés mi štědře dal,
Ale kromě kruhu intelektuálů je málo naděje, že by
a jestli těm, s nimiž jsem žil,
se rychle mohlo něco změnit.
můj
ranní úsměv nepatřil;
Na rozdíl od Polska se v ČSR bojovalo a trpělo jen
krátce. Ani tam nebyla jako v NDR zed, která by se jestli jsem míjel očí smích
dala symbolicky zbořit. Na rozdíl od skoro všech bý\ a jestli nebe, řady knih,
marxisticko-leninských zemí je sotva v ČSR pozorovat letní déšť, jídlo, ranní jas
hluboké opovržení ke komunistům-o nenávisti ani ne-l mě neoblomil zas a zas, mluvě. Víc než 90% osob vstoupilo do strany jen
pak. Pane, bij - a dál, a víc,
kvůli kariéře. Přoto se nemluví o nutnosti zreformo- vzbud duši, jež tu hyne spíc,
vat stranu, či-jako v NDR a v Polsku, ji přejmeno
a jsem-li zatvrzelý snad,
vat. Je sotva pozorovat, že v červnu budou volby.
pak, dřív než budu umírat
Ostýchají se ostře napadnout jeden druhého, dávají
přednost pohodlné mírnosti před vyhrocenými spory. kéž hřích a bolest nad bolest
mám v srdci, jež tak mrtvé jest.
NEPOHYBLIVOST SYSTĚMU
Robert Louis STEVENSON(1850-1894)
Hospodářské obtíže se dají těžko řešit, neboť všePřel.Anděla JANOUŠKOVÁ
každý dům, prodejna, restaurace, patří státu. Pro
ces zesoukromění-bez něhož není cesta k tržnímu hoNAŠE POŠTA
spodářství-může začít v zásadě jen tím, že bude po
voleno soukromé podnikání. Ale státní majetek-jako v
NDR a v Polsku-je většinou v katastrofálním stavu a P.(/£fe,raáó nový btikúp, mtuvÁ dobX.e ně
není ani kapitál. Proto nebude soukromé hospodaření mecky a tAochu Átattky. Vá hodně, na taÁky. Matka Vobaé Aady mu mutÁ porno ct, aby
lehké, leda by se kapitálově spojilo se zahraničím.
Na ministerstvech se sice špičkové pozice vyměnily, dobae votZt. Těch 40 tet je zde moc znát,
ale většina úředníků se odnaučila pracovat.Nebezpeč myitZm, ze dvě QeneAace jiou ztAaceny.
ladný vetký návAat k Bohu ne.ni vZdět-jak
nější je tichý odpor komunistů než nepohyblivost
ie tZdem tép dajtí, na vděčnoAt vučZ Bohu
systému a aparátu, v kterém se už léta nevyplatilo
přiložit ruku k dílu. Vážně se pracuje jen na chatě, zapomZnajZ. Jen vnějti ^onmatZtmuA, bez
kam se uchyluje skoro každá pražská rodina, takže uAměrněnÁ k nadpěZAo zenému...
město je koncem týdne jako po vymření. Už léta je
KotZka jaZ porno ht, kotZk jich doAÍat na
pro většinu občanů důležitější zvelebovat chatu a za
vytekou ikotu.. něco zaaZdZt, obAtaAat,
hrádku kolem. Proto se i vedoucí politikové bojí, že
nevyhnutelná reforma zabolí lid natolik, že budou na vyzehZZt.. .a pAÁ tom tak nemocný. Zemaekonec toužit po komunismu,zvi.na venkově. Sedláci, tý Otec bZókup nám Tě dávat za vzoA...
ČSFR
kteří už neexistují, protože vše patří státu, jsou
proti změnám-přinesly by jim jen nevýhody. Mají už

11

DO SVATÉHO MĚSTA
r-LLip z Nwvi opouÁžá otcovský d?un
a pudují 300 km od fton.e.ncÁ.í k zá
možnému i&týcÁ. do San Gwtmano.
Po špatných cestách střední Itálie
to byla dlouhá pout, zvlášt když
šel Filip pěšky. Tu a tam ho svezl nějaký
povoz a Filip zvedaným spolucestu
jícím vyprávěl o nádheře hrdé Florencie.
Jistě si mnohý řekl:"Blázen, když opouš
tí tak nádherné město, když nestuduje'."'Kam
jdeš? Tb je blízko Maňte Cassina? Snad tam
chceš vstoupit?" Filip poslouchá jedním
uchem. Vždyt odešel z dcmova, protože ho
všichni nutili, aby se snažil o hodnost, o
teplé místečko! V různých špitálech mu po
skytli nocleh, teplé sousto v klášteřích,
kde neodmítli nikoho, kdo prosil pro milo
srdenství Boží o almužnu a sousto. Mnohý
klášter by rád, kdyby k nim vstoupil, zku
šenému oku představeného se bystrý mladík
zalíbil. Co byste hledal v Římě? Včera tu
byl umělec Benvenuto Cellini-už má dost to
ho papežského a kardinálského poroučení, o
svatem městě ani trochu pěkně nemluvil.Řím
už nezachrání ani dekrety, ani reformy...
Filip posloužil při mši sv.,naštípal dříví,
zryl kus zahrady - a šel dál. Rád ošetřoval
ve špitále nemocné. Jaká bída! 0 ubožáky se
nikdo nestaral, odložili je tam příbuzní, a
Filip jako anděl lásky uklízel, vynášel špí
nu, převazoval rány...Rádi by si ho nechali
ale to nebylo jeho poslání...
Konečně došel k strýci. Už stárnul a výpo
moc potřeboval. Filip je chápavý a jemný.
Venkované chodí rádi nakupovat do strýcova
krámu, tak si poklábosí, pobaví se - lépe
než na tržišti, kde bývá mnoho holoty...
Dlouho to však Filipa nebavilo. Hrabat se
v sudech se solenými rybami, za pár grošů
prodat trochu soli, vážit vlnu, měřit obilí
a poslouchat od rána do večera nudné žvanění-v tom nebyl Filip pravým Florentanem.Ti
byli tak trochu jako židé, rozseti po celé
Itálii, všude měli své banky a obchody.
Filipův strýc si slušně nahospodařil, to
vše mši dědit Filip.
Po práci usedl Filip na zahrádku pod jilm a
hleděl k Monte Cassinu? Proč tam nevstou
pil? Potřeboval samotu, aby slyšel hlas Bo
ží, jeho duch nesnesl spoutanost-jak o tom
svědčí i jeho oratoř, kterou založil skoro
proti své vůli. Filip měl žít uprostřed
světa, aby ukázal kněžstvu, že je možné žít
ve světě a nemusí být člověk ze světa.

Filip směšnost pytlů, sudů a sáčků ve strýco
vě krámě. Jak požehnaná krize! Zošklivila mu
všechno, tato typická krize, zasahující velko
myslné lidi, kteří dohlédnou až do dna a
řeknou si: A tohle je život? To je všechno?
Filipa zapálil Bůh touhou po sobě a musel
se osvobodit a uvolnit pro Boha.
Ráno už ho zastihlo daleko za San Germano. Filip
zase přetrhal všechna pouta, jak to dovedli jen
svati. Neloučí se, nelituje-jde-a sám neví kam.
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CESTA REFORMÁTOrB I NESPOKOJENCŮ
vedla do Říma. Všichni svati a praví reformátoři
toužili aspoň jednou pokleknout v Římě u hrobů
mučedníků a slyšet odpověd:"Jdeš dobře, jdi tak
dál."
Tak se Filip zase dostal na svobodu. Neměl dcrnov,
neměl majetek,neměl rodinu ani přátele. Vracel
se k svobodě dětí Božích, které nikomu neotročí.
Později vykládal užaslým posluchačům:"Kdo chce
něco jiného než Krista, neví, co žádá...” Žáci mu
věří, čtou v každém jeho pohybu, že mluví nejen
ústa, ale milující srdce, ba celý život. Cítí v
jeho hlase, že sám zakusil to, čemu učí. Bůh za
plavuje nesmírnou útěchou ty, kdo se mu dokonale
darují a věnují se jen jemu.
Dvakrát zatřásl Bůh Filipem v jeho mládí. Ještě
po letech se chvěje tento posvátný otřes v jeho
slovech:"Kolik lásky klademe do příbuzných, do
studií či do nás samých, tolik ji odnímáme Bohu."
A tak jde Filip jako žebrák pro svůj největší po
klad. Ví, že k cíli určitě dojde.
VŠEDNÍ
LIDÉ HO NECHÁPOU...
Po klikaté, zaprášené silnici se potácí nerotorný dvoukolák s pomalovanou korbou. S úsměvem a
hlučným pozdravem vybídne Filipa vozka, aby na
sedl. Ten člověk je jako z jiného světa-myslí si.
Nerozumí hrubým -žertům a dívá se pronikavě člově
ku do očí, jako by znal jeho nejtajnější myšlen
ky. Mula unaveně hýká, Filip jde dál pěšky. Ne
hlásí se ke kumpánům,' hledajícím dobrodružství
nebo někoho, kdo je najme pro vraždy a loupeže...
Často klečí u zpustlých a rozpadlích kaplí. Jde
kolem žebravý mnich, potulný řeholník, a nabízí
mu zajištěnou chudobu. Ale Filip chce chudobu ne
zajištěnou, kde nechybí hlad a ostny bídy. Na
kněžství nemyslí. Chce být putujícím žebrákem

PŘED
BRANAMI S V. MĚSTA
Konečně vidí město, posvěcené krví mučedníků.
Svaté pro světce, svaté pro Kristova náměstka,
svaté vzdor lidským chybám, svaté svátými zákony,
světějšími než ti, kdo je vydávali. Svaté město,
které vždy povstalo z nejhlubšího ponížení, pro
tože síla jeho svatosti pohltila hřích a všechno
přetvořila. U brány potkává nádhernou výpravu
kardinálů, legátů...Slyší trouby heroldů, třesk
POŽEHNANÁ KRIZE
zbraní, odhánějících bandity od Svatého města.
Ve svatém tichu italského venkova, ve stínu Zde se chce Filip ztratit v modlitbě na hrobech
zatmívajících’ se Cassinských hor, vidí
apoštolů a svátých... p.Si]vestr BRAIT0,0.P.

NAŠE KŘÍŽOVKA

SPISŠTÍ BISKUPOVÉ

Spišské biskupství bylo zřízeno na základech starobylé
ho proboštství sv.Martina ve Spišské Kapitule, založené
v r.1198. Probošt byl podřízen ostřihomskému arcibisku
povi a měl rozsáhlou územní pravomoc. Snahy po pový
šení spišského proboštství na biskupství se datují od 13
13.st., ale dovršeny byly teprve koncem 18.st. Císařov
na Marie Terezie vyhlásila utvoření spišského biskupst
ví na Nový rok 1776 a papež Pius VI.schválil jeho zalo
žení dekretem Quum Serenissima Domina 13.března 1776.
Prvním spišským biskupem se stal KAROL SALBECK
(T725-1785)světící biskup a kapitulní vikář vacovský,za
jehož vlády byl upraven počet far. Zemřel v Levoči
15.června 1785.
Jeho nástupce, JÁN REVAY(1748-18O6), který stál v
čele spišského biskupství v letech 1767 až 1806, připra
voval založení diecézního semináře, který slavnostně
otevřel 11. listopadu 1815 již třetí biskup MICHAL BRIGIDO(1742-1816), do té doby lublaňský arcibiskup.
Čtvrtým spišským biskupem byl JÁN LADISLAV PYRKER
A. Volnost,škůdce,číslo. B. I.TAJEN- (1772-1847), který přišel do Spiše v květnu 1818 a zde
KAd Jan 5,18) C.Nota,něm."tomu", se začal učit slovenštině. V r,182O založil ve Spišské
Kapitule učitelský ústav, nejstarší ve střední Evropě.
předl ,,váhy, něm. "blázen". D. Pták,
Za rok poté odešel biskup Pyrker jako patriarcha do Be
lesní zvíře, předl. E. Předl. US stát,
žens.jméno. F.TAJENKA, otázka,zn nátek .
amercia. G. Žid. prorok, plody, spojka, Od r.1823 pak přes 23 let spravoval diecézi pátý spiš
ský biskup JOZEF BĚLIK (1757-1847), který se zapsal
předl., zn. Itálie. H.Prům. rošt li na f
předl., kane, zkratka, něm"brada','okc do historie diecéze svým sociálním cítěním. Zemřel 5.3.
1847 ve věku 90 let, jako nejstarší spišský biskup.
lo.l. Křičet, tíže, zkr. angl. mužs.
jména, zn. Švýcarska, předl. J. III.
Šestého spišského biskupa VINCENTA JEKELFALUSSYHO
část TAJENKY,část vozu. K.Dobrý
dosazeného r.1848 maďarskou revoluční vládou,již za rok
nápoj, turecký reformátor,zn.dusí
odvolal císař František Josef I. Biskup Jekelfalussy ze
ku, zájm. L neskutečné děje,opatř
mřel v Římě r.1874. Sedmým spišským biskupem se stal
za peníze, slov.pták, spojka, lat.
býv.tajemník biskupa Pyrkera LADISLAV ZÁBOJSKÝ
spojka.M. IV.část TAJENKY, B. Člo
(1783-1870), rodák z Prešova, intronizovaný 22.červen
věk,obec u Curychu, předl.O. Nedů ce 1851. Velkou péči věnoval zejména školství. R.187O
věřivý apoštol, zn.teploty, ozdobná.
vyšla v Levoči jeho známá kniha Ústavy pre školy spišPOM0tKA :Adlikon, Kinn.
skej diecézy.-Zemřel 11.září 1870.
V letech 1871-1873 vedl spišskou diecézi v pořadí osmý
1.0 známujem - vám, rus. počitadlo. 2.
učenec,žens.jméno,část vozu, zájm. biskup JOZEF SAMASSA(1828-1912); po krátké vládě se
stal r.1973 arcibiskupem jagerským,r. 1905 kardinálem.
něm"tak". 3. Žárlivec, niklový peníz,
tvrdá samohl., zkr. 1.pádu,4.Zvuk
JURAJ ČASKA(1828-19O4)jako devátý vládl r. 1874-1891.
zvonu, žens.jméno, ruský kabátec, Miloval a podporoval umění, začal opravovat katedrálu.
nota,souhlas.5.Zájm,,dopr.prostře
R.1891 odešel jako arcibiskup do Kaloše.
dek, a zde to máš. 6.Ozdobovat,
Desátý biskup PAVOL SMRECANI(1846-19O8)byl intronizloděj.7. Jméno psa,poslední Rožm
sován 14. května 1892. Diecézi vedl 11 let. R.19O3 se
berk , pohyb vzduchem, předl. otázka. stal velkovaradínským biskupem.
8.něm"mírný",odměrka vína,ruská
V dubnu 1904 nastoupil jedenáctý biskup ALEXANDER
řeka, předl. , zn. množství,předl. 9.
PÁRVY(1948-1919) ,býv.pomoc.bisku jagerského arcibis
Žens. jméno, spojka, lat. přání, karta,
kupa. V nemoci svěřil vedení diecéze Martinu Kherbericozn.dálkových náklaďáků. 1O.Šňůra
kovi. Po jeho smrti vedli diecézi kapitul. vikář Štefan
k zapálení výbušniny,spojka,
Mikšík, po něm Marian Blaha, pozd.biskup v B.Bystrici.
dílo, zkr. elektriky, padá na kolena. 11
Dvanáctého biskupa jmenoval Benedikt XV. 16.6.1920.
Předl,jarní plást,otázka, na co?,zn. Byl to JAN VOJTAŠAK, nar.4.11.1877 v Zakamenném na
osmia .12. Polit. sdružení, předl ., rád.
Oravě, vysvěcený 1.7.1901 ve Spiši, biskupské svěcení
zkr. "jméno neznámé"13. Slov. měř,
přijal v Nitře 13.2.1921 s Mariánem Blahou z B.Bystrice
mužs.jméno, udělat kroky,žens.jmé a K.Kmetkem z Nitry. Zemřel jako 87 letý v Charitním
no.- POMŮCKA: Sčot,Amina,omen,
domově v Senohrabech u Prahy. - Letos nastoupil tři
lunt.
náctý biskup FR.TONDRA(nar. 4.6.1930). J.PALA

PŮVOD JMÉNA HAVEL

CO JE EVANGELIUM ?

V posledních měsících se objevuje na strán Evangelium je radostná zvěst spásy,kterou
kách novin často jméno Havel. Hlasatelé v
hlásal a uskutečnil Kristus Pán. Vybral
rozhlase se je naučili už i správně vyslovit. si učedníky, kteří viděli jeho dílo,sly
Jméno Havel bývalo v Cechách hl.ve středo šeli jeho slova a tak se stali svědky
jeho života a učení.
věku časté a oblíbené křestní jméno. Naše
generace už sotva vědí něco o původu toho Apoštolově hlásali hlavně smrt a zmrtvých
to jména-snad si vzpomenou ještě na Svato- vstání Páně, vykládali jeho život a slo
havelské posvícení, zvané též císařské-3.ne va, dokonale poučení světlem Kristova
oslavení a pochopení v Duchu svátém.
děli v říjnu. Česká posvícení začínají sv.
Svá kázání přizpůsobovali prostředí, v
Bartolomějem 24.srpna a končí 11.listopadu
sv.Martinem. V Rakousko-Uhersku se slaví- němž žili jejich posluchači. Souhrnně
vala posvícení s děkovnou tématikou za skli hlásali události Ježíšova života a oslavení(Sk 2,22-24;10,37-43;13,26-31)ale ta
zenou úrodu na poli,hl.ale při zastřešení
ké vyprávěli o jednotlivých činech a slo
ještě nehotového kostela. Před příchodem
zimy se snažili mít nad kostelní lodí krytinu vech Ježíšových. Byla to katechese-vyučování křesťanskému náboženství.
i když nebyl kostel dokončený, býval posvěcen"narychlo" ,aby se v něm už mohly ko Nejdřív učili ústně. Pak se pokusili uče
nat bohoslužby. Slavnostní biskupské svě ní různí učedníci zaznamenat a z těch
pramenů je posvátní autoři uspořádali k
cení počkalo, až byl kostel hotov.
Jenže v "osvícenské"době Josefa II.už bylo užitku církevních obcí do 4 evangelií,
podle účelů, který si každý z nich dal.
v našich zemích těch posvícení s muzikou,
Vybrali jen ngco z toho, co se učilo,ně
tancovačkou a"modrými"pondělky, kdy se
vyspávala "opička"už tolik, že císař, zvaný co shrnuli, něco vysvětlili, podle potře
"zákristán"protože předpisoval i počet sví by církevních obcí. Proto evangelisté vy
právějí o činech a slovech Páně v různém
ček na oltáři a příděl rakví pro nebožtíky
každé vesnice-se dopálil, všechna posvícení pořádku nebo je vyjadřují různým způsobem-ne doslova. Církev nejen podávala pí
zrušil a zavedl jediné, jemuž dal lid jméno
semnou zprávu o učení a životě Ježíšově,
"císařské". Jakmile neduživý císař, sotva
aby se uchovala jeho památka, ale učení
padesátiletý, zemřel, lid se vrátil ke svým
i kázala, a obojí je základem víry a
posvícením - včetně císařského.O Josefovi
mravů.
II.se ví hl.o jeho "tolerančním patentu"a
zrušení roboty-což bylo dobré, ale málokdo Tak musíme i my přistupovat k četbě Bo
žího slova,chceme-li. z ní mít užitek. Ne
ví, že se snažil naše země poněmčit a z
s chladným odstupem-jako když čteme his
Církve si udělat služku císařského trůnu.
torické zprávy. Nehlásá se nám totiž jen
SV.HAVEL BYL IRSKÝ BENEDIKTIN,
co je Ježíš, ale i co máme být my.
který před r.6OO se vydal na misijní cestu Zdá se, že evangelisté použili dva prame
se sv.Kolumbanem do Francie. Jméno Havel
ny. Jeden z nich shrnoval popis hlavních
je překlad anglického a francouzského Gall,
událostí ze života Kristova. Tento pra
německy Gallus nebo Gallen. Po r.6OO půso
men je podkladem Markova evangelia. Druhý
bil sv.Havel-Gallus jako misionář na území
pramen je sbírka výroků(logia)Ježíšových
dnešního Švýcarska, hl. kolem Curyšského
a použili ho k obohacení svého evangelia
jezera. Pak přešel na severovýchod, tam za 
sv.Matouš a Lukáš. V hlavních rysech
ložil benediktinské opatství, které i s měs
však sledují první 3 evangelia jednotnou
tem, vzniklým kolem kláštera, dostalo jméno
osnovu v popisu hlavních období Kristova
St.Gallen. Tam kolem r.64O i zemřel.
působení: Kázání sv.Jana Křtitele a Ježí
ÚCTU K SV.HAVLOVI ŠÍŘILI V ČECHÁCH
šův křest, Kristova činnost v Galilei a
v Judsku, jeho utrpení, smrt a zmrtvých
břevnovští benediktini. Nejstarší jemu za
svěcený kostel vznikl r.llOO nad Zbraslaví, vstání. Matouš a Lukáš přidávají v úvodu
V Praze -mezi Staroměstským nám.a Příkopy ještě vyprávění o Ježíšově dětství.
U prvních tří evangelistů je mnoho shod,
je velký kostel sv.Havla-vznikl r.1232-34,
tedy v letech, kdy založila sv.Anežka svůj často i slovních, i když si každý zacho
klášter Na Františku. V kostele sv. Havla je val osobitý ráz. Jejich vzájemný soulad
pohřben slavný český malíř Škréta.
i jejich zvláštnosti můžeme pozorovat,
Jiný románský kostel je v Poříčí n.Sázavou. když vedle sebe položíme textové části,
Zasvěcen byl sv.Havlovi asi vlivem kláštera které si odpovídají. Tomuto srovnání se
sv.Prokopa, zal.sv.Prokopem. Kostelů, za říká"synopse"(z řečtiny-přehled)proto se
svěcených sv.Havlovi je víc. A
nazývají první 3 evangelia synoptická a
jmen také: Havel, Havlík, Havlí
jejich autoři synoptikové. - Janovo evan
ček, Havlín, Havlina, Havlice,
gelium vzniklo mnohem později a je víc
Havelka aj.
zamyšlením nad hlubokým významem JežíšoVÁCLAV HESOUN
vy osobnosti a jeho díla.- Dr.O.PETRU
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Z DĚJIN PAPEŽŮ
MIKULÁŠ IV. - Girolamo Masci.
Od 22.února 1288 do ‘4.dubna 1292.
Byl kardinálem-biskupsn z Palestriny, pa
pežovým zástupcem na Východě a patriarchou
v Byzanci - ale byl zvolen až po bezvládí
11 měsíců. Byl také generálním představe
ným Františkánů, jinak pokojný, nezištný
muž. Většinou sídlel mimo Řím. R.1288 ko
runoval ze španělského zajetí osvobozeného
Karla II.z Anjou na krále Sicílie, která
zůstala v majetku Aragonu. Porážkou v Akkonu 13.května 1291 - konec jerusalónského království - byl i konec myšlenkám na
křížové výpravy. Stalo se to dva měsíce po
snrti Rudolfa Habsburgského. Prostý, učený
papež, založil university v Montpellier a
v Lisaboně. Jeho portrét je v apsidě late
ránského kostela a také na Torritisových
mosajkách apsidy Panny Marie Větší.
CELESTIN V. - Pietro Angelari da Murrone.
Od 5.července 1294 do 13.prosince 1294.
V Perugii byl zvolen Celestin, zase po
dvouletém bezvládí. Je to jedna z nejpozo
ruhodnějších událostí dějin - jeho trage
die je nejotřesnějších v dějinách papežů.
Po smrti Mikuláše IV. se kardinálové roz
dělili - jedna strana se přidala k rodu
Orsini, druhá k rodu Colonna. Další stra
na byl Karel II.z Anjou, který chtěl znovu
získat Sicilii a čtvrtá bylo mocné hnutí
tzv.františkánských spirituálů, kteří se
od konventuálů lišili hlavně tůn, že odmí
tali papežství jako světskou vládu a hlá
sili se k proroctvím Joachima da Fiore a
k absolutnímu ideálu chudoby. Karel II.
získal rozhodný vliv na volbu papeže, tak
že nebyl zvolen kardinál, ale od světa od
vrácený poustevník, který žil asi 50 let
na vrcholku hory Monte Majella u Aquily v
Abruzzách na hranici mezi církevním státsn
a Neapolí. Věnoval se hlavně rozjímání a
byl hlavou vzkvétajícího benediktinského
kláštera.Karel II.osobně vedl osla, aby
odvedl sedmdesátiletého starce do neštěstí,
skrze Aquilu, kde byl Celestin korunován.
Karel II.spojoval s volbou ryze politické
úmysly, spirituálové a značná část křes
ťanstva viděli v Celestinovi splnění sta
rých proroctví slíbeného andělského papeže
apokalypsy. Karel nutil papeže, aby se usa
dil v Neapoli, a doufal, že ho přiměje k
splnění vlastních úmyslů. V kardinálskám
sboru však získal poprvé rozhodný vliv
kardinál Benetto Caětani. Jednou z několi
ka vladařských opatření Celestina -

který neměl o vladaření ani potuchy - bylo na
stolení konklávního řádu Řehoře X. Papež ne- 15
zvládl svůj úkol, takže po pěti měsících sán
nabídnul své odstoupení. V této věci ho zřejmě
ovlivnil kardinál Caětani. Sám napsal Celestinovi dokunent o odstoupeni a tento mimořádný krok
znamenal zničení nadějí spirituálů, největších
nepřátelů kardinála Caětaniho. Jacopone da Todi
Celestina ve své básni varoval před světem a
Petrarka chválil jeho pokoru, Dante nešťastní
ka v III.zpěvu Očistce zařadil mezi zbabělce,
protože "odmítnul velké poslání" a tím podle
názoru básníka znsnožnil vnitřní obrodu. Kle
ment V.ho r.1313 svatořečil. Ještě dnes si
v Abruzzách váží sv.Celestina, který zemřel
19.května 1296 ve vězení.

víte co je to

?

BENEDICAMUS DOMINO -/dobrořečme Pánu/ se říká,
resp.zpívá na konci mše sv.a kněžských hodinek.
Na konci mše sv.je to vlastně výzva, aby věřící
neodcházeli, nýbrž zůstali v kostele na další
bohoslužbu, proto se po B.D.nedává požehnání^—
SV.BENEDIKT - patriarcha západního mnišství,^B
nar.asi 480 v Nursii/Norcia/v Umbrii. Studoval
v Římě, ale před skončením studií odešel do Enfide v sabinských horách, protože nesouhlasil s
lehkovážným životem většiny studentů. Pak se
uchýlil do jeskyně u Subiaca, kde po tři roky
žil kajícím životem. Zvolili ho za představené
ho blízkého kláštera Vicovaro, po útoku na svůj
život otráveným nápojem šel zpět do Subiaca.
Asi r.529 se usadil na Monte Cassinu. Jeho sym
patická osobnost, moudrost a nevtíravost jeho
učení i svatost života mu získaly mnoho násle
dovníků mezi Římany i mezi Goty, takže se Monte
Cassino stalo kolébkou vlivného benediktinského
řádu. Sám Řehoř Veliký napsal Benediktův živo
topis v druhé knize Dialogů. Benediktova řehole
má základní směrnici:"Modli se a pracuj" o 73
kapitolách a dala dosavadnímu rozkolísanému
mnišství pevnou organizaci. Benedikt zemřel
21.1.550 - nebo 553 v Monte Cassinu.
BENEDICTUS - chvalozpěv Zachariášův při naroze
ní sv.Jana Křtitele/Lk 1,68-79/. Součást kněž
ských hodinek /laudy- chvály/.

BENEDIKTI-NI-jsou nejstarší z katolických řádů s
hlavním pravidlem”Modli se a pracuj."Jejich čle
ny v nejširším smyslu jsou všichni řeholníci a
řeholnice, žijící podle řehole sv.Benedikta. Ča
sem se vytvořily řádové odnože jako kamaldulští,
cisterciáci, trapisté, celestýni, olivetáni aj.
zatím co clunijští benediktini se nikdy nepova
žovali za samostatný řád. Lev XIII.sjednotil
všechny benediktinské kongregace 1893 v konfe
deraci, řízenou na 12 let voleným opatsn se
sídlem v římské koleji sv.Anselma.

ZÁSNUBY

S

DIAMANTY .

Klíčovou postavou při podivném zmizení
Poutonových diamantů byla Marie Fontenelc
vá, skoro padesátiletá sekretářka baro
na Eduarda de Pounton. Mluvila-li pravdu, okradl se baron sám. Ale jestli
pravdu nemluvila, měla podíl na kráde
ži rodinných šperků za tři milióny
franků ona sama-neboť měla na
posled šperky v ruce.
Kdo je však odnesl ze zámku před
plesem, po němž chtěl baron ohlásit
své zasnoubení a jeho snoubenka měla být
ozdobená právě těmito šperky?
O
Komisař Lepic zavřel novinářům dveře před
nosem. Marie Fontenetová vypovídala:"Před
jedenáctou mě baron požádal domácím telefo
nem, abych mu přinesla šperky do pokoje."
Kombinaci k sejfu v mé kanceláři znám jen
já. Vzala jsem tři pouzdra se šperky a ne
sla je do jeho pracovny. Nebyl tam. Ale
dveře od koupelny byly pootevřené a sly
šela jsem jeho hlas:"Myji si ruce. Položte
šperky na stůl, Marie. Děkuji vám."
"Můžete odpřísáhnout, že jste mluvila s ba
ronem?"
"Jistě. Znám barona už dvacet let."Utřela
si slzy kapesníčkem.
O něco později řekl baron Eduard:"Ty slzy
vám mohu vysvětlit... Mé manželství s ne
božkou manželkou nebylo nejideálnější, Ma
rie byla tehdy mladá, přitažlivá, chápete?"
Lepic si něco poznamenal .
"Seděl jsem u psacího stolu, když vstoupil
neznámý člověk, ohrožoval mě pistolí a na
konec mě uhodil do hlavy..
Lepic se tvářil skepticky, ale baron dodal.
"Když jsem přišel k sobě, ležel jsem spou
taný ve vaně a roubík v ústech."
V tom případě musel někdo o existenci
šperků vědět-pomyslil si Lepic a nahlas
řekl:"Opravdu jste Marii nepřikázal, aby
šperky přinesla?"
"Přisahám,"zvedl dva prsty baron Eduard.
Vtom se ozvalo zaklepání na dveře a vstou
pila baronova snoubenka, Clarisa Mendozová, v záplavě krajek a nebesky modrého
hedvábí, stále ještě nejzářivější hvězda na
varietním nebi. Vrhla se k baronovi: "Ó
můj ubohý Eduarde, chudáčku!"
Komisař tiše odešel.
"Máme stopu,"řekl vítězně Lepicův asistent
Richard."Otisk boty pod oknem baronova
pokoje. Tudy zřejmě pachatel utekl."
Nikdo v domě si neznámého nevšimnul-pochopitelně,všichni se věnovali přípravě ple
su. Ani s příbuzenstvem neměli úspěch.
"Baronův nevlastní bratr Jakub tu byl,ale
jeho boty jsou o dvě čísla menší."
"Prověřte si spolupracovníky nevěsty z va
rieté ," nařídil komisař.

"Kdo mluví pravdu a kdo lže?"dodal.
"A jak snáší ztrátu Clarisa?"dodal asistent. 16
"Těžko říci, jestli prolévá slzy nad ztrátou dia
mantů nebo boulí na baronově hlavě. Konečně,
brzo bude mít tak přepychový život, že jí na
diamantech nemusí záležet. Ale prověřte
všechny,"vzdychl komisař.
O
Měkdo se dnes večer směje pod vousy - což
je při kořisti diamantů za tři milióny pocho
pitelné. Ale Lepíc nemá výsměch rád.
Zašel si doma do sklepa, vytáhl z
regálu láhev bordeaux ročník 75 a
odnesl ji do své tiché pracovny. Když
ji kolem půlnoci dopil, došel k názoru,
že záhada krádeže diamantů je skoro rozluštěná.
Velkého neznámého musí brzo udělat velkým
známým.
O
"Dobrý den,"pozdravil Lepic. "Pan Jan Duval?"
Štíhlý, elegantní třicátník přikývnul:"Co si pře
jete, pane?"
"Malý rozhovor, "řekl Lepic a ukázal policejní
průkaz. "Dovolíte?" Prošel kolem Duvala bez vy
zvání a vstoupil .do jeho elegantního bytu. Asis
tent Richard kráčel za ním.
"Zjistili jsme si, že jste byl před několika lety
krátce zasnouben se svou kolegyní Clarisou
Mendozovou,"začal Lepic. "A také jste tuto dá
mu navštěvoval v poslední době, kdy už se sta
la milenkou a později snoubenkou barona Eduar
da."
Jan Duval se trochu světácky, trochu ironicky
usmál:"Není to pochopitelné? Jsem mladý a baron
je starý pán - třicet let rozdíl, že? Chupete, že
chudinka Clarisa hledala útěchu..."
"To sice chápu - viděl jsem ji nedávno a také
ohodnotil její charakter,"přerušil ho Lepic."Ale
vy jste býval v Clarisině bytě příliš často, než
aby si toho nevšimli sousedé. A jednou se obje
vil na scéně sám baron. Schoval jste se do ved
lejší místnosti - do koupelny? nebo na toiletu? je to tak?"
"Nu, a co je na tom trestného?"pokrčil rameny
Duval.
NAŠE KRIMI
"Na tom ovšem není nic trestného, "přiznal komi
sař a dodal zvýšeným hlasem. "Trestné však je,
udeřit barona do hlavy, spoutat ho, dát mu rou
bík do úst a odnést si diamanty. Za to dostane
te několik let a krásnou Clarisu hezkou dobu ne
uvidíte. Ba pochybuji, že ji bude chtít vidět
pan baron." Položil na stál dva papíry."Zde je
povolení k domovní prohlídce a k zabavení va
šich střevíců?"
"Střevíců?"nechápavě opakoval Duval.
Lepic ukázal na plakát na zdi, na kterém byla
zvětšenina Duvalova portrétu: JAN DUVAL-VEL
KÝ IMITÁTOR-stálo pod forografií.
"Dovedete napodobit hlas každého člověka, "skon
čil Lepic." A tak bylo snadné, napodobit i hlas
barona Eduarda tak, že to nepoznala ani jeho
dlouholetá sekretářka."
Umělec, který dovedl tak dokonale zacházet se
svým hlasem, náhle hlas ztratil!DIGGER

MŠESV.
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 18,00
BASILEJ-slovenská!i pro Čechv)
RUmelinbachweg-neděle
9,00
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche,
Áemtlerstr.49,-neděle
19,00
CORTAILLODTO 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.Šimčik
SOLOTHURN-Spitalkirche. každou 2.
neděli, P.Birka
10,30
LUCERN-St.Peterskapelle,nedělel8,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
Petra,St.Peterstr.11-P.Šimčik 10,00
ST.GALLEN-rozesílaj i se pozvánky,
inf.P.Machytka,t.071-272807
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-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, exercícíi,duch.obnov,
táborů 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.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
ROZLOUČENI S P. JANEM BIRKOU
který se vrací pracovat do vlasti. Rozloučení se
koná po mši sv. ve 12 hod.v Aarau v přilehlém
sále u kostela
1. července
DUCHOVNÍ OBNOVA V QUARTENU. Povede prav
děpodobně P.Tomáš SPIDLIK, T.J.-účast už nám
přislíbil.________________________ 19.-21. října_______

TÁBOR MLÁDEŽE v St.Martinu, již.Tyroly,Itálie
Informace P.Šimčik____________ 9.IQ.-18.10.______
Datum poutního zájezdu do Bondorfu a do Schwágalpu pod Sántisem ještě není přesně určeno.
NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠLI:
Pan Josef STRUP, manžel paní Strup-Stupkové
Pan biskup MORKOVSKÝ Z USA. Narodil se tam,
ale uměl dobře česky a byl i na svatořečení.
Mons.Petr LEKAVÝ z USA, býv.místostarosta
z Brna. - AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI!________
SLOVÍČKO K
ČTENARťlM
Nyní mají čtenáři i redakce 2 měsíce prázdnin.
Po nich budeme uveřejňovat místo Dobrodružství s
Jurkou (padl v posledních dnech války v Rusku)
neobyčejně poutavé vzpomínky převora Dominikánů ve Znojmě, P.Jakuba ZEMKA. I když odpustí me-NESMI ME ZAPOMENOUT! A budem pokračovat
ve stejně poutavém životopise sv.Filipa z Nery z
péra našeho mučedníka, rovněž Dominikána, Otce
Silvestra BRAITA. - Máte-li mezi známými a přá
teli ty, kdo trpěli pro víru, pro pravdu, pro
vlast, povzbudte je, aby své vzpomínky napsali
nebo aspoň namluvili do magnetofonu. Je to ne
smírný poklad Církve i národa!

POSLEDNÍ ZPRÁVY

JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
P.Jan BIRKA,6006 LUZERN,St.Leodegar
str.6. tel.041-515935
P. Josef ŠIMČÍK-8004 Ziirich, Brauerstr.99.-tel.01-2415025
P.Anton BANÍK,tamtéž,t,01-2414455
P.Martin MAZÁK,1110 Morges.La Longe
raie.CP 202, t..O21-8O17713
P .AI. ONDREJKA-Misie Leonhardstr.45.
BASEL ,t.061-225117. Byt-Amerbachstr. 11.
11,4007 Basel, t.061-320404

Náš bývalý misionář z Curychu, P.Dr.Josef JIRAN, bude pracovat jako děkan v Písku.
Sv.Otec jmenoval churským biskupem světícího
biskupa s nástupnickým právem Otce W.HAASE z
Liechtensteinu. Je to první biskup z tohoto kní
žectví, které patří už 200 let pod Chur. Dosa
vadní biskup Otec Vonderach ze z věkových a
zdravotní úřadů biskupství vzdal. Podle toho,jak
negativně reagují živly Církvi nepřátelské, pro
vede nový biskup řadu žádoucích reform.
Zástupce sv.Stolce v SSSR a pověřer.ec pro vý
chodní země arcibiskup Fr. Colasuonno navštívil
Lvov a navázal styky s uniaty(bývalí pravoslavní
kteří se r. 1595-06 v Brestu-Litovském rozhodli
vrátit se do katolické Církve-nechali si své vý
chodní obřady a kázeň) - U sv.Stolice nastoupil
mimořádný vyslanec SSSR Juri Karlov.

"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).

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
VAM PŘEJOU VASl
MISIONÁŘI A REDAKCE

"V ČEKÁRNĚ JE DÁMA S PEJSKEM,"
řekl Jiří."Však na ni dojde řada."
"Ten pejsek je divný."Věřil jsem
instinktu svého pomocníka a kývnul.
Vstoupila stará dáma, paní Joneksová, jemná a myslel jsem si, že
|r i vzdělaná, pokud mi neukázala
svého mopslíka. Byl z papírové
drtě.
"Můj pes má klí šťata , "řekla ustaraně. Poznal
jsem, že paní je senilní. "Chytnul je v domě.Je
tam spousta zvířat, uškrábe se k smrti."
Podala mi papírového pejska, který měl na
hřbetě dvířka-byla to bonboniéra. Dělal jsem,
že zvíře důkladně vyšetřuji. Koutkem oka jsem
pozoroval Jiřího, jak jeho zrak putuje od papí
rového pejska k dámě. Tušil jsem, co si myslí.
"Má jen jediné klíště,"řekl jsem staré dámě.
"Dám vám pudr a tím mu jednou denně napudrujte ocas. Pak klíště zmizí."
Napřed jsem jí chtěl dát olej, pak jsem si uvě
domil, že by vsáknul do hmoty a ocas by se
rozpadnul. Naplnil jsem krabičku pudrem, dáma
ho s díky vzala a odešla.
Za týden mi hlásil Jiří! "Už je tu zase." Věděl
jsem hned, koho myslí.
"Lék za moc nestojí, "řekla paní Jonesová hněvi
vě. "Když posadím psa na okenní římsu a vlaje
hotelový prapor, pes se může uštěkat."
Snažil jsem se ji uklidnit:"To je normální."
"A ještě něco. Hotelový personál se zdráhá
kvůli klíšťatům pokoj uklízet."
"Užívejte pudru ještě týden a jestli to nepomů
že , dám vám jiný lék."
Souhlasila:"A co jsem vám dlužná?" Vytáhla pe
něženku, nacvaknutou bankovkami.
"Zatím to nechrne,"řekl jsem,"po ošetření si
promluvíme o honoráři.
HUMORESKA
Za pár dní byla zase u mne. Čekárna byla pře
plněná. Sotva Jiří vstoupil, prohlásila:"Pan
doktor musí psa uspat."
Lidé napjatě pokukovali po papírovém pejskovi.
"Pan doktor vás hned přijme. Zatím si sedněte"
Když chtěl Jiří zavolat dalšího pacienta, čekár
na se skoro vyprázdnila - a tak přišla na řadu
paní Jonesová.
"Dobrá. Uspíme ho. Nechte psíka zde,"řekl
jsem a myslel, že je všemu konec. Papírový
mopslíček zdobil jako památka regál v ordinaci.
Za několik neděl se zase vynořila a hned se
ptala Jiřího:"Vzpomínáte si ještě na mého pejs
ka, kterého pan doktor nedávno uspal? Ráda
bych si ho odnesla."
V čekárně seděl muž s kočkou v košíku. Po
hlédl na paní Jonesovou, sebral klobouk i ko
šík a zmizel do nenávratna.
Když mi Jiří hlásil, co se stalo, vzal jsem mopslíka-bonbonieru z regálu a posadil ho na stůl.
Paní Jonesová šťastně objala svého psíčka:"Jedl
dobře? Jak se mu u vás líbilo?" "Všechno je o.|
k. Klíšťata už nemá." Chtěla mi za každou cenu
vnutit peníze, ale nevzal jsem je.
Později ji vzal bratr k sobě a Jiří se radoval, že
nám už nevyžene pacienty z ordinace,-L.Camuti

POSLEDNÍRECEPTY
SÝROVĚ PEClVO
300 g hl.mouky, 200 g másla, sůl, 200 g kyse
lé smetany.
Zpracuj ane v těsto a necháme hodinu odpoči
nout. Pak těsto rozválíme, vykrájíme různé
tvary, polovinu potřeme rozšlehaným bílkem
a posypeme strouhaným sýrem či kmínem a solí.
Upečeme ve střed.teplé troubě. Vychladlé spo
juj ote různými pikantními tvarohovými poma
zánkami.
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SÝROVĚ PEClVO Z FRANCIE
70 rokfordu, 50 g másla, 50 ccm smetany,Ižéci koňaku či pálenky, 100 g mouky, sůl,pepř,
mouku na rozválené, tuk na vytřené formy,
3 Ižéce mléka nebo žloutek.
Sýr rozdrtíme vidličkou a s přilehaná zpracu
jeme v hladké těsto. To necháme v ledničce
30 min.Pak rozválíme na ponaučeném prkně na
1 nm. Vykrajujeme placičky různého tvaru asi
4 cm v průměru. Položíme je na tukan vytřený
plech-stačí na 2 plechy-potřeme mlékem nebo
žloutkem. Pečeme v předehřáté troubě na stř.
teplotě asi 10 min. Asi 95 kousků. Před peče
ním je můžsne posypat rozstrouhaným sýrem,
pepřem, paprikou, kmínem či strouh.oříšky.

ŠVÝCARSKY SÝROVÝ BISKV1T
6 žloutků, 50 ccm smetany, 80 g mouky, špet
ka muškátu, 125 g strouhaného ementálu, 6
bélků, Ižéčka soli, margarin k Vymaštené.
Promícháme žloutky se smetanou, přidáme mou
ku, muškát a sýr. Bílky rozšleháme v pevnou
hmotu, přidáme sůl a opatrně vmícháme do
připravené hmoty. Plech vyložíme ponaštěným
pergamenem a rozetřeme na to hmotu. Vložíme
do předehřáté trouby na střední mřížku a pe
čeme 20 min.při 2CCP. Hotový biskvit rozkrá
jíme a čerstvý podáváme k vínu nebo pivu.
JÍNĚ SÝROVĚ PEČIVO
550 g hl.mouky, 500 g másla, 2 žloutky, 10 g
soli, 10 g prášku do pečivá, 1 dl mléka.50 g hl.mouky na pomoučené válu, 2 žloutky,
20 g soli, 50 g sýra/ementál.eidam. aouda av.
Suroviny zpracujeme v
těsto a dáme odležet v
chladu.Pak vyválíme
asi půl cm plát na vá
le ,poprášeném moukou.
Těsto potřete žloutkem
a posýpejte strouh.sýrem
solí a kmínem,které
lehce přitlačíme do
těsta. Krájíme rádýlketr "Pane doktore, já
různé tvary a klademe
neměla tušení, že
na suchý plech-ne blíz pije, až jednou
ko sebe. Pečeme ve stř. přišel střízlivý do
teplé troubě.
mů."

HUMOR
"Proč říkáte vedoucímu
kanceláře"slepé střevo"?
"Protože dělá jen obtíže
a na nic není."
"Copak? Ve smutku? Snad
vám zase nezemřel muž?"
"Ale ne. Jenže se chová
tak nemožně, že nosím
zase smutek po prvním
manželovi. "
"Rozumíte trochu hudbě?"
"Maličko."
"Co jsem právě hrál?"
"Klavír."
"Znáte ceny všech zvířat, od kuřete po psa.
Jste snad obchodník zvířaty?""Ne,automobi
lista. "
Holič:"Zdá se mi, že jsem vás už jednou ho
lil.. ""Ne, ty jizvy jsou z autonehody."
"Proč ses v elektrice tak smál? Vždyt ta
tlačenice nebyla vůbec k smíchu.""To ne.Ale
soused vstrčil svou peněženku omylem do mé
kapsy. "
"Pane kapitáne, proč mají lodě vždycky žen
ská jména?""Protože je těžké je řídit."
Učitel: "Kdo je státník?" Žák: "Ten, kdo umí
řečnit. ""Ale já k vám také mluvím. ""Myslím
ten, kdo řeční chytře. "
V přestávce v cirkuse se prodírá pan Novák
mezi sedadly. Když se vrací, ptá se paní s
přísnou tváří:"Milostivá, nešlápl jsem vám
náhodou na nohu?""Musel jste to asi být vy,
protože všichni sloni j sou v manéži."
"Bohužel nemohu vaše verse uveřejnit, "říká
nakladatel básníkovi, "jsem proti spiritismů
"Ale ty verse nejsou spiritistické?""Jenže
v nich stále citujete cizí duchy. "
Zuzanka je poprvé s maminkou na venkově. Tu
přiběhne do pokoje:"Mami, venku leží straš
ně tlustá svině. A šest malých podsvinčátek
se snaží ji úplně vypumpovat."
Soudce k obžalovanému:"Nač jste myslel,když
jste kradl z výlohy ten oblek. ""Myslel jsem
na to, bude-li mi pasovat. "
"Udělal jsi zkoušku na vůdčí list?""Ne, ale
mezi propadlými jsem byl nejlepší."
"Pane Svoboda, je to opravdu divné, že vaše
paní leží s chřipkou doma a vy sedíte stále
v hospodě a popíjíte. ""Ale já piju na její
zdraví. "
Proč nemůže dva dny po sobe pršet? - Proto
že mezi nimi je jedna noc.
Co běží po ulici, má rohy a mňouká? - Kráva
která ovládá cizí řeč.
V noci se rozletí dveře hospody a kdosi vo. lá: "Karle, k tobě do domu lezl právě oknem
lupič.""Hrome! A má žena si bude myslet,
že jsem to já. "

"Tak co vám chybí, pane
Veselka?""Pane doktore,
mluvím ze sna. ""No,
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není žádná nemoc. Tako
vých je.""Jenže celá kancelář se mi pak směje."
"Dej to jídlo pryč. Nemám
na ně vůbec chuť.""Dobrá.
Vmíchám do něj jedno vejce a dán je kočce."
Nováček Zobka je přidělen
do kuchyně. "Už jste někdy
vařil?""Ano. ""Velká množ
ství? ""Ano. ""A co jste va
řil? ""Prosím asfalt - ve
velkých kotlích."
Sedlák uzavře pojištění
proti požáru."A co dostanu, když mi zítra vyhoří
statek?""Dva roky!"
"Venku stojí sedm zástupců firem s vysavači.Prý
jsi je sem pozvala.""Jistě. Přiděl každému jeden
pokoj, aby ukázali, co jejich aparáty dovedou."
Při snídaní se manželka cmlouvá: "Prcmiň, Roberte,
dnes je jen káva. Poprvé po deseti letech se mi
připálila ovesná kaše.""To nic. Konečně ti mohu
říci, jak ovesnou kaši nenávidím."
Manželský trojúhelník - třetí je televizor.
"Představ si, kamaráde, jakou mám smůlu. Doktor
mi napsal nemocenskou na týden a já hned druhý
den anenocněl."
"Už dvakrát jsem se odstěhoval na vesnici a vždyc
ky mě město dohonilo!"
Podniková kontrola konstatovala, že v závodě se
nedostatečně využívá pracovní doby."Co proti to
mu děláte?"ptají se ředitele. "Pracujeme přesčas'.'
Povídá pán ve vlaku hezké dívce:"Také cestujete
pro potěšení?""Ano, ale ne pro vaše."
'"Den můj muž je nějaký divný?""Jak to?""Zlobí se,
když mu nechci říci, za co jsem utratila peníze.
A když mu to řeknu, zlobí se ještě víc!"
AFORISMU: Zametal i před vlastním prahem!
Omylem!
Větší nebudeme, i když zkrátíme metr!
Sklenice snáší alkohol mnohem lépe
než člověk.
Kde končí trpělivost, začínají kon
fliktu.

"A zde je hranice
na které' byla upále
ná panna Orleanska'."

P. P .
8635 Dürnten

