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Kristus svým mučitelům odpustil. Avšak na jeho křiž křestané zapomenout nesmě
jí. Je to svědectví Jeho lásky, které se zpřítomňuje při mešní oběti.
Církev nezapomíná na ty, kdo zemřeli pro víru, na mučedníky. Nesmíme proto za
pomenout ani na mučedníky a vyznavače posledních dob. Na biskupy, kněze a lai
ky, kteří trpěli pro víru v komunistických vězeních, které komunisté zákeřně
zavraždili či inscenovali smrtelné úrazy-kdo spočítá tu velehoru utrpení pro
katolickou víru? Dnes oslavují progresisté biskupa Romera. Zemřel bez mučení.
Kdo si však vzpomene na biskupy Gojdiče, Vojtašáka, Berana, Trochtu a j.?My
snad ano, ale co svět? Hořekuje nad levičáckým knězem, ale tisíců, které umu
čili komunisté pro víru - těch si nikdo ani nevšimne. Media to nepřipustí!
Podle vzoru Kristova odpouštíme-ale nezapomínáme. Proto uveřejňujeme vzpomín
ky o utrpení našich v komunistickém vězení-z péra Dominikána Jakuba Zemka.Jed
noho z mnohých. P.Braito byl např.v cele, kde si nemohl ani lehnout, ani stát
ani sedět. Pár měsíců po návratu zemřel u milosrdných žen-při modlitbě. Či Je
zuita- P. Adolf Kaipr, redaktor Katolíka! Sotva mu spravili zuby, ztracené v na
cistickém koncentráku, už putoval do komunistické mučírny. Nebo P.Mandl.ředi
tel K.A. v Praze. Umírá brzo po návratu z vězení na následky radioaktivního
záření-a mučení-v Jáchymově.
Tito lidé musejí posilovat naši víru, dnes, kdy zuří nenávist proti katolické
Církvi. Už nastupuje další nepřítel-New Age-a vtírá se nenápadně do Církve-jako dříve komunismus. Jsme Církví pronásledovanou-jako pronásledovali Krista,i
proti jeho Církvi útočí pomluvami, lstmi, polo
pravdami, vnikáním nepřátel na klíčová místa x
Církvi. Jejich patronem je Jidáš, nevěrný
správce peněz apoštolů.
Náš Páh řekl: "Bděte a modlete se, abyste ne
přišli do pokušení." Jsou mnohem záludnější pc
kušení než sex, např.pokušení k zbabělosti,kte
rou překoná jen mimořádně statečný a schopný
biskup, kněz, laik. Potavit se proti proudu
nevěry a hanebností-dnes, kdy už je oslabená
mládež a semináře někdy dodávají nevalné
kněžstvo-o laicích ani nemluvě-je hrdinství!
Je zbytečné lámat si hlavu nad tím, kdo to za
vinil. Spíš pohled na kříž-a na stovky a tisí
ce těch, kdo ho nesli-tak statečně jako náš
Dominikán-to posílí naši víru.
Kdyby jen jediný evangelista popsal umučení
Páně, kdo ví, jestli by mu lidé věřili. Ale
čtyři svědkové? Proč by nepopsalo víc svědků
to, čím trpěla Církev-Tajemné Tělo Kristovov nich-dnes? Je to poklad Církve, svědectví
budoucím generacím - a věc pokory a odvahy,
kterou náš Dominikán určitě měl.
Vaše
redakce

V Brazílii odpadá ročně přes půl mil.katolíků k
protestantským sektám. Jsou velmi bohaté-z USA.
20.7. vydal Vatikán prohlášení o jednotném kate
9.7.byl surově ubit lupiči v kostele P.Jar. chismu pro katolickou Církev. Má obsahovat uče
ní víry ve světle učení Kristova; tradice a II. VaKADLEC, rektor kostela u Alžbětinek v
Praze. Překvapil lupiče při krádeži. -18.8. tik.sněmu: Vyznání víry-dogmatika, liturgie a 2
svátosti a přikázání-morálku. Na synodě v Římě
se utopil (infarkt) v moři u Nettuna známý
teolog, dlouho zavřený a činný hl.mezi mla na podzim-o výchově budoucích kněží-má kard.
dými, P.Dr.Josef ZVĚŘINA(77) V Římě vo Ratzinger informovat biskupy o výsledcích světo
dil svou skupinku po posvátných místech - . vé konsultace. Synody se za Švýcarsko zúčastní
býval as.istentem pro církevní umění na teol biskup z Tessinu, Corecco, za NSR kard.Meisner
20.7. podepsal biskup Jan Lebeda a pražský pri
fakultě v Praze. O obědě se sv.Otcem v
Castengandolfu napsal dojemný článek v KT mátor dokument, kterým přebírá pražská
arcidiecéze pražský seminář v Dejvicích._________
Byl také vedoucím tajné katol .organizace
RODINA, zal.jugoslávským exjezuitou P.To- 17.7. uplynulo 30 let od mučednické smrti řeckomislavem Kolakovičem. Po jeho zatčení vedl katol.biskupa Pavla Cojdiče.-4.8.uplynulo 25 let
RODINU P.Dr.O.Mádr a když i ten byl zat od smrti spišského biskupa Jána Vojtašáka. Mons
biskup Tondra odhalil pamětni desku na památku
čen, ujal se vedení P.Dr.Stefan Náhalka.
Tomu se podařilo utéct včas přes hranice. svého vynikajícího předchůdce v biskups.úřadě.
Komise biskupské konference USA pro ekum.
Zádušní mše sv.za P.Zvěřinu byla v jeho
býv.kostele u sv.Mikuláše 30.8.,pohřeb do vztahy a komise pro mezinár.náboženské otázky
hrobky Voršilek na slavném Vyšehradském rady amer.synagog vydaly jedinečné společné
hřbitově.-Při čtení epištoly v kostele Kar prohlášení, kde vyzývají k větší snaze o to, aby
se ve stát.školách vyučovalo mravním zásadám.
melitek v Praze zemřel náhle metropolitní
Už děti podléhají současným zlům, drogám, zločin,
kanovník a kancléř arcib.Mir. VLCEK(65).
NOVA ADRESA P. J . Bl RKY:Farní úřad, CS- nosti, alkoholismu aj. Mravní hodnoty předávala
dříve dětem rodina, škola, církve. Dnes hrozí
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Saleziáni vydali Životopisné paměti P. Ignáce mravní rozpad celého národa, pokud se včas neSTUCHLÉHO,3 sv.cca 800 str., zakladatele zasáhne-už od dětského věku.___________________
saleziánů v naší vlasti. Materiály k blahoře Spolek sv.Vojtěcha na Slovensku slaví letos 120
čení tohoto podivuhodného kněze už předa- let trvání. Novou tiskárnu v Bratislavě mu věno
la diecéze do Říma.__________________________ vala italská bisk.konference. Bylo to vynikající
P.Richard Čemus, TJ. sloužil 14.8.první mši nakladatelství, vydalo řadu cenných knih.________
sv.ve vlasti u sv.Ignáce v Praze.__________ US konsulem v Bratislavě se stal Pavel Hacker.
Pod vedením biskupa Mc.Garricka přijela do Disertační práce na kolumbijské universitě v New
vlasti delegace US biskupůlmj.i biskup Ada Yorku pojednávala o politice CSR. Mluví velmi
mec slov.původu)aby prošetřila finanční po- dobře slovenský. Budova konsulátu se upravuje.
třeby pro cirk.účely._______________________ V římské diecézi mají na 30 středisek, školících
17.9.oslavil 40 let biskupského svěcení P. katechety. Ti konají svou práci pak velmi obětavě při svém zaměstnání.___________________________
Dr.Kajetán MATOUŠEK,jmenoval ho ještě
P.Werenfried van Straaten-zakladatel hnutfTrpíPius XII.Byl tajně vysvěcen u sv.Ignáce.
Jeho titul.biskupství serigenské je v Iráku. cí Církev"oslavil 25.7.zlaté kněžské jubileum. Je
Vysvětil tajně mnoho kněží, pracoval s mlá premonstrátem. Vedení díla předal svému nástupdeží, naučil se 7 jazykům. 1968 převzal ve ci(v KBnigsteinu, NSR ),sám řídí dvouměsíčník pro
dení katol.Charity. R.197O při eucharistic- dobrodinceív 6 jazycích)-Je jich na 600.000.
Čeští a moravští biskupové se sešli na poradu v
kém kongresu v Itálii mluvil se sv.Otcem,
pak mu zabavili pas. Uděláte mu radost, po- Praze 16.7. Italský biskup je informoval o duchov
ní práci italské katol.akce. Rozhodli se, pečlivě
šlete-li mu k 8O.naroz. (7.8. jgratulaci:
Pštrosova 17, CS-11O OO Praha 1.___________ rozebrat život Církve v posledních desetiletích a
V červenci přijali v budějovické diecézi já vypracovat plán práce Církve v nových podmín
henské svěcení 2 ženatí muži:Bořivoj Frajer kách, s důrazem na spoluodpovědnost laiků. Ho
a Ing. J.Červený,a bohoslovci z Nepomucena: vořili o ediční a vzdělávací činnosti a o sociálních
Zdeněk Mareš a Jan Lachman.______________ a charitativních úkolech.__________________________
Otec biskup Jar.Škarvada přiletěl z Londý 5 podniků Říma chce opravit rozpadající se Kolona do Bratislavy na zasedání celostátní bis- seum. Je postaveno na vápenci, citlivém na otřekupské konference.__________________________ sy půdy a je v blízkosti metra.___________________
Vatikánský rozhlas zkoumá možnost vysílat Při zahájení zasedání sudetoněmecké katol. organisvé programy pro Latinskou Ameriku a část sace Ackermangemeinde v Řezně 26.7.prohlásil
USA pomocí satelitů-španělsky a portugalský tajemník Franz Kalbert, že chtějí víc podporovat
Z iniciativy arcib.Arauja de Salese z Rio de Církev v naší vlasti.______________________________
Janeiro se konal koncem července teol.kurs 12 zástupců jihofrancouzských a severošpanělpro asi 1OO biskupů na téma:Úloha papeže ských oblastí podepsalo dohodu k znovuzřízení
na konci tisíciletí. Přednášel i kard.Ratzin- tzv.jihoevropské poutní cesty do poutního místa
Santiago de Compostella. K akci se připojila i
gerAngola.

CO NOVÉHOVE SVĚTE

"Zdálo se mi, že vedle vás seděla ta drbna z

NA LAVIČCE pátého patra. Ráda by v..utila syna mé sna- 3
Usadila jsem se s pletením do stinného koutka še a sebe mému manželovi. Tak mě a mé děti roz
lavičky parku našeho sídliště a těšila se,že náší po celám sídlišti..."Povzdechla si."Je
pravda, že nejsem tak fit, jako ona. Ale vstá
v klidu dokončím bratrovu ponožku. Ale ne!
vám v půl šesté, připravím manželovi snídaní,
Nemám štěstí!
S polo plachým, polo vítězným úsměvem ke mně pak se sama obleču a do práce - od půl osmé do
přicupitala baculatá postavička pečlivě oble večera. Polední přestávka je krátká, nejdu ani
čené sousedky. Znáte ten typ! Na kilanetr vů dcrnů, ale najím se - stejně jako muž - v kan
ně fialky či levandule, bílé halenky s kra- týně. Dcera čeká šesté dítě, zet není docela
ječkami a volánky, nažehlené sukně a rozplý zdravý, považuji za svou povinnost, je podpo
řit. Hlavně, že se mají rádi."
vající se tvary těla krůtě drží pohromadě
přísný korset. Bez pozvání se uvelebila ved Odmlčela se. "A babka se plete do všeho, na
le mne, zeptala se, co pletu, ale na odpověd všem vidí skvrnky, jen na sobě ne. Pod tou na
žehlenou halenkou bije hodně špinavé a hlavně
nečekala.
zlé srdce," zamračila se. "Víte, že je dvakrát
"Všimla jste si paní Tbuberové?" zeptala se
rozvedená, i třetí muž už se vymanil z jejich
ta júplně.
"Znám ji jen od vidění,"řekla jsem zdrženlivě krajek a odstěhoval se hodně daleko! Dcera jí
"Budte ráda! Hrozná ženská. Ty staromódní ša zakázala přístup do dcntu - svého syna, rozha
ty! Pomačkané - snad nemá dona ani žehličku1,' zovačného playboje - by ráda upíchla mé boha
zvrátila hlavu k nebi, kde ptáčci pilně sná té snaše. Tak se snaží pomluvami jejich man
želství rozvrátit." Odmlčela se, znovu urovna
šeli mládátkům housenky a jiné dobroty.
la nahnutou tašku a pokračovala:"Chápete, že mě
"Pokud vím, chodí do práce,"podotkla jsem
ty drby bolí?"
trochu nevlídně. Baculinka se zarazila.
"To je mi známo,"řekla uraženě,"ale žena má Mlčky jsem kývla.
na sebe dbát. Ty košile jejího muže. Konečně, "Ale člověka to popichování a roznášení našich
on má vedoucí postavení, tak by do práce ani rodinných věcí - pěkně zkreslených - po docela
cizích lidech - přece jen mrzí. A tváří se ja
chodit nemusela!"
"Snad podporuje děti? Nebo stařičké rodiče?" ko neviňátko. Sama jsem jí na začátku nalítla,
svěřila se jí s obtížemi v manželství mé dcery
"Sotva. Spíš přepychové zájezdy do ciziny,
nádherné zařízení bytu nebo si dokcnce chtě a pochlubila se bohatou snachou - jak jsem
mohla být tak hloupá..." Sklopila hlavu a po
jí koupit chatu...A navíc..."ztišila hlas,
hladila si červené, upracované ruce.
"ten její pije!"
Odložila jsem pletení.
"Ještě jsem ho opilého neviděla,"podivila
jsem se,"ani jsem o tom neslyšela. Snad něja "Udělají vás ty klepy horší nebo lepší?"
"To ne.... Ale otravuje to život...!"
kou tu brandy na povinné návštěvě...?"
"I když si uvědomíte, že je vlastně těžce ne
"Vy máte pro každou neřest omluvu. Víte, že
její dcera se chce rozvést? A syn se nerozve- mocná?"
de jen proto, že bydlí ve vile bohatých rodi "db je zdravá jako řípa,"pohlédla na mě s úža
sem.
čů své ženy, Ale už nechce mít děti - víte,
"Tělesně snad, ale co duševně? Kdyby po vás
oo to znamená?"
"Ne,"řekla jsem nevinně. Vyrazilo jí to dech. plivlo duševně narušené dítě, zlobila byste se?"
"Znamená to, že až najde stejně bohatou, roz "Tb ovšem ne!"
vede se okamžitě,"poučila mě sousedka. Pak jí "A když vás slovy poplivá duševně narušený člo
zajiskřil zrak:"Vrací se právě z práce. Pro- věk? Možná, že v dětství nedostala základy dob
ré výchovy? Možná, že zdědila negativní sklony,
minte-že odcházím! Ale nechci, aby na mne
které rodiče-ani ona sama-nevykořenili či nepadl jen stín takové ženštiny!" Rychle se
usměmili. Určité sklony se docela vykořenit
zvedla a zmizela na cestičce, vyšlapané
nedají, například hysterie. Snad sama
v trávě. Prominula jsem jí to - a
zažila mnoho zklamání a bolestí, až
jak ráda!
její srdce ztvrdlo a zčernalo—"
Přicházela statná a sehnutá žena.
Došel mi dech. Udřená žena tiše po
Když došla k lavičce, vydechla a
slouchala. Pak sáhla po taškách a
klesla na ni.
zašeptala:"Ted jste mi vyzpytovala
'Promiňte,"urovnala vedle sebe dvě
svědomí.. .Snad saira nejsem ještě tak
těžké tašky s nákupem,"chvíli si od
ztuhlá!" Zvedla se a pcmaluodcházela.
počinu. Bolí mě nohy..."
Sáhla jsem po ponožce, kterou bratr
Letmo jsem na ni pohlédla. Nebyla
nikdy nosit nebude, protože nesnáší
sice tak nažehlená, jako baculinka,
vlnu, ale kladu mu ji pod straneček kaž
ale pomačkané šaty neměla...
dý rok. Dělala to i maminka!
AB

KOUKOL A

NEZRALÉ OBILÍ

Výpraveli mi o přátelském rozhovoru s člo
věkem, který se cítí teologem a jeho přáte
lé ho považují za průkopníka nového teolo
gického myšlení. Sám se staví proti těm,
kterým říká"římská klika". Jeho postoj a
jeho výroky jsou asi tyto:"Kdyby měli ka
tolíci ujlatnit všechny tzv. římské poža
davky, pak by z nich opravdu nic nezbylo.
Byla by to likvidace Církve po všech strán
kách - dokonce i finanční."

Stoupenci Wicklefa ve středověku o viditelné a
neviditelné církvi. Enes říkáme, že je příliš 4
velký rozpor mezi ideálem a skutečnosti. Ten,
kdo jej cítí, touží přispět nějak k tomu, aby
se tato propast překonala. Básník Vjačeslav
Ivanov nazývá tento zážitek nystikou anarchie.
Podle něho je to důležité stadium ve vývoji kaž
dého genia. Vědě ho k činu.

K JAKÉMU ČINU HO MÁ POVĚST?
Zde se už názory lidí různí. Velcí reformátoři
v sobě mají něoo revolučního-ideál je jim svátý.
CO JE "ŘÍMSKÁ KLIKA"?
Jestli mu skutečnost křiklavě odporuje, neza
Není obtížné se informovat o tom, co hlása slouží si místo v našem světě. Umělec, ničící v
jí a hájí v Římě. Je to vyjádřeno v doku zápalu nadšení kýčové obrázky chce namalovat
mentech koncilů, v listech a projevech pa něco opravdového, vznešeného. - Většina umělců
pežů, v základních rozhodnutích římských
však nepálí a neboří, ale snaží se nahrazovat
kongregací a úřadů pro církevní správu.
postupně banálnost krásnou tvorbou. Tak je to
i v Církvi - a ta si váží především těch dru
ZAČ BOJUJÍ NOVÁ HNUTÍ?
hých. Umělec stojí nad davem a chce pozvednout
Především se staví proti Římu. Jinak je ob
nad hladinu ty, kdo se k tomu dají vést. Stejné
tížné zjistit, zač vlastně bojují. Základ
poslání cítili svati. Obvykle jsou svatořečeni
ní postoj je tento: Církev je Boží lid.
proto, že v tomto poslání měli úspěch,
Teolog musí hlásat to, čemu převážná část
katolíků věří. Biskupové a kněží jsou po JAKÁ JE FUNKCE HIERARCHIE?
vinni přizpůsobit nauku a strukturu Církve Stejná, jako funkce svátých. Od pradávna se ří
přesvědčení lidu - ten je přece Církev!
kávalo: Mriši mají ukazovat výšiny křesťanského
života příkladem; ti, kdo mají v Církvi učit,to
PROČ NEHLÁSAL KRISTUS TO, CO SI PŘÁL LID?
dělaji slovy, povzbuzením a nařízením. Na učite
Když názory těchto"teologů"slyším, pozname
le v Církvi se vztahují slova evangelia, o sví
návám ironicky:"Škoda, že se tato nauka ne
ci, postavené na svícnu:"Tak at sviti vaše svět
hlásala už za dob Krista Pána. Pak by bylo
lo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a
evangelium lidštější a přijatelnější. Ježíš
velebili vašeho Otce v nebesich."/Mt 5,15/.
by se přizpůsobil smýšlení vyvoleného náro
Konkrétně se tato povinnost ukládá kněžím, bis
da a nemusel by zbytečně volat:"Běda vám.."
kupům a především náměstku Kristovu, papeži.
/Lk 6,25 n./ ani tolikrát opakovat:"Slyše
li jste...ale já vám říkám...”/Mt 5,21/.Ba CO KDYBY SE BYL PŘIZpQsOBIL MECHEIANGELO?
nemusel by ani umřít na kříži."
Teč ovšem divně a falešně znějí teorie, podle
PROTIKLAD MEZI TÍM, CO SE ČTE V KOSTELE A. kterých by se měl zaujmout opačný postoj. Nemě
li bychom přizpůsobit skutečnost ideálu ale
Kdyby dnes byla Církev rozumnější, mohla by
ideál skutečnosti-a to viditelné. Podle zásady
vydat evangelium v nové a snesitelnější
"teologů" by neměl Michelangelo tvořit to, co
formě. Ustal by nepříjemný protiklad, který
jiní nedovedli, ale prohlásit za ideál krásy to,
je mezi tím, co se čte v kostele a těmi,kdo
to poslouchají, příp.i mezi ústy předčítáte co dovedou vytesat do kamene všichni kameníci.
Sv.František by neměl psát řeholi, kterou doká
le Písma a jeho vlastním životem. Bohužel
že zachovávat dokonale tak málo jeho synů.
jsire na ten rozpor už tak zvyklí, že nás to
Má tedy smysl to, že Církev udává směr k výši
ani nedráždí. Vím, že ironickou poznámkou,
nám, na které vystoupí jen málo lidi.
se nevyřeší to, co je a bude stále
Navíc jsou slova Církve od Ducha sv.a
problémem mnoha věřících. Zdá se,že
mají proto zvláštní moc. Evangelium je
jen malá část toho, co se hlá
přirovnává k pšenici/Mt 13.1 n./Zeměděloe
sá v kostele, pronikne kato
nepřekvapí, když vzejdou semena jako ze
líkům do srdce a do života.
lená tráva. Ví, že do léta, do
Když si to někdo uvědomí,
sklizně je daleko a proto ho po
pohorší se nad tím.
hled na zelené pole těší.
DVA DRUHY FEFORMÁTORŮ
Berčajev řekl, že v bludech je
Z tohoto rozporu vycházejí
nedostatek víry v poslední věci
reformátoři všech dob a smě
člověka. Nemají smysl pro poma
rů. Sv.Augustin mluví o ne
lý růst. Nemají naději a bez naaeje se nedovedeme smířit ani se skutečností
beském a pozemském něstě.

mino sebe, ani s ideálem v sobě.
KOUKOL A NEZRALÁ PŠENICE
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Evangeliím ani Církev netvrdí, že skutečnost, kterou vidině kolem sebe, je to, oo očekáváme,
vi dine imoho nezralosti a imoho koukolu. Ale dokonce ani Bůh nechce vytrhávat koukol z oba
vy, aby se neuškodilo nezralosti /Mt 13,29/. Přesto však musíne pevně věřit v žeň. Jen s
touto vírou dokážeme trpělivě čekat.
podte p_TomdSe 3pidl1ka

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Hnutí Pomoc trpící Církvi(Kirche in Not-P.WerenSv.Otec strávil část dovoiene v itals. Alpách fried) zaslalo r.1989 přes 52 mil.dolarů trpícím
kde si v Introdu v údolí Aosta najal dům i křesťanům. Do naší vlasti podporu přes 7 mil.do
pro své splupracovníky-i polského sekretá larů. Italský Trenta Giorni přinesl rozhovor s P.
ře. Tam se zotavoval a četl knihy, které si Werenfriedem; ten přiznal, že nečekal na Výcho
s sebou přinesl. Mši sv.sloužil v Barmasou. dě tak rychlý obrat a že si nedělá iluze o situa
Podle sdělení kard. Ratzingera, ved. kongre ci Církve na Západě. Popsal nábož.situace v rod
gace víry, souhlasí s návrhem nového říms, ném Holandsku a upozornil na nebezpečí ze zápa
du pro náboženský život východních zemí.
katechismu větší procento věřících, než
udává tisk._______________________________ __ Rychlý růst sekt ve Vých.Evropě vzbuzuje sta
Na protestní notu, poslanou Bernem do Ří rost. Lidi láká jejich jistota přesvědčení, magické
ma, že jmenování biskupa Haase ruší nábo zabarvení, novota, odvaha a j. Svědkové Jehovo
ženský mír, odpověděl Řím, že papež může vi přeloží své středisko v Německu zase zpět do
jmenovat biskupa svobodně a nezávisle. (Ná Magdeburgu.Všude se šíří nebezpečná sekta Mun.
boženský mír"narušil"i Kristus-není to te- (Moon).Sekty mají nesntfmoufinanční i personální
dy kriterium pro pravdu a právo )__________ pomoc. Na výboj se chystají i progresisté,chtějí
Biskup Haas sdělil regensi semináře Fr.
se naučit česky a šířit své bludy i na Východě,
Annenovi, že v churském kněžském seminá kde nemají s touto věcí zkušenosti. Např.prodá
ři už nesmějí bydlet studující laici a laicky. vali i v kostelíchlza 20 korun) dílko Alfonsa PeRozkaz se uskuteční až po škol.roce 1991. reiry: Myšlenky a modlitby, kde jsou kromě vý
3.října se býv.arcib.Vídně, kard.Kttnig,do- roků světců a věřících evangelíků i myšlenky nežil 85 let.____________________________________ věrců, komunistů(Marcuse, Ernst Bloch, B . Brecht,
Americký pastor .teolog a autor duchovních Max Frisch),odpadlých kněžííEvely, Boros, H.
knih Henri J.M.Nouwen zdůrazňuje v knize Oosterhuis) ba vlastnoručně vyrobené Krédo D.
SchBpferische Seelsorgel Verlag Herder,Frei- SBIleové.Složila i svůj Otčenáš (Matko naše)._____
burg) že k vzdělání kněze nutně patří vý Požár poškodil střechu Čenstochovské svatyně.
chova k duchovnímu životu. Duchovní život Lurdy a Čenstochová uzavřely při 115. národní pou
má být středem činnosti každého kněze ti Poláků do Lurd společenství.
______
jak to zdůraznili! pro apoštolující laiky)
50
katolických
nemocnic
uzavřelo
společenství
s
opat Trapistů Chautardt 1858-1935)._________
45 katolickými a 29 necírkevními nemocnicemi v
Cs.biskupové vydali v červenci společný
past.list. Upozorňují, že chtějí lidem sloužit DDR. Jedná se hl.o hmotnou pomoc. 7 katolic
kých nemocnic v DDR ještě podporujícího partnea ne je ovládat. Apelují na věřící, aby se
snažili o"jednotu vlasti", upozorňují na jed ra v NSR hledá.________________ __ _______________
Na Srí Laňce (Ceylon) vybili teroristé v kostele
notu víry a zvou nekatolíky k smíření a
snahám o mírovou budoucnost. Vyzývají vě asi 1OO katolíků a pak kostel sv.Antonína zapálili.
řící, aby se zbavili strachu, který je dosud Slovenský parlament přijal 30.5.zákony, rušíci
zákony o vy vlastnění majetku řecko-katolíků.
v mnohých zakořeněn. Nevěřící očekávají
od věřících mnoho.__________________________ z r.!96O. Pravoslavní protestovali.________________
Cilský president Patricio Alywin pozval sv. Sv.Otec poslal arcib.z Birminghamu ve Vel.Brita
Otce k druhé návštěvě země._______________ nii mons.Couve de Murvilleovi list k lOO.výr.
Od l.do lO.září je sv.Otec v Africe-Tanzá- smrti kard. Newmanna(18Ol-189O)Newmann,původně
nii, Burundi, Ruanda a Pobřeží slonoviny, anglikánský pastor, prof.v Oxfordu, konvertoval
kde posvětí nový chrám podle vzoru chrámu r.1845, stal se katolickým knězem, autorem vý
znamných a dodnes časových knih. Lev XIII.ho
sv.Petra. Na této 49.apoštolské cestě navštíví IQ měst._______________________________ jmenoval kardinálem._______________________________
Jugoslávský biskup z Banji Luka, Franjo
Také P. J . Pazderka-Jezuita, slavil opožděnou priKomarica žádal ve Vídni, aby se jeho kraja mici v rodných Bořeticich.________________________
né víc otevřeli Západu-i když je si vědom, V Nairobi oslavili 1OO let od přijetí katol.víry.
že pak dojde mezi katolíky k roztříštěnosti Angola oslaví příští rok 500 let evangelisace ■
a diskusím, které zvolna ničí Církev na Zá Divem sv.Januaria v Neapoli, kdy 3x ročně zka
padě. Biskup také žádá volný přístup Círk- palní krev mučedníkova v ampulce!ukazuje ji místve k mediím._________________________________ ní arcibiskup)se za 300 let zabývalo 480 děl.
V Texasu byli letos biskupem z Corpus
V Bogotě-Kolumbie se konal kongres svět. katolic.
Christi exkomunikováni 2 lékaři, protože
sdružení pro biblický apoštolát.
prováděli potraty.

PLÁŠTÍK
Petr Cinier sedí ve věží ar-

25.října 1852.
ského kostela a s napětím pozoruje rozleh
lou, podzimní nádherou se skvící krajinu
směrem k západu. Celá ves je slavnostně
ozdobená květinami a květinovými závěsy;
na ohrazeném kostelním chóru stojí vzruše
ní ministranti a neustále se ptají hlídače,
který vykukuje vikýřem, jestli už něco vidi
"Jistě přijede čtyřspřežím,"hádá rusovlasý
chlapec venkovského ševče Tournassouda,
nejmladší výhonek rodiny.
"Biskupové už také přijeli v poštovním vo
ze, "ujištuje ho Robert Pertinand, který to
musí vědět. "Nedávno přijel jeden z Ang
lie naším dostavníkem. Dal mi zpropitné tlustý tolar. Kéž by každý den přijížděli
biskupové z Anglie!"
"Nechtoho žvanění,"vložil se přísně do řeči
kaplan Raymond, který čekal s nimi."Radě
ji dej pozor, aby nám nedošlo kadidlo."
"Bude-li to ještě dlouho trvat, musíme stej
ně přinést nové, "odpověděl chlapec s kadidelnicí lhostejně.
"Vlastně by měl pan farář přijmout bisku
pa, "vložil se do řeči mladý Pertinand,kte
rý nemůže kaplana vystát.
"K tomu není čas, "odpověděl ševcův synek
"U zpovědnice čeká nejméně padesát osob."
V té chvíli vykřikl Petřík vzrušeně z
okénka věže:"Přijíždí! Přijíždí! Právě jede
kolem kříže. Jede dvouspřežím."
"Myslel jsem, že přijede čtyřspřežím," po
krčil Frantík Tournassoud rameny.
"Zvonit! Hned zvonit!"poručil kaplan.
"Neměli bychom zavolat pana faráře, aby
pana biskupa přijal?"ptá se starosta, hra
bě de Garets, který stojí s cylindrem v
ruce vedle kaplana.
"Jen ho tam klidně nechte, "opovržlivě řekl
kaplan."Je nešikovný, ještě by všechno
zkazil."
"Nu, pak může být šťastný, že má tak ob
ratného zástupce,"řekl hrabě.
Raymond na něho hněvivé pohlédl a pak se
zase zlobil na ministranty, protože zapom
něli na svěcenou vodu. Rychle ji přinesli.
Konečně zastavil kočí před branou kostela.
Vesničané i poutníci poklekli. Nový biskup,
který před několika nedělemi nastoupil za
svého předchůdce Devieho jako hlavní pas
týř dieeeze Belley, vystoupil se svým kap
lanem a generálním vikářem Poncetem z vo
zu.
Raymond zbožně políbil biskupovi prsten a
chtěl spustit se svým - pečlivě připrave
ným - proslovem. Vtom se pan farář Vianney prodral zástupem ve svém pomačkaném
taláru a poklekl před arcipastýře.
Biskup Chalandon se sklonil k starému mu
že a s laskavými slovy mu pomohl vstát.
"Jsem velmi rád, že vás mohu navštívit, ja*

ko jednoho z prvních farářů svého biskupství,"
řekl přátelsky a srdečně. Pak kývnul na svého
kaplana a ten mu podal hermelínem vroubený
pláštík z rudého hedvábí.
6
"Jmenuji vás čestným kanovníkem katedrály v
Belley,"řekl a položil faráři pláštík na ramena.
"Ale ne, ne!"vzrušeně zvolal Vianney,"prosím
vás, nedělejte to! Dejte ji mému milému kaplano
vi. Jemu bude lépe slušet než mně."
Ale marně se vzpíral proti té hedvábné ozdobě,
marně ji popotahoval, aby ji strhnul z ramen.
"Ale to nedělejte,"zašeptal mu generální vikář,
"urazil byste pana biskupa!"
Tak tak že se biskupovi podařilo zapnout pláš
tík. Nešťastný farář s sebou stále trhal, takže
nakonec visel pláštík na jeho ramenách nakřivo.
Mazitím biskup zanotoval Příjd o Duchu přesva
tý a vstoupil do kostela. Tvář vyznamenaného
kanovníka byla tak zmatená, že paní ze zámku
zašeptala manželovi:"Ubohý pan farář! Tváří se,
jakoby měl kolem krku provaz a vedli ho na ši
benici ."
Sotva přišli před oltář, ztratil se Vianney v zákristii. Starosta šel za ním a viděl, jak si chce
sundat pláštík.
'Ale pane faráři, aspoň dnes ho musíte nosit!
Copak chcete urazit pana biskupa?"
"Jaký výsměch,"vzdychl nešťastník."Co mi to jer
biskup udělal. Jeho předchůdce by mě jistě toho
ušetřil. Ten mě znal lépe."
"Pojďte do kostela, ať biskup nečeká,"upozornil
ho hrabě Klaudius.
Po krátkém pokleknutí před svatostánkem vy
stoupil biskup na kazatelnu a oznámil věřícím vy
znamenání, jaké udělil jejich faráři. Vianney stál
ve dveřích mezi zákristií a kostelem. Ostýchal
se ukázat se ve své nové hodnosti.
"Prosím vás, pane faráři,"zašeptal mu bratr Ana
stáž, vedoucí "Prozřetelnosti","nestůjte tu v
průvanu." "Je mi tu docela dobře, "odpověděl
navrčené Vianney.
Ubohý stařec se cítil jako na žhavém uhlí, když
biskup chtěl tímto vyznamenáním uctít nedůstoj
nějšího a nejsvětějšího kněze své diecéze.
"To by mi biskup Devie nikdy nevyvedl,"vzdy
chal smutný Vianney a zase se pokoušel zmizet
v zákristii. Ale bratr Jeroným a kostelník se po
stavili tak, že nemohl projít.
Vianney si rozpačitě tahal za
pláštík, který se sunul stále
víc na stranu. Byl to žalost
ný pohled.
Konečně byla slavnost u kon
ce.
"Měl bych vám poděkovat,"
loučil se Vianney s biskupem,
"ale Bůh je můj svědek,ne
mohu ."
"Noste ho pro slávu Boží a
k radosti svých věřících,"
s úsměvem odpověděl bis
kup.
W.HUNERMANN

BISKUP

instancím. Je pochopitelné, že v našich poměrech
je žádoucí ještě větší právo na spolurozhodování
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Svýcanská biskupská konfenence zaujata sta místních církví a biskupské konference.
novisko k pno testům pnoti jmenováni biskupa K životu Církve patří vzájemný rozhovor a důvěra
Wotfganga HAASE. Zdunazňuje, ze Haas je ny při spolupráci. Vnitřní ochota k ternu je předpo
ní. pnávopZatný biskup Chunu. švycanští bis kladem jednoty Církve. Rozhovor a spolupráci ne
smí žádná strana odmítat a nesmí se přerušovat,i
kupové vyzvati duchovenstvo i Zaiky, aby
neodmítaZi nozhovon a spoZupnaci a zdnzeZi když se vyskytnou těžkosti. To platí zvláště o
se hanZivé knítiky. Biskup Haas chce vzdon kněžích a jejich vztahu k biskupovi.
všem nedonozumnénám"s dávenou a stáZými wz- Uznáváme právo a občas i povinnost členů Božího
lidu, veřejně projevit své mínění. Ale odsuzuje
hovony se snažit udéZat vše, co je v jeho
moci", aby s nim mohZi všichni spoZupnaco- me každou formu osobního nactiutrhání, přehánění,
podezřívání a zevšeobecňování-at přichází z kte
vat. V den manifestace pnoti biskupu
rékoliv strany. To při řešení problému nikdy ne
Haas q vi_ v C hunu _ umínaZ _ bis kupuv o t ec. _
pomůže, ale oslabuje a zraňuje to církevní spo
Sotva která událost posledních let zaměst
lečenství .
návala mnoho katolíků a širokou veřejnost
V poslední době někteří - na základě těchto udá
ve Švýcarska tolik, jako jmenování a pře lostí - uvažují o vystoupení z Církve nebo už
vzetí churského biskupství Wolf.Haasem.
vystoupili. Je nám to líto a prosíme všechny vě
Mnozí lidé napětím, které při tem vypuklo;
řící, aby si uvědomili svou odpovědnost vůči Bo
nesníme trpí. O těchto obtížích svědčí mno
hu. Právě při těžkostech je společenství věří
ho dopisů a rozhovorů. Biskupové přijímají
cích jako Božího lidu odkázáno na to, že budou
vážně reakce z různých stran. Neboť k je
všichni Církvi věrni. Při tom je důležité ucho
jich úloze a odpovědnosti patří, aby znali
vat si víru a naději, že v naší Církvi působí
obtíže těch, kdo jsou jim svěřeni a věřícím
Duch Boží.
ze všech sil pomáhali.
Už dva roky je biskup Wolfgang Haag členen Švý
Úlohou biskupů je ovšem také, udělat vše,
carské biskupské konference. Od samého začátku
aby se zachovala jednota. Kolegialita bis
se všichni snažili o upřímnou a bratrskou spolu
kupů je pro spolupráci v Církvi a v naší
práci. Zevrubné rozhovory ukázaly, že i vedení
vlasti nutná. Navíc ještě nelze opominout
každé diecéze předpokládá důvěru mezi biskupem,
péči o jednotu s papežem a celou Církví.
kněžími a ostatními, kdo pracuji v duchovní péči,
Tato jednota nemá hodnotu jen společenskou
a lidem Božím. K tomu prohlásil na konferenci
či právní, ale patří k podstatě církevního
biskup Haas, svou lítost, že i jeho chybami se
života."Prosím ...ať jsou všichni jedno.Ja
mohli cítit uraženi kněží a laici, ženy i muži.
ko ty. Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni
Je ochoten vzdor všem nedorozuměním, s důvěrou
ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil,, že
a ve stálém dialogu udělat vše, co je v jeho mo
jsi mě poslal."/Jan 17 20-21/
ci, aby všichni, především rady, vytvořené ve
Pro věřící, kněze a biskupy vznikla velmi
smyslu koncilu, s ním mohly spolupracovat. Při
obtížná situace. Obtíže se zvětšují tím,že
tem je také důležitý ekumenismus. Především ale
zprávy o situaci, diskuse a akce často za
chce dál bratrsky spolupracovat v biskupské kon
bíhají k nízkým osobním urážkám.
ferenci .
Ukázalo se, že každý biskup posuzuje stav
Další nutné praktické kroky biskupové společně
a jeho působení různě-podle situace, ve
uvážili a zhodnotili různé návrhy. Musíme otevře
které se nachází. K jejich odpovědnosti pa
ně přiznat, že vzdor všem snahám se ještě nepo
tří, aby se k těmto věcem společně vyjád
dařilo najít řešení tak obtížných problémů. Ve
řili.
snahách se bude dále intenzivně pokračovat. Při
Ať se soudí o jednotlivých otázkách před
tom zdůrazňují biskupové, že kolegialita, ke kte
cházejících událostí při jmenování biskupa
ré se cítí zavázáni, nemůže omezit svobodu jed
v Churu jakkoliv, je přece Wolfgang Haas
nání jednotlivého biskupa. Nesmí ji také narušit
právoplatným biskupem Churu. Biskup Vonderůzné formy nátlaku a neslušná agitace, at se o
rach požádal o pomoc při výkonu biskupské
to snaží kterákoliv strana. Cílsn všech našich
služby a také navrhnul kandidáty. Podle je
snah musí být umožnění a prohloubení plodné péče
ho návrhů byl jmenován Wolfgang Haas koado duše v každém biskupství a dobrá spolupráce
jutorsn s nástupnickým právem. Po odstoupe
všech diecézí.
ní biskupa Jana nastoupil jako jeho nástup
ŠVÝCARSKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE
ce na biskupský stolec v Churu.
Při jmenování biskupa se přihlíží ke spolu
práci mezi papežem a místními církvemi. Dě
je se to poradami, při čemž se dostávají
informace různými cestami k příslušným
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PŘÍPRAVA NA BOJ
U městské brány, na celnici, je náhodou i
Florenťan-představený papežské celnice,
Caccia. V chudém poutníkovi poznává vzděla
ného krajana. Florenťané měli v Římě i svůj
velký kostel San Giovanni dei Fiorentini,
později důležité středisko reformy Filipovy,
Caccia svěřuje mladánu Nerimu výchovu svých
dětí a jako mzdu mu dává mouku, kterou Neri hned předává pekaři a ten z ní peče bo
chánek neslaného, řídkého italského chleba.
Trochu peněz k tonu a za to si kupuje pros
tou stravu, z jaké žijí chudí Italové do
dnes. Olivy, spařená zelenina/herbe/a to se
jí osolené, snočené v oleji a octě s kous
kem chleba. Trochu zředěného vína ustoupilo
později vodě.
Ale brzo odchází. Chtěl žít jen z ruky Bo
ží. Cím víc řádilo pohanství renesance,tím
víc rostl v podzemí přepychového Říma nový
život a ten vtrhnul několika proudy do po
hanství. Např.Teatini, bratrstvo Del divino
amore, na výboj se chystali Jezuité, v ti
chu se připravoval i apoštol Říma - Neri.
R.1527 zažil Řím hroznou katastrofu-Sacco
di Rema. Katolický král Karel V.i s evange
líky a katolíky dobyl města. Zneuctívalyse
chrámy, vybíjeli kněží a církevní hodnostá
ři, znásilňovaly se řeholnice, šlapalo se
po ostatcích svatých-lupičské vojsko nene
chalo v Římě kámen na kameni. Neschopný pa
pež Klement VII.utekl do Orvieta.V Římě
bylo jen jedenáct kardinálů, ale měli na
3.108 zaměstnanců. Mamě papež rozkazoval,
nikdo si jeho rozkazů nevšímal. Výsledkem
neobratnosti a slabosti papežovy bylo po
horšení; vydával sice dekrety-ale provinilé
osoby netrestal.
JMk
OBNOVITELÉ
CÍRKVE
Řím už se hanžil těmi, které odchoval theatinský duch, nadšeně hoří pro obrodu Církve
a okázale pohrdají veřejným přepychem__
Do Řina přišla řada těch, kdo chtěli pocti
vě pracovat na obrodě Církve. Profesor lovanské university Tittelmans chodí rozedraný po Římě a káže pokání tam, kde visívala
těla oběšenců. Jeho ostrá slova se zařezávají do myslí posměváčků...
Filip peklem nehrozí. Rozchází se
se sv.Kamilem, opouští vášnivého
visionáře Cacciaguerru, nejde ve
stopách Tittelmansových. Ne, to,co
připomíná marný křik florentského
proroka Savonaroly, k obrodě nepove
de. Filip si obléká šedé poustevnic
ké roucho s kapucí a bloudí městem.
Navštěvuje jeden kostel za druhým,
modlí se za ty, kdo se radují z

toho, že utíkají před Kristovými radostmi. Nej
častěji sestupuje do zasutých katakomb, o něžQ
se nikdo nestará. Římané zapomněli na těla těch,
kdo položili život za víru. Nejčastěji chodí do
chrámu sv.Eustacha, který byl symbolem vítězství
křesťanství nad pohanstvím.
V té době se rychle rozšiřuje po Německu protes
tantismus, Řím je vypleněný, nastávají hrůzné
dny pro anglické katolíky. Jejich krev burcuje
ze snění humanisty.
SV. FILIP Z NERI
NA KNĚŽSTVÍ NEMYSLÍ...
ale jako poustevník navštěvuje teologické před
nášky u San Agostino. Miloval sv.Tomáše Akvinského, znal dobře Aristotela. Nejvíc se věnoval
úvahám o Vtělení, Eucharistii a o andělích. Při
tahoval ho i kříž v posluchárně a často slyší
spíš slova Kristova než přednášku. Se sv.Augus
tinem se zamýšlel i nad Platonem, a studoval
poctivě a dobře. Později se v jeho oratoriu čas
to diskutovalo o teologii - a to ho přivedlo i
k upřímnému přátelství s dcminikány.
Studuje asi tři či čtyři roky-pak odchází. Za
mýšlí se nad podivnou věcí. Sta kněží vychází
každý rok, vysvěceni pro obrodu Církve, ale je
jich kázání jsou většinou šroubovaná, prázdná,
nevnikají do duší věřících, snad jim ani věřící
nerozumějí. A tak Filip poznává, že hlavní věc
pro obrodu je příklad svátého života.
Prodává své knihy, jen kříž si odnáší. Svět
uzdraví jen teologie srdce - teologie svátých.
Ne vtipnost, obratnost řečníka či spisovatelene protestantské modlářství, které se klaní li
teře Bible a tak ztrácí často spojení se životem
Písma, s životem patnáctého století.
Touto živou teologií byli naplněni všechni svati
jeho doby: Ignác, Kamil, Jan od Kříže, Terezie
z Avily, Kajetán - i Filip z Neri.
Proti pýše rozumu, opírající se jen o slova,sta
ví Bůh světce; ukazují, že inteligence neznamená
jen vědcmosti, ale živé spojení slova s celým ži
votem. Poznání lásky-jak je ukazovali svatíteprve otevřela Písmo těm, kdo se učí číst.
Teá se Filipův duch osvobodil tak, že myslel jen
na Boha. Uvažoval o jeho lásce-která se ukázala
divan Vtělení a Eucharistie a smrtí na kříži.
Do těchto pravd Filip zapadá, aby mohl vystoupit
vyzrálý, naplněný dlouhými meditacemi a svátým
putováním.
RODÍ
SE REFORMA CÍRKVE!
Janovské oratorium Del divino Amore
shrcmažáuje v kostelíku sv. Silvestra a
sv.Doroty vybrané lidi-nejvýš šedesát.
Heslo v duchu sv.Kateřiny Janovské:
"Bratři, naše bratrstvo má jen jeden
cíl: vkořenit a zasadit do našich srdcí
Boží lásku." Je těžké se do něho dostat
Mezi členy je humanista Sadolet, sv.Ka
jetán, kard.Caraffa-i sv.Filip. Jejich
shromáždění je ohniskem nového života v
Římě.
P.Dr.Silvestr BRAITO, O.P.

OBRAZ PANNY MARIE NAD LOŽEM I.PRESIDENTA USA
CO MÁME VĚŘIT O MATCE PÁNA JEŽÍŠE?
1.Počala jako Panna Krista,Syna Božího,pro
to ji nazýváme panenská Bohorodička.
2.1 po Kristově narození si uchovala panen
ství. Bratři a sestry Páně byli příbuzní.
3. Neměla dědičný hřích-tedy byla počata s
milostí, plná života Božího v sobě.
4. Nedopustila se osobního hříchu.
5. Plnost milostí je tak dokonalá, že převy
šuje nejen lidi, ale i anděle.
6. Při spásném díle Ježíši Kristu pomáhala.
7. Přímluva Matky Boží hodně u Boha zmůže.
8. Stará se mateřsky o spásu lidi-právem ji
říkáme"Matka milosrdenství"či "Útočiště
hříšníků."
9. Po smrti byla vzata s tělem i duší do nebe
l0.Pro svou spolupráci ve spásném díle
Kristově si zaslouží mimořádnou úctu.
Někomu napadne, že se Panna Maria-která
byla konečně JEN člověkem, příliš vyvyšuje
a tím se víra křesťanů zatěžuje.
Ale všechny pravdy o ní jsou zakotveny v
Písmě a většinou je prohlásil učitelský úřad
Církve za pravdy víry (dogmata). Evange
lický teolog Hans Asmussen řekl:"Nemáme
syna bez matky a nemáme Krista bez Marie1!
OBRAZ MATKY BOŽI- NAD LOŽEM JIŘÍHO
______________________ WASHINGTONA._______
Nad postelí prvního presidenta USA(+ 1799)
visel obraz P.Marie. Při návštěvě katolické
ho učence ukázal mu president byt i skrom
nou ložnici. Katolický host se obrazu podi
vil: "Pane presidente, myslel jsem, že jste
protestant?!""Ano-ale jak bych mohl milovat
Syna, kdybych nectil i jeho matku?"
A dnes mnozí progresističtí učenci a kněží
na úctu k Matce Boží nedbají, ba dokonce
4 dogmata o ní popírají.
JAN PAVEL II.-VZOR MARIÁNSKÉ ÚCTY
Sv.Otec si dal po volbě heslo: "CELÝ TVŮJ
(Maria)'.' Odpůrci Panny Marie se staví jak
proti němu, tak proti tisícileté tradici a ka
tolické zbožnosti, charakterizované láskou a
úctou k neposkvrněné Panně a dobré Matce.
JAK SI VYSVĚTLIT ODPOR NĚKTERÝCH
UČENCŮ A KNĚŽÍ PROTI PANNĚ MARII?
Pochybují totiž o božství Kristově, je pro
ně pouhým člověkem, který byl později pro
hlášen za Boha. Pak padá učení o Matce Bo
ží. Není-li dědičná vina víc než sklon každé
ho člověka k horšímu, padá Neposkvrněné
Početí P.M. Maria a Ježíš patří neodděli
telně k sobě. Mají i dnes stejný osud.
Když Maria představovala svého Syna,
Bohočlověka, v chrámě, řekl stařec Simeon osvícený Duchem sv.:"On je určen
k pádu a povstání mnohých v Izraeli a
jako znamení, kterému se bude odporovat-a tvou vlastní duší pronikne meč-aby

vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí."(Lk 2,34-35)
Není to pravda? Kolik mylných názorů se rozši
řuje ústy posvěcených mužů dnes o Kristu a je
ho Matce? MALÝ KATECHISMUS9
STÁLÝ ODPOR PROTI KRISTU.
"Myslete na to, jak on to nesl, když mu hříšní
lidé prudce odporovali,"-říká sv.Pavel v dopise
Židům 12,3. A tento dopor vůči našemu Pánu Je
žíši Kristu neumlknul-naopak, zvedá se stále
znovu, především hlásáním tzv.kristologických
bludů(herezí)arianismu(Krisus je jen člověk),
nestorianismu(v Kristu jsou dvě osoby-božská a
lidská-nejen dvě přirozenosti.) Marii odpíral pro
to název Bohorodička monofysitismus(v Kristu
je jen jedna přirozenost božská, není tedy pra
vým člověkem). Tyto herese se dnes oblékají
do moderních šatů.
Zde vidíme znovu, že co platí o Synu, zvláštním
způsobem platí i o jeho Matce.
MARIA A PROTIVNIK-ODP&RCE BOŽI-ĎÁBEL

Maria je především dnes - jako kdysi - zname
ním odporu pro Protivníka Božího-zlého ducha Ďábla. Od něho se dnešní progresističtí teolo
gové distancují a popírají ho. A přece sotva kdy
pracoval dábel tak úspěšně na zmatení a převra
cení hodnot jako dnes. Pro něho, jeho pomocní
ky a pomocníky jeho pomocníků je Maria také
znamením odporu. Kolik katolíků a kněží, někdy
nevědomě, ale často vědomě mu pomáhají bohužel
ničit pravou víru a pravou Církev Kristovu
KRISTOVA CÍRKEV-ZNAMENÍ ODPORU
Nejen Kristus a Maria, ale i Kristova Církev je
dnes dál znamením odporu. Proti žádné nábožen
ské společnosti se tak ostře neútočí jako proti
katolické Církvi. O pohanských občadech se mlu
ví s úctou - ale pravá víra se vláčí bahnem po
mluv a nadávek. Jasně o tom čteme ve I2.kapit.
Zjevení sv.Jana. Starý had bojuje proti "velké
mu znamení na nebi",proti"Paní sluncem oděné"- .
zde se míní Maria a Církev.
ZÁŽITEK ARCIOPATA OD SV.PETRA

Pro nás má být Maria znamením naděje, lásky a
úcty tak, jako byla pro prvního arciopata u sv.
Petra v Solnohradě-Petra Klotze.
Když cestoval v letech 1912-1916 po světě, těžce
v Tokiu onemocněl. V nemocnici si postavil na
stolek vedle postele obraz Panny Marie, který
si s sebou přinesl. Brzo se zmocnila japonských
ošetřovatelek zvědavost a obraz obdivovaly. Pta
ly se, co je to za ženu s dítětem. P.Klotz odpo
věděl: "To je má nebeská Matka." Sestry žasly:
"Ten nemocný Rakušan má ale krásnou maminku'.'
Když se jednou P.Klotz ráno probudil ze spán
ku, s úžasem viděl, že kolem obrazu Panny
Marie je krásný věnec z třešňových květů.
Obratné ruce pohanek s křesťanskou duší
přes noc ozdobily jeho obraz. Měly- jak řekl
kdysi Tertulián( 160-220) duši přirozeně křes
ťanskou.
Unifv.Prof.Dr.Ferd. HOLBOCK

MUČEDNÍCI
Židé nezapomínají na to, co jejich soukmenovci zkusili za Hitlera, resp.kolik jich by
lo v plynových komorách vyhlazeno. Ani
my bychom neměli zapomínat na mučednict
ví nesčetných kněží, řeholníků a řeholnic,
kteří trpěli často od r.1948 pro
svou víru nebo politické přesvědčení ne
představitelná a dlouholetá muka v komu
nistických vězeních. Zde několik vzpomínek
převora Dominikánů ve Znojmě, P.Antonína
Jakuba ZEMKA:
28.června 1948 přišla ke mně paní, která
chodívala denně do kostela. Někdo prý mi
vzkazuje, že mne přijdou v osm hodin zatk
nout, abych prý hned utekl. Naši kněží
byli ve škole, já je zastupoval na faře.
Právě jsem třídil poštu, když vstoupili dva
soudruzi od bezpečnosti-Jan Procházka a
Honeš. Prý mají u mne udělat prohlídku.
Poslal jsem P. Cyrila do kanceláře-nemohl
jsem mu vysvětlovat, proč, ale pochopil toa soudruzi se hned vrhli na album fotogra
fií. Bylo tam pár snímků syna mé sestry ve
vojenském; byli zvědavi, kdo to je, jaké
mám styky s vojáky ap. Nenašli nic. Pak
mi nařídili, abych se převlékl do civilu.
Vysvětlil jsem jim, že chodím jen v řehol
ním hábite. Ale trvali na tom. Vzal jsem
tedy breviář, růženec a cigarety a šel
s nimi - jejich šéf - Haněl - se mne prý
chce na něco zeptat.
U něho mě posadili na židli, jeden stále
chodil kolem stolu i kolem mne, vyšel a za
se vstoupil jiný. Chtěli mi zřejmě nahánět
hrůzu a znervózňovat mě. Bylo to směšné.
Vytáhl jsem breviář a začal se modlit. Na
řídili mi, abych ho zavřel. Odpověděl jsem,
že nemám co dělat, tak využívám času k
modlitbě breviáře. Ale trvali na svém. Tak
jsem se v duchu modlil růženec.
Za hodinu to začalo. Za mne se postavili
dva"vazouni"(bicí parta), pak Honeš, Pro
cházka a kdosi z ministerstva vnitra z Pra
hy. Později jsem se dozvěděl, že to byl žid.
který byl za války v koncentračním táboře.
Začal výslech. Napřed se ptali,’'kde mám
příbuzné. Řekl jsem, že má rodina je vel
mi rozvětvená, ani všechny bratrance a se
střenice neznám. Pak šli k věci.
"Víte jistě, že tohle nás nezajímá a také ví
te, proč jste zde." Podivil jsem se:"To je
zvláštní, že teprve teď. Několikrát mě va
rovali a vybízeli, abych utekl. "
To jimi hnulo. Ptali se na jména, ta jsem
ovšem neznal. Tedy popis. Uvedl jsem po
pis, který se hodil na každého. Prý jest
li bych ty lidi poznal. "Snad ano,"odpově
děl jsem. Předpokládal jsem, že těžko mě
mohou konfrontovat s 20.000 občany

Znojma. Při výslechu neústupně trvali na tom,
abych se přiznal, že jsem měl spojení s Chudobou
a Ducháčkem a s vyzvědačskými ústřednami.
Pusonilo to humorné. Nakonec řekli:"Podívejte se.
Skřápek bude viset. Má ženu a dvě déti(to neby
la pravda)vezměte to tedy na sebe."
Odpověděl jsem, že mohu vzít za někoho na sebe
trest, ale nemohu se přiznávat k něčemu, co jsem
neudělal. Předtím už totiž"vytloukli"na Skřápkovi
velmi surovým bitím doznání-podepsal vše, co mu
nadiktovali... Třikrát podpis odmítnul. Pak mu
řekli:"Ten lump převor utekl a nechal vás v rejží." Skřápek si oddechl, jsem jsem pryč a všech
no podepsal. Když mě však později spatřil ve
znojemské věznici, žádal konfrontaci (já také) a
tu po dlouhých průtazích povolili. Skřápek pak
vše odvolal a dodal:"Víte, v jakém jsem byl stavu
když jsem to podepisoval..." Soud vzal ovšem za
podklad první výslech, kdy Skřápek podepsal
vše, co chtěli, a konfrontaci nevzal na vědomí.
MŮJ
VÝSLECH
trval od 11 hodin dopoledne do 7 hodin ráno dru
hého dne. Je zvláštní, že se mi nechtělo spát.
Soudruzi se střídavě chodili vyspat, jen dva zů
stali u mne. K ránu Procházka netrpělivě vyštěkl:
"Pane převore, máme možnost, to z vás dostat."
"Mluvím pravdu. Chcete-li, abych lhal, řekněte
mi to, a já vám podepíšu, že jsem nalhal to, co
je v protokolu - i bez bití."
Člověk z Prahy řekl: "Pana převora bít nebudeme
a on nám podepíše, že jsme s ním zacházeli sluš
ně." Já na to:"Bude-li tomu tak, podepíši to."
K sedmé ráno mě"jménem republiky" zatkli a od
vezli do znojemské věznice. Zahlédl jsem ještě P.
Bertranda, jak jde sloužit mši sv.k sestřičkám,
on mě však neviděl.
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byli bachaři slušní i suroví. Nejvíc řádil bachař
Vacula. Při prohlídce např.sesypal dohromady sůl
i cukr, potraviny tím zničil a z toho měl radost.
Člověk mu to nemohl zazlívat, byl to méněcenný
tvor, který svou hloupost kryl řevem a surovost
mi. Takoví lidé trpívají pocitem méněcennosti.
Uniforma zvyšuje jejich důležitost.
Někdo prý poslal komusi moták(snad Dr.Pořízek
Skřápkovi nebo Starkovi)a začalo se proslýchat,
že nás odvezou. Podle zákona jsem měl být souzen"na místě činu"-tedy ve Znojmě. Jak jsem se
už zmínil, konfrontovali mě se Skřápkem, který
vše,co předtím řekl,popřel.To už bylo málo plat
né, protože nás nesoudil nezávislý soud, nýbrž
soud"třídní", kde byly rozsudky nadiktované
předem(ještě se o tom zmíním). V "antonu"byl
vždy jeden estébák, esenbák a já. Když jsem od
kládal hodinky, růženec a ostatní, spatřil jsem
na stole lístek, který tam dal asi někdo známý z
STB:"Přísně důvěrné! Protože je důvodné pode
zření, že by při soudu ve Znojmě za procesu Zem
ka a spol.mohly vzniknout nepokoje, buďte všich
ni z této skupiny převezeni k soudu do Brna.»Ci
tace možná přesná není, ale smysl ano.

srpna 1939 zřídil zakladatel v jejich domě
OPUS DEI-DÍKO BOŽÍ'Koncem
v Madridě kapli. Hned se začalo šeptat, že kapli

Často čteme či slyšíme v mediích útoky
proti Opus Dei. Jistě neexistuje společen
ství, kde by všichni členové byli svati a
jednali naprosto správně. Je podezřelé kaž
dé katolické hnutí, které neprošlo proná
sledováním, pomluvami, odporem. A drží-li
se svého původního ideálu, musí počítat s
pronásledováním-někdy i uvnitř Církve,dál.
"VÍTE, ŽE JE TU NOVÁ HERESE,OPUS DEI
excelence?" Tak varoval v třicátých letech
Jezuita arcibiskupa z Madridu, L.Eijo y Ga
raye před novým"nebezpečím". Tehdy zuři
la občanská válka a Opus Dei(Dílo Boží)za
čínalo. Od založení 2.října 1928 se kolem
něho kupily pověsti a podezření. To zůsta
lo, i když se Dílo rozšířilo po celém světě.
Jeho zakladatel, P.Josemaria ESCRIVÁ de
Balanguer si útoků nevšímal-to byl jeho
první krok k svatosti. Dnes ho nazývá
přes 70.000 členů Díla v asi 80 zemích
svých Otcem. Zemřel r.1976 v Římě. Ne
dávno mu přiznal sv.Otec Dekretem Kon
gregace pro blaho-a svatořečení hrdinské
ctnosti. Tak přešel proces blahořečení za
kladatele Opus Dei 9.4.do poslední fáze.
ESCRIVÁ DÍLO "VIDĚL".
K zahájení procesu v únoru 1981 se sešlo
přes 6.000 písemných žádosti od věřících
všech vrstev-mj.i 69 kardinálů, 241 arci
biskupů a 987 biskupů-tedy třetina světo
vého episkopátu-v nichž se prosilo o zahá
jení církevního procesu blahořečení.
Escrivá de Balanguer se nar.9.1edna 1902
Ve španělském Barbastru. Sám udává jiné
datum zahájení svého života-2.října 1928kdy, jak sám říká-"viděl"Opus Dei a po
znal, že všechen lid Boží je povolán ke
svatosti. Později vyprávěl, že když se zmí
nil o tom, že svatost není jen pro řeholní ky a kněze-ale pro všechny křesfany-vyprávělo se o něm, že je heretik.(Při tom
už byla tehdy spousta vdaných žen a vdov
ženatých mužů, vdovců a laiků Církví svatořečena-pozn.red. )Laik má posvěcovat své
poslání, práci, život v rodině a ve společ
nosti. V očích Božích patří povolání miliónů
lidi ve světě k dílu vykoupeni a k cestě ke
spáse. Přes 30 let trvalo, než II.Vatikán
ský sněm učení o povolání laiků ke svatos
ti slavnostně potvrdil. Ale ty roky mezi
tím...!
SÍŘÍ SE POVĚSTI
K založení díla ho povzbudil zpovědník P.
Valentin Sanchez, Jezuita. Je paradox, že
později někteří Jezuité se nejvíc proti Dílu
stavěli. Např.P.Angel Carillo de Albornoz.
Po občanské válce se staral o Mariánské
družiny a někteří mladí muži měli proti nim
výhrady a připojili se k Opus Dei.

zdobí tajemné symboly svobodných zednářů a že
Escrivá předstírá-obratným využitím světla - při
mši svaté levitaci(pozvednutí těla od země)
Útočilo se i na Společnost, pro intelektuální spolu
práci! SOCOIN) .založenou vlivem Opus Dei k dal
šímu vzdělání a spolupráci intelektuálů. Akademie
ké kruhy v Madridu je podezřívali, že je to ži
dovské odvětví svobodných zednářů.
Při procesu blahořečení prohlásil býv.arcib.z
Granda ve Španělsku José Lopez Ortiz do proto
kolu, kdo stál r.1941 za těmito ostrými útoky.By
li to"lidé Církve", jejichž spiritualita neodpovída
la spiritualitě Opus Dei .Docenti university v Mad
ridě nechápali apoštolát Opus Dei mezi inteligen
cí. Německý historik F.Berglar(+) uveřejnil v
knize Opus Dei výroky arcibiskupa z Grada. Lo
pez Ortis mluví o"žárlivosti"lidí Církve, zřejmě
politický motivované. Falanga gen.Franca se spo
jila s nepřáteli Opus Dei a pokusila se r.1942
Dílo zpolitizovat.
NESNÁZE SE ZPOVĚDNÍKEM.
Pověsti a podezřívání narušily i vztah Escrivův
k jeho zpovědníkovi, Jezuitovi Valentinu Sanchesovi. Zakladatel se snažil, aby arcidiecéze Madrid
jeho Dílo schválila. 1940 došlo s sporům mezi
Escrivou a jeho zpovědníkem. Ten četl dokumen
taci pro arcibiskupa a některá ustanovení stanov
silně kritizoval. Když vrátil dokumentaci Escrivovi, našel tam Zakladatel lístek-zapadlý-snad ná
hodou, snad úmyslně- mezi akta. Byla tam jména
mladých mužů, kteří chodili do domu Opus Dei v
Madridě a pak žalovali na Escrivu u Jezuity Carillo de Albornoz. Escrivá si vybral jiného zpo
vědníka a jeho hlavní protivník Jezuita Carillo si
vybral jinou církev. Stal se pastorem.
1941 potvrdil arc.Eijo y Caray Opus Dei jako zbož
né sdružení(Pia unio).Týž den soud Francova režimu-jenž měl poslání bojovat proti"zločinům svobodozednářství a komunismu", obžaloval zaklada
tele Opus Dei z temných intrik a snahy po moc,
také z herezí a zrady vlasti.
A POCHVALA
NIKDE!
Ovzduší kolem Opus Dei bylo tak žhavé, že sám
nuncius Amleto Cicognani doporučil zdrženlivost,
když chtěl arcibiskup Opus Dei veřejně pochvá
lit. Nuncius se domníval, že církevní vrchnost se
má držet co nejdále od"nepříjemných záležitostí'.'
A tak se schvalující Dekret omezil jen na opatr
nou formulaci podstaty. Chvála zůstala nevyřčená,
A zase udali zakladatele u úřadů v Barceloně. Táž
obžaloba-za Opus Dei se skrývá židovská větev
svobodného zednářství. Z 1O členů Díla v Barce
loně udělali dva tisíce a v karmelském klášteře
dokonce veřejně spálili CESTU-první dílo zaklada
tele. Nuncius varoval Escrivu, aby nejezdil do
Barcelony, že mu tam hrozí zatčení.
Teprve když soud v Madridě, který se zabýval
zločiny svobodozednářství a komunismu, řízení
proti Escrivovi zastavil, skončila první
=vlna_ob^něn£=£roti=Opus_DeiAvedená=civiL^trarKXi1
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proti třem z pěti členů komise.
PRONÁSLEDOVÁNÍ Z NITRA CÍRKVE
Někteří rodiče synů v Opus Dei se obrátili protestem Nato si zavolal zakladatele kard.Villot
na Pia XII. Malachi Martin v knize Jezuité píše, jak je a
1 ujistil ho, že komise chce studovat
obhájil papež; stejné obžaloby jako proti Opus Dei za ty sekulární instituty, které založili
kněží a že některé formulace zaklada
žili sami Jezuité v 16.století.
V padesátých letech nové těžkosti. Escrivá se dozvěděltelovy sv.Otce znepokojily. Benelli
mluvil podobně. Později o práci komise
že ho chtějí z vedení OD odstranit. To dostalo 1947
právní status sekulárního institutu papežského práva. nebylo už ani slechu.
Konečné schválení je z r.l95O. R.1946 přesídlil Escrivá !NED&VERA VATIKÁNU K ESCRIVOVI
do Říma, hlavního sídla Díla. V r.1951 se množila zna zůstala. 1971 ho požádal Villot, aby mu
mení, že-budou zase nepříjemnosti. Ale zakladatel netu-.'sdělil jmená členů OD, kteří pracují v
šil, co se děje za zdmi Vatikánu. Putoval v srpnu až v římských kuriích(papežs. ministerstva).
říjnu do řady mariánských svatyň a v Loretu zasvětil Zřejmě uvěřil Villot hlasům,tvrdícím,
své dílo Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
že OD chce rozšířit svůj vliv v kurii.
Náhle dostal zprávu od arcib.z Milána, kard.Schustera,>R.1973 si Villot přál od Escrivy ujiště
aby si vzpomněl na sv.Jana Calasanského. Toho od dí ní, že členové OD v kuriích nebudou
la, které založil, také odloučili. Escrivá pochopil, že
referovat představeným o své práci.
se plánuje rozdělit OD na dva instituty - mužský
TOTO OVZDUŠÍ ESCRIVU PONIŽOVALO
ženský - a zbavit ho vedení.
Zvlášť proto, že odpor podněcovali vy
Hned se odebral k sekretáři Kongregace pro řádové
socí církevní hodnostáři. Aie v červnu
instituce P.Arcadiu Larraonovu a prosil, ať mu sdělí
důvody této změny. To ovšem Larrone jmenovat nemohl 1973 měl konečně příležitost mluvit s
Ani mu neřekl jména významných církevních osobností, papežem. Náhle se všechno změnilo.
Papež slíbil svou pomoc a doporučil
které za tímto plánem stojí.
Zakladatel se rozhodl obrátit se na Pia XII. Věděl, že Escrivovi, aby se horlivě snažil a bo
joval za změnu OD v osobní prelaturu.
ti, kdo se staví proti němu a OD jsou z nejbližšího
r.1974 byl v cirk. zákoníku za
okolí papežova, požádal protektora OD, kard.Tedeschi-Teprve
'
niho, aby osobně odevzdal jeho dopis papeži. Kardinál kotven nový druh-totiž osobní prela
tura. Zakladatel se už úspěchu nedo
mu později řekl, že po přečtení dopisu zvolal papež:
"Ale kdo kdy na to myslel, v této věci něco měnit?"Te- žil. Zemřel 26.června 1975 v Římě. Za
tři roky poté zemřel i Pavel VI.
dy papež o úmyslech svého nejbližšího okolí nevěděl.
A konečně - 28.listopadu 1982 byla
ODPOR PROTI ZAKLADATELI A JEHO DÍLU NEKONČIL zřízená první osobní prelatura v katoJedno nebezpečí bylo zažehnáno, ale vznikla řada poku' lické Církvi a to apoštolskou konstitusů zničit Opus Dei a jeho vlastní poslání. Zakladatel
cí"Ut sit". Změnu Opus Dei v tuto
nebyl úplně spokojen ani s Pia unio, ani se sekulárním prelaturu podepsal Jan Pavel II., kte
institutem; obě formy používaly církevně-právních mo rý nyní zahájil poslední období blaho
delů, jimiž se řídí řehole. Novinka OD byla v tom, že řečení zakladatele Escrivy.
chtěl otevřít cestu k svatosti bez závislosti na speciel
MARINA RICCI
ně Bohu zasvěceném životě-pro všechny. R.1959 neměl
úspěch s rozšířeným pokusem výkladu cirk.práva, o
VOLÁNÍ
prelaturu"nullius". Proti tomu se postavil tehdejší pre Slyš, Pane,
fekt kongregace pro řehole kard.Valeri.
úpěnlivě k Tobě voláme,
DOBA II. VATIKÁNSKÉHO SNĚMU kdopak nás zachrání,
byla pro Escrivu příležitost, navázat styky s četnými jestli se nás neujmeš Ty?
kardinály a biskupy celého světa, částečně i velmi přá Přemoz všechny síly,
telskými. Setkal se se stovkami koncilních Otců, rádců které nás ohrožují
a pozorovatelů. Poprvé přijal Pavel VI. Escrivu soukro a daruj nám naději
mě r.1964,ale znali se už od r.1946. Papež ocenil jeho pro svého Syna,
práci tím, že sám posvětil r.1965 středisko Elis, vedené který přemohl smrt,
OD. Setkali se ještě r.1966 a 1967-pak prožil Escrivá 6 pro Ježíše Krista,
hořkých let, kdy ho už k papeži nepustili. Hlavními
jenž s Tebou žije
odpůrci byli substitut v stát. sekretariátě Benelli a
ve společenství Svatého Ducha
kard.-sekretář Jean Villot. V napjatém ovzduší mezi
po všechny dny až navěky.
Vatikánem a OD došlo 1960 k dalšímu pokusu změnit cíl Bože, tak často se říká,
a kurs díla.
žes nám nezůstal cizincem,
STAROSTI
PŘED KOMISI
ale že jsi blízko
Escrivá se dozvěděl o zřízeni zvláštní komise, která mě tém, kteří se k Tobě modlí.
la přezkoumat právní postavení OD. Sám o to nežádal, Dovol nám tedy, abychom viděli
proto ho to velmi znepokojilo. V komisi bylo několik
a zažili, že se můžeme na tato
osob nepřátelských OD. V dlouhém dopise Pavlu VI.
slova spolehnout.Nauč nás věřit
z 16.září 1969 prosil zakladatel úpěnlivě papeže,schváli a dej, abychom plni radosti poli, aby se komise dala do práce, přijal formální námitky znali Ježíše Krista, tvého Syna

ve svém středu.

do nových, svobodných podmínek, aby v nich

VE VALDŠTEJNSKÉM PALÁCI mohly existovat a obnovit své struktury-např.
Rozhovor s Dr.Radovanem P E R K O U
Pane doktore, jste vedoucím potomka Cír
kevního úřadu. Jak se nyní tento úřad
jmenuje a jaký má úkol?____________________
Je to sice potomek toho neblahého úřadu,
ale my se k tomuto předchůdci nehlásíme.
Náš úřad je nově zřízený odbor církví při
min.kultury České republiky. Stejný má i
Slovenská republika. Úkolem těchto úřadů
je být styčným bodem, který řeší otázky
společného zájmu církví na straně jedné a
státu na straně druhé.
Jak jste se k tomuto úřadu dostal?________
Sám nevím. Jednou mi volali z Prahy a nabídli mi tento úřad. Nejméně šest týdnů
jsem váhal. Znamenalo to rozchod se za
městnáním, které sice plně neodpovídalo
mé kvalifikaci, protože mě režim držel da
leko od míst, kde bych svou kvalifikací
mohl využít. Ale člověk si zvykne za 22
let na své prostředí a nechce se mu měnit.
Uvážil jsem se svou rodinu, že je to asi
volání, na které je nutno odpovědět pozi
tivně a ne dbát na osobní pohodlí. Přes
týden bydlím v Praze, na víkend jedu ke
své rodině do BrnatDr.Perka má čtyři dce
ry, dvě už provdané). Tedy jsem šel a by
lo to doslovně povolání-povolali mě.
Mluvil jste o své kvalifikaci. Můžete ji
aspoň trochu uplatnit v novém úřadě?_____
Jistě. Náš úřad potřebuje pro svou speci
fickou práci řadu kvalifikací. Mám tu např.
šikovného právníka, dále ekonoma-obojí je
pro tento úřad nepostradatelné. Sám jsem
historik a zabýval jsem se-i když jsem ne
mohl na tomto úseku pracovat desetiletí
profesionálně-po celou tu dobu otázkami
církevních dějin a monasterologií, tj.dějina
mi řádů a klášterů a jejich postavením v
našem kulturním a politickém kontextu a je
jich přínosem historickým i současným .Z to
ho hlediska je mi církevní problematika a
problematika vztahů mezi státem a církví
velmi blízká.
Jaký má tento úřad vztah k biskupské kon
ferenci a k jiným podobným institucím
např. u židů, evangelíků, pravoslavných?
Můj odbor je sekcí min.kultury a to je
ústředním orgánem státní správy ve věcech
církví a nábož. společností. Tedy my, jako
ústřední orgán už nechceme být orgánem
hlídacím a potlačovatelským-jak tomu bylo
v minulosti u stát. cirk. úřadu-nýbrž orgá
nem partnerským-jak vůči katol. Církvi-tedy biskupským konferencím, tak vůči
ostatním 21 státem registrovaným nábožen
ským společnostem. Smím-li tak říci, chce
me ze strany státu poskytovat církvím
určitý servis, abychom jim pomohly vplout

řády-ty prošly velkým pronásledováním a byly
zbaveny všeho. Jejich činnost je formálně povo
lená, ale jde o to, poskytnout jistou restituci
té materiální základny, aby mohly existovat.
Pokud vím, byl zamítnut návrh, aby se jim vrátil církevní majetek■(Rozhovor je z července tr.)
Bylo to jednání opravdu trapné, ovlivněné nepo
chopením určitých míst i politickými motivy. Ale
musím říci, že na svém posledním zasedání před
podáním demise federální vláda odsouhlasila
návrh zákona, kterým se má vracet řeholím prv
ní část-zdůrazňuji-objektů, nezbytných pro ob
novení jejich činnosti. Také olomoucké arcibis
kupství dostane zpět seminář, od l.září bude
obnoven jak seminář, tak teologická fakulta.Ten
to návrh zákona přijde ted na jedno z prvních
zasedání federálního shromáždění-čili našeho par
lamentu. Nevím ovšem, budou-li tam ještě nějaké
opravy či doplňky. Je to na nadějné cestě.
Posíláte nám Zpravodajství, zřejmě většinou čer
pané z KIPY; zmínil jste se,že chcete reorganizovat církevní zpravodajští. Jakým způsobem?_____
Tato agentura je ještě závislá na našem odboruale chceme, aby se časem financovala sama a
osamostatnila. Chce vstoupit do života pod no
vým názvem Mundus orans. Bude se zabývat
náboženským životem ve světě a bude zaměřena
ekumenicky, ba pokud možno bude sledovat i
ostatní projevy náboženského života i v mimokřestanské oblasti. Těžisko, nám nejbližší, je
ovšem křesťanství a evropské dění.
Míváte také pracovní porady se zaměstnanci nebo s podobnými institucemi?______________________
Zvou nás téměř pravidelně na konference vyš
ších řádových představených, mužských i žen
ských, na federální i republikové úrovni, dále
podle potřeby na biskupské konference - jak na
odbor český, tak slovenský. Meziresortní pora
dy mívám se svým slovenským kolegou z Brati
slavy, na úseku federální vlády existuje sekreta
riát u místopředsedy vlády, který je pověřen
otázkami kultury, školství a církví a ten má vlast
ně pracovat také na poli církevní politiky, pře
devším na úseku tvorby právních norem, které
by byly celostátní. Tedy není to úřad výkonnýexekutivní, nýbrž spíš normativní, zákonodárný.
S nimi jsme ovšem ve stálém styku a pracujeme
s nimi pravidelně. Stojíme např.před přípravou
nového tzv.církevního zákona, který by měl vů
bec upravit práva věřících, stav církví v CSR.
způsob jejich registrace a p. V tomto ohledu
dost těžce pocitujeme neznalost zákonodárství-jako příkladu-v jiných zemích. Zatím se mi podaři
lo navázat dosti solidní a pro nás užitečný styk
s vídeňským kolegou, ředitelem Kultusamtu,Dr.
Jonátem. Chci se o to pokusit i v jiných,hl.sou
sedních zemích. Zajímají mě jejich právní normy,
zvyky, jak tam řeší věci, jež připravujeme my.
Do Vídně jsem jel s naším právníkem. Je to ko
lektivní dílo, ne má osobní práce.
Děkujeme za rozhovor..
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[sekretářce. Neovlivňoval ani neničil osobní svo
Bůh respektuje osobnost a jedinečmost každého člověka. Svou milostí nikoho neznáZnáme přirozené lidské poznáni, náhlé osvícesilňuje ani nenutí. Tedy ani milostí inspirace.
14
ní rozumu u básníka, umělce, vědce. I zde pů
PŘIKLAD. Při disertaci musí student pod vedením
sobí Bůh, protože ten působí stále, podněcuje
profesora zpracovat určité tána. Snad má
k dobránu nebo dopouští zlé.
steiné tána víc studentů, ale každá di
KDO OSVÍTIL AUTORY PÍSMA SVATÉHO?
sertace je jiná. Tu a tam je ovšem
Inspirace-latinské slovo-znamená
"synoptická". Profesor dává studentům
vdechnutí. 2.list sv.Petra a 2.list
podněty k bádání, k zpracování před
sv.Pavla -Timoteovi dosvědčují, že
mětujeho vedení a ochranu můžeme na
Písno je inspirované Duchem sv.zvat inspirací. Napsal disertaci
tedy že jeho původcem je Bůh. To
profesor nebo student? Určitě ne
potvrzovali od samého začátku jak
profesor! Ale student sán také ne.
církevní Otcové, tak církevní
Je to dílo obou.
sněmy - a stále to učila Církev.
Podobně při biblické inspiraci spo
75 knih Písna napsali lidé. Ale
lupracuje Bůh s člověkem v živán
zároveň je původcem Bůh. Jak je
společenství. Autorem Piana je nato možné? Jak se projevuje Boží
konec ovšem Bůh - ale pisatel svou
autorství?
pracovní samostatnost neztratil.
SLOVO "INSPIRACE"
CO PATŘÍ K INSPIRACI?
se nevysvětlovalo vždy stejně. Z
Inspirace
je tajemství víry. Snad jen
okružních listů papežů a dokumentů cirk.sně
mů vyvozujeme, že inspirace je přímé, NADPŘIv hrubých rysech se podaří oddělit podíl Boží od
podílu člověka. Boží ochrana je tak silná, že ho
ROZENÉ působení Boží. Podnítilo autora, že
psal jen slovo Boží a Bůh ho chránil, aby nemůžeme právem nazvat autorem svátých knih.
omylnou pravdu vyjádřil správně. Písmo sv.neK tomu, aby člověk napsal knihu písma ,potřebu je:
ní diktát, psací stroj Boží. Církevní Otcové OSVÍCENÍ ROZUMU. Bůh myšlenky člověku nedává ho
tové. Autor si napřed vše prcmyslí-a inspirova
říkají občas, že autoři jsou"nástroj, péro
či flétna nebo citera Ducha sv." Člověk však né napíše. Bůh ho nevede tak, jako otec vede
není mrtvý nástroj Boží vůle. Při inspiraci synkovu ruku s pérem, když ho učí psát. Bůh pře
dává věčné myšlenky svobodnému duchu autora.Dik
užívá vlastního slohu a výrazivá.
tuje je jen tam, kde mluví přímo.
PŘÍKLAD-EVANGELIA
Předmětem inspirace jsou náboženské pravdy i dě
SV.MATOUŠ-píše židům, že Ježíš je slíbený Mejiny víry. Člověk je zná, ale Duch sv.ve vhodný
siáš. Proto se odvolává na St.zákon, žalmy a okamžik vyvolá do jasného vědomí už známá fakta.
proroky. Má semitský, stručný a přesný sloh. Ty se pak opírají o Boží jistotu.
SV.MAREK-zapsal to, co sv.Petr říkal pohanům POHNUTKY v8le. Vůle podněcuje autora k zapsání
Musí vysvětlovat židovské zvyky-ale předpo myšlenek. Také Bůh ho povzbuzuje k zapsání dějin
kládá, že znají zvyky římské. Jeho sloh je
spásy či dobrých napomenutí. Tajemné působení
názorný, živý, dětsky prostý. 0 Petrovi se
inspirační možnosti náš rozum ovšem pochopit ne
zmiňuje jako o očitém svědku.
může. Vědomě i nevědomě slouží lidská vůle Božím
Lékař LUKÁŠ býval pohanem. Doprovází a kla úmyslům. Když psal sv.Pavel dopis, napomínající
sickou řečtinou zapisuje kázání sv.Pavla,
rozvaděnou obec v Korintu, netušil, že píše No
rovněž velmi vzdělaného člověka. Od apoštolů vý zákon. Duch v něm vzbudil touhu, usměrnit
zná příběhy z dětství Ježíšova. Uvádí řadu
poučením Korintany. Psal silou apošt.autority.
příběhů, které v ostatních evangeliích ne SPOLUpQsOBENÍ BOŽÍ.-Rukopis je dokončený, jsoujsou. Volí události, ukazující Spasitelovu
li myšlenky autora vyjádřeny písmem. Bůh je
lásku k hříšníkům, chudým, nemocným. Píše
hlavní podněcovatel Pí stra a spolupůsobí při psa
hodně o Panně Marii a jiných ženách.
ní. Nechává svánu nástroji-pisateli-velkou vol
SV.JAN-se od synoptiků liší/synopsein-řecky nost. U tří synoptiků jsou např.gramatické nedo
dívat se společně/. Byl teolog a ve stáří dokonalosti, nepřesnosti ve vyprávění a v citacíď:
zrál v mystika, vidícího hlubší souvislosti řečí. Hlavně však rozdíly ve slohu a pojetí.
dějin spásy. Jako orel krouží nad nejtěžšími Tím se jasně ukazuje lidská spolupráce při psa
problémy, o kterých mluvil Ježíš jen s apoš ní Písma. Kde stačí i nedokonalé zapsání učení
toly soukromě, hl.před svou smrtí. Miláček
víry nebo události pro věčnou spásu, může Bůh
Páně doplňuje tři evangelisty většinou novým dopustit, aby v pojímání těchto pravd byly jis
obsahem. I stavba a pořad příběhů je jiný.
té nedokonalosti, aniž by to ovlivnilo necmyl-,
nost Božího slova BŮH K NÁM MLUVÍ
PROČ TYTO JASNĚ NEJASNOSTI?
Duch sv.nediktoval Písmo jako diktuje ředitel O inspiraci: 2 Tím 3,15-17, 2 Petr 1, 19-21,
Gal 1,11.
G.GRUNINGER.

TAJEMSTVÍ INSPIRACE bodu autorů.

Pro tohoto člověka, zaslepeného sebeláskou
byla nepochopitelná Kristova mravní
činnost a jeho absolutní jedinečnost.
Nadčlověk uvažoval takto:"Kristus
přišel přede mnou, já se zjevím ja
Slovenské Hlasy z Říma uveřej
ko druhý. Tedy ten, kdo přichází
ňují "Krátkou legendu o Anti
v čase jako druhý, je přirozeně15
kristovi". Autor-Vladimír SOLOV
první. Já přijdu poslední na konci
JEV (1853-1900)-filosof a spisodějin právě proto, že jsem dokona
vatel-strýc sovětského básníka
lý a definitivní spasitel. Kristus byl
V. V. Majakovského-se klonil ke
jen můj předchůdce. Jeho posláním
katolické víře-o jeho konversi
bylo mě předcházet a připravit mé
nemáme přesné důkazy. Bystrý
"zjevení se".
čtenář, který sleduje situaci dneš
Na základě této myšlenky velký člověk
ní doby, pochopí hned smysl legen
21.století aplikoval na sebe vše, co se
dy, uveřejněné rok před autorovou
v evangeliích říká o druhém příchodu
smrtí v časopise Nedielja.
Kristově. Vysvětloval tento příchod ne ja
V té době žil mezi věřícími spiritualisty jis- ko návrat samého Krista, ale jako nahrazení Kristý významný člověk-mnozí ho jmenovali nad-| ta-předchůdce Kristem definitivním, totiž sebou
člověkem-který byl vzdálen od prostoty
samým.
mysli a srdce. Byl ještě poměrně mladý,ale V této době se"člověk budoucnosti"neukazuje ješ
dík své mimořádné genialitě měl už v třice tě jasně a originálně. Považuje svůj vztah ke
ti letech pověst velkého myslitele, spisova Kristu stejně, jako to udělal Mohamed, čestný
tele a sociálního reformátora. Byl si vědom člověk, jehož nemůžeme obvinit ze zlého úmyslu.
své velké duchovní síly, byl vždycky pře - Dávání přednosti sobě samému, plné sbelásky.
svědčeným spiritualistou a jeho živá inteli
vzhledem ke Kristu ospravedlňoval tento člověk
gence mu stále ukazovala, v co má věřit; v touto úvahou:"Kristus byl REFORMÁTOREM lid
dobro, v Boha a ve Spasitele. Sám VĚŘIL stva, hlásal a zjevil mravní dobro svým životem.
všemu, ale MILOVAL JEN SEBE. Věřil v Bo Já jsem však povolán být DOBRODINCEM lidstva,
ha, ale v hloubi duše-nedobrovolně, ani si zčásti polepšeného, zčásti nepolepšitelného. Dám
to neuvědomoval-dával přednost sobě před všem lidem, co potřebují. Kristus jako moralista
Bohem. Věřil v Dobro, ale Oko Věčnosti,
rozdělil lidi podle dobra a zla. Já je sjednotím
které všechno vidí, vědělo, že tento člověk dobrodiním, které potřebují dobří i zlí. Budu
by se sklonil před mocí zla hned, když by představitelem Boha, který dává vycházet slunci
se mu podařilo si ho podmanit, a to ani ne na dobré i na zlé, posílá déšť spravedlivým i netak záludnými city a nízkými vášněmi, ani
spravelivým. Kristus přinesl meč, já přinesu mír
ne svrchovanou: přitažlivosti moci, ale licho Kristus hrozil světu strašným posledním soudem.
cením jeho nesmírné sebelásce. Konečně, ta Posledním soudcem však budu já a můj soud ne
jeho sebeláska nebyla ani neuvědomělým
bude jen soudem spravedlnosti, ale i soudem shoinstinktem, ani bláznivým nárokem. Nehledě vívatosti. Bude tam i spravedlnost, ale ne spra
k jeho neobyčejnému talentu a kráse a vzne vedlnost, která bere, ale spravedlnost, která
šenosti, jeho vyzkoušená umírněnost, jeho moudře rozdává. Všechny správně poznám a kaž
nestrannost a dobročinost zdánlivě i ospra dému dám, co potřebuje."
vedlňovali sebelásku bez hranic, kterou měl
tento velký duchovní člověk, asketa a filan- OČEKAVÁNÍ VÝZVY
trop. Když mu někdo vyčítal, že je bohatě V této nádherné připravenosti ducha nadčlověk
obdařený božími dary, viděl v tom zvláštní očekává jasnou výzvu od Boha, aby ho povolal k
známku mimořádné blahosklonnosti shora a dílu nové spásy lidstva. Očekává jasné a prakvaproto se považoval hned za druhého po Bo pující znamení, které ho vyhlásí za nejstaršího
hu, za Božího syna, za jediného svého dru syna, za prvorozeného Božího miláčka. Ceká a ži
ví svou sebelásku tím, že si neustále uvědomuje
hu .
své ctnosti a nadpřirozené dary. Jistě je, jak se
CÍTIL, ZE JE VÍC NEŽ JEŽÍŠ KRISTUS
říká, člověkem nepochybné mravnosti a neobyčej
Slovem-viděl na sobě jasně charakteristické
ného nadání.
rysy Ježíše Krista. Jenže vědomí vysoké
Náš spravedlivý nadčlověk, plný pýchy, očekává
hodnoty ho prakticky nepohánělo k tomu,
nejvyšší pokyn, aby mohl začít se svým posláním,
aby cítil mravní závazek k Bohu a k lidem,
které přinese lidstvu spásu. Dlouhé čekání ho
ale spíš ho vedlo k postoji práva a nadřaze
unavuje. Je mu třicet let, uběhla další tři léta.
nosti nad druhými, hlavně ve vztahu k Je
Tu mu bleskne hlavou myšlenka a s prudkým za
žíši Kristu.
chvěním mu pronikne do morku kosti:"A kdyby..
Vzdor tomu se nechoval ke Kristu nepřátel
Kdybych to nebyl já, ale ten druhý-Calilejský?
sky. Uznával jeho hodnotu a význam jako
A kdyby nebyl mým předchůdcem, ale skutečně
Mesiáše; upřímně v něm viděl jen svého
prvním a posledním? Pak by už musel ZIT, být!
vznešeného předchůdce.
Kde je tedy ON? Kdyby mi náhle přišel vstříc..."

ANTIKRIST

Ted, v této chvíli...co bych mu řekl?Měl bych se mu poklonit jako poslední prostý křesťan
a drmolit hloupě jako nějaký ruský sedlák:"Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou hříšným
nebo padnout na zem jako polská venkovanka? Já, jenž jsem osvícený génius, nadčlověk, 16
Ne - nikdy!"
V tom okamžiku začíná místo dřívějšího rozumného a chladného respektu k Bohu a Kristu v
jeho srdci klíčit a rozlézat se napřed jakýsi strach a pak náruživá ZÁVIST, která posedne a
ovládne celou jeho bytost. Nakonec se duše zmocní zuřivá nenávist. "Já jsem to, já a ne On!
On není mezi živými a nikdy nebude. Nevstal z mrtvých, nevstal z mrtvých, nevstal z
mrtvých! Zhnil, zhnil v hrobě, jako poslední..."_______________________________________________
Do slovenštiny přeložil P.A.Pauliny
Pokračování

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Rektora Karlovy university Radima Palouše
povolal sv.Otec do papežské kulturní rady,
zal .1982. Ta se snaží hl.o rozhovor mezi
světovými kulturami a zabývá se zakořeně
ním evangelia do různých kultur. Dr.Palouš
se setkal se sv.Otcem při jeho návštěvě
Prahy. Dalším poradcem je Polák Jacek Wozniakowski .Grémium ■ má 24 členů.
Žurnál moskevského patriarchátu sděluje,že
od r 1917 bylo v SSSR vyvražděno 42.000
pravoslavných kněží, řeholnic a mnichů.
P.1914 bylo 117 mil.pravoslavných, skoro
72% obyvatel. R.1921 bylo zavřeno 600 kláš
terů, historicky a kulturně cenných objek
tů. V době hladu 1921 byla církev krůtě
pronásledovaná. R.1922 vyšel zákon, umož
ňující zabavení cirk.budov. Petrohradský
patriarcha Venianim byl prohlášen za"nepřítele národa". Všude se konaly politicky za
barvené monstrprocesy proti duchovním.Me
dia pomlouvala doma i za hranicemi patriar
chu Tichona a církev byla prohlášená za
"třídního nepřítele". Lidový komisariát pro
spravedlností?) zařadil kněze mezi nepracu
jící laiky. Pronásledováni byli podle týdení
ku Moskevské zprávy i baptisté,vězením a
v psychatrických klinikách, dále uniatští ka
tolíci a mohamedáni.- Ruská pravoslavná
církev žádá od státu, aby jí dal dokumenty
o popravách křesťanů po říjnové revoluci.
Potřebuje je k procesům svatořečení mučed
níků za komunistického pronásledováni.
První byl zastřelený metropolita z Kijeva
Vladimír a z Petrohladu Venianim. Přání
pravoslavných v USA o svatořečení rodiny
zastřeleného cara(16.7.1918)patriarcha Alexis II.odmítnul. Tím překazil rozhovory
emigrantských pravoslavných s věřícími v
SSSR. Zatím svatořečil Alexis II.Jana z
Kronštatu a nařídil, aby se převezly ostat
ky tří mnichů z býv.nevěreckého muzea do
katedrály v Leningradě, ke které patří
klášter Alexandra Něvského.________________
V Poslu sv.Bonifáce píše fuldský arcibiskup
Dyba. že"volba chudých"není vynález "teolo
gů osvobození-L. Boffa, E. Dussela či Gusta
va Gutierreze. nýbrž už v ranném křeťanství pečovali jáhni o vdovy, sirotky, chudé
a opuštěné lidi._____________________________
7.7.zemřel Jezuita P.H.M.Enomiya-Lassalle

bylo mu 92 let. Propagoval a studoval budhistické rozjímání ZEN na katolickém základě. Naučil
se tomu jako misionář v Japonsku._______________
Apoštolský nuncius v Bonnu, arc.J.Uhač, vy
zval katolíky, aby se distancovali od nábožen
ských programů v mediích, neboť jsou často
neinformované, vyzvedávají jen plevel, ale ne
všímají si zdravého obilí a i jinak matou katolíky
Pak si lidé vytvoří špatný obraz o Církvi. Zej
ména upozornil na snahy o demokratizaci v Círk
vi, ačkoliv Kristus sám dal Církvi závazné struk
tury a vedoucí úřad, t.j. vedení sv.Petra a je
ho nástupců, papežů.
Sv.Otec chce vydat na podzim dokument k otáz
kám katolické mravnosti ve formě encykliky či
apoštolského listu. Sdělil to už před třemi lety,
kdy se slavilo 200 let od smrti morálního teolo
ga sv.Alfonse z Liguori, zakladatele redemptoris
tů a právníka. Proti papežově úmyslu se teprve
ted postavilo 22 z 600 profesorů teologie a to
v Tbbingen s tzv.tbbingenským prohlášením. Z
podepsaných jsou dva suspendovaní kněží a 4
penzisté. Rádi by papežův dokument předem
zdiskreditovali ■__________________________________
Prefekt kongregace víry kard.Ratzinger upozor
nil na to, že katolická Církev zakázala organizo
vání oficielních poutí do Medjugorje. Komise bisk
konference v Jugoslávii dosud neukončila zkoumá
ní o těchto zjeveních. Místní biskup z Mostaru
Pavac Zanic prohlásil, že zjevení nejsou pravá.
Oficielní poutě už zakázali biskupové Jugoslávie.
Soukromé poutě ovšem zakázané nejs.au,
Utrechtský arcib., kard.Simonis, by rád, aby
se i v Holandsku konaly Dny katolíků-jako v Ně
mecku. Nevěří ovšem, že by k tomu došlo v do
hledné době, protože"v naší zemi jsou dvě stra
ny v Církvi a ty by bojovaly o právo organizace
"Kněží", řekl kard.Ratzinger."nejsou vázání v
náboženských rozhodnutích na přání většiny,
nýbrž na vůli Boží. Základem kněžského poslání
je pomáhat lidem k Bohu. Musí být tedy v první
řadě kněz muž Boží, ne řečník či organizátor."
V červnu navštívilo papeže 8 z IO ukrajinsko-katolic.biskupů-poprvé za 40 let.Vedl je arcib.ze
Lvova, Sterniuk(83). Papež ocenil jejich věrnost
Církvi-až k mučednictví.Na radu římské kurie
museli však biskupové odříci tiskovou konferen
ci, zřejmě proto, že Vatikán chce dosáhnout ob
novení ukrajinské katol.Církve rozhovory s pra
voslavnými a úřady po dobrém-ne bojem. Pa
pež také ocenil věrnost katolíků v Rumunsku.

EVANGELIUM
SVATÉHO MATOUŠE

NOVINKY 17
Arcib.Jan Schotte, pracovník gener. sekretariátu

světové bisk.synody ožnámil, že plánovaná zvlášt
Církevní tradice, o níž máme nejstarší zprávy ze zač.2.st.,připisu ní synoda pro biskupy z Afriky se koná asi 1993.
je první evangelium Matoušovi,býv. Místo není dosud určeno. V přednášce v hl.městě
Logosu Lamé řekl, že synoda se bude zabývat
celníkovi(Mt 9,9; srov.Mk 2,14).
Tyto prameny říkají, že Matouš na otázkami evangelizace světadílu a j.otázkami z
psal své evangelium"hebrejsky"-což africké perspektivy. Dokument hlavních zásad za
číná dějinami katol. Církve v Africe, pak se věnuje
může znamenat i aramejsky, jak se
otázkám evangelizace Afriky. Další část jedná o
v té době v Palestině mluvilo. I
dnešní řecké znění tohoto evangelií bratrském spojení světadílu, kde ještě panuje ra
sismus, diskriminace a boje mezi kmeny. Dále se
si zachovalo hodně rysů aramejských nebo hebrejských pramenů. Ne píše o zakořenění katolic.víry do africké tradice,
také o rozhovoru s nekatolic.náboženstvími a lidmi
zdá se však, že by to byl pouhý
překlad. Spíš zpracoval autor pra "dobré vůle", a o práci katol.laiků i spolupráci
Církve v hromadných sdělovacích prostředcích.
meny, které měl před sebou již v
řeckém znění. Literární rozbor uka Sv.Otec napsal apoštolský list řeholníkům v latins.
zuje, že prameny Matoušova evange Americe, kde zdůrazňuje nutnost pečovat o chudé,
lia byly v podstatě dva. Vyprávění ale bez marxistických myšlenek a kárá některé
o událostech přejímá z Markova
směry"teologie"osvobození. Pravá svoboda je mož
evangelia nebo z jeho rannějšího
ná jen skrze Krista. Zpolitizování evangelizace od
prototypu. Krom toho musel mít
poruje duchu Církve. Podobně mluvil v Rio de Jaautor k disposici i sbírku Ježíšo neiro kard. Ratzinger:"Církev se nesmí ponížit na
vých výroků a řečí, které v Marko polit.stranu" a marxisté"ponižují Církev na stranu
vi chybí. Nemáme dost prvků k přes a mění původní křesťanskou víru..."
nému datování, ale je pravděpodob Novým primasem anglikánů je George Carey, bis
né, že definitivní formu dostalo
kup z Bathu a Wellsu. Kard.Basil Hume doufá, že
evangelium okolo roku 80.
i s Careyem se bude pokračovat v rozhovorech s
Výběr a uspořádání materiálu ukazu katolickou Církví, jako s býv.primasem Runciem.
jí na prostředí, v kterém evange
Vyučování náboženství bude na školách v Madarlium bylo napsáno nebo pro které
sku dobrovolné a nebude se známkovat. Vyučovat
bylo určeno. Matouš se soustavně
se bude nejvýš 2 hod.týdně. Katecheta-bud s vy
odvolává na Starý zákon, zabývá se sokoškolským vzděláním nebo katechetickým škole
židovskými zákony a zvyky. V Ježí ním a s povolením Církveímissio canonica)-bude
šovi docházejí naplnění sliby, kte členem učitelského sboru.
ré dal Bůh svému národu. K tomu ná
rodu se obrací i Ježíš v první řadě; Katolická Církev ve Švýcarsku-prohlásil gener.vi
kář Kryštof Casetti-je v hluboké krizi víry, která
ale k přijetí jeho dobré zvěsti
se projevila, když se stal biskupem W.Haas v Chujsou vyzvány všechny národy.Ježíš
je slíbený Mesiáš, syn Davidův,hlá ru. Není nutné odstoupení biskupa, ale hovory o
saný proroky a očekávaný Israelem. "základních otázkách víry". Curyšská centrální
Druhé ústřední téma Matoušova evan komise z protestu proti jmenování gener.vikáře Casettiho odmítá platit svůj přízpěvek Churu. Výnos
gelia je království Boží(nebeskécirk.daní ve Švýcarsku je asi 90 mil.frs.Někteří
v semitisující řeči
katolíci platí církevní daň přímo do Churu-důvod
Matoušově, kde nebe
k vyloučení z Církve to není.
nahrazuje nevyslo
Ve vězení v Albánii je pravoslavný Clearchos Pavitelné jméno Boží.
ssavas(45), který se pokusil r.1973 o útěk do Řec
Nebeské království
ka, aby studoval na kněze. Po 9 letech ho propus
je současně skuteč
tili, r.1985 znovu pro pokus o útěk uvěznili. Je v
nost budoucí, nadzem
pracovním táboře na jihu země.Albánie však už ne
ská, která začíná už
pronásleduje katol. poutníky, pravoslavní smějí za
v přítomnosti v Cirk
palovat svíčky na hřbitovech a muslimové držet
ví. Zdá se tedy, že
půst ramadan. Kritizují se však náboženské obřa
evangelium bylo pro
dy při pohřbech a svatbách. Některé kostely a me
křesťany ze židovstšity se opravují. R.I967 bylo zavřeno či zničeno
ví.Ukazuje, že židé
na 2000 nábož.objektů či změněno v kina, továrny
nepřetrhávají vztah k
či kluby. Vláda zrušila zákon,že náboženská propa
minulosti svého náro
ganda je zločin proti státu.
da, ale křesťanská
US stát Louisiana zakázal umělé potraty. Lékaři,
obec má mnohem vyšší
kteří by tento zákon přestoupili, mohou být odsou
cíl než je pozemské
zeni až na 1O let vězení.
království._________

PROČ

SE

NÉKTERÁ JMÉNA VE ST. Z. MĚNILA?
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Ze dvou různých příčin.
Leckdy se změna jména v Písmě výslovně odůvodnila Božím poselstvím jako nový úkol či
nová důstojnost v dějinách spásy. Tak např. v I7.kap.Genese mění Bůh jméno Abram ve jmé
no ABRAHAM a jméno Saraj ve jméno SARA. Sara znamená paní nebo princezna. Jméno
Abram znamená vznešený otec, jméno Abraham -otec mnoha(národů) . V obou případech byla
důvodem změny jména nová důstojnost-měli být předky těch, kdo věří v Boha. - Takovým
změnám se říká edyologické - edya znamená příčinu, logos je mluva, hovor.
Jiné změny jmen pocházejí z různého přizpůsobení hebrejských jméno do řečí národních pře
kladů. Nejvíc to ovlivnil překlad Starého zákona do řečtiny - Septuaginta - po něm do lati
ny - Vulgata. A kromě těchto dvou hlavních překladů i překlad do češtiny. Tak např.už v
Septuagintě přeložili jméno starozákonního hebrejského krále Chichtiaše výrazem Ezechiáš.
Nebo z Jezechiele se stal Ezechiel. Z Jesaia se stal Izaiáš. Z Obadia Abdiáš atd.
.
___________________________________________________________________________________
Dr.HRBATA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Předsedou ceske i slovenské sekce biskup
ské konference je kard.Tomášek, místopřed
šedou arc.Tondra ze Spiše, předs.české
sekce je arcib. Vaňák-Olomouc, slovenské
sekce biskup Korec z Nitry. Tajemníkem
konference je světící biskup Radkovský z
Prahy.______________________________________
V květnu byl P.Dr. Halík sv. Otcem jmeno
ván poradcem papežské rady pro dialog s
nevěřícími. Předsedou je kard■ Poupard.
V červnu zasedala v Olomouci biskupská
konference ČSFR. Světící biskup Lobkowicz
se stará o zahraniční záležitosti, místopřed
seda Charity MUDr Fr. Lobkowicz zase o za
hraniční záležitosti Charity. Už navštívil
švýcarskou Charitu a putoval do Einsiedeln.
Institut pro veřejné mínění ve Vorarlbegu
sdělil, že 65% dotázaných osob neschvaluje
prohlášení a jednání solnohradského arci
biskupa. Mons.Eder prohlásil, že Církev ne
ní politická strana, aby prohlašovala za
pravdu to, co chce většina. (I proti Kristu
se většina postavila a měl pravdu,p.red. )
Novým ředitelem švýcarské Charity byl zvo
len Jtlrg Krummenacher(37-2 dětí) ze Schwy
zu, dosud rektor sociální školy v Lucernu.
Nastoupí v květnu 1991-po Friedolinu Kisslingovi, který tuto funkci zastával přes 2Or.
Kard. Gagnon vysvětil 1.7.ve Wigratzbadenul NSR) kněze a jáhny, členy kněžského
bratrstva sv.Petra.
V diecézích Čech a Moravy bylo 3O.6.vysvěceno 46 novokněží._______________________
17.7.-15.8.strávilo IOO ruských dětí ve vě
ku 13-15 let z oblastí postižených černobylskou katastrofou zotavenou u italských skau
tů-u moře i v horách, ve stanech i v rodi
nách. Podobnou akci chce podniknout i Špa
nělsko a švýcarští skauti.
Voršilky slovenské provincie prosí věřící o
modlitby, aby k 450.výr.smrti zakladatelky
sv.Anděly z Měřici mohly zahájit provoz
základních katol. škol a gymnasia.
Sbírka v arcidiecézi Los Angeles půjde na
opravy a pomoc 7 seminářům v Irsku-očekává se výnos 5 mil.dolarů. Mnoho irských

kněží, řekl arc.Mahony, se snažilo o zvelebení
náboženského života v této oblasti._______________
Strahov oslaví letos 850 let trvání.___________
R.1993 si připomene lOOO.leté výročí Břevnov.
Na teol.fakultě v Litoměřicích a v Olomouci se za
se bude učit latina, řečtina a církevní zpěv.
Dominikáni obnovuji edici Kristal a časopis Sursum se přihlásí k tradici Hlubiny, kterou redigoval P. Dr.Silvestr Braito.
Vliv Satanistů(také patří k New Age)roste. V červenci počmárali svými hesly smíchovský kostel.
Matka Teresa se postavila proti zneužívání jejího
jména při různých sbírkách.
Ve stř.Španělsku se konal I.kongres o sv.Janu
od Kříže a sv.Ignáci z Loyoly, zakladateli Jezui
tů. Mluvilo se o dvou různých způsobech rozjímá ní. Bylo tam asi 250 účastníků._______
Biskup Kapellari z Klagenfurtu se vyslovil pro
lepší teol. výchovu kněží na teol .fakultách. Svě
cení žen zavrhl-je to proti apoštolské tradici.
Ukrajinští pravoslavní se odloučili od ruských a
mají svého patriarchu Mons. Matyslaca z Philadel
phie (USA) .Protože ten je pro SSSR nežádoucí
osobou, pověřil touto funkcí koncil Mons. Ioanna
Bodnarouka, biskupa z Žitomíru a Ovruče,které
ho ruští pravoslavní loni vyobcovali, protože pod
poroval požadavky na uzákonění řecko-katolické
ukrajinské Církve, přivtělené násilím k pravoslaví
Na podzim se má znovu otevřít spišský seminář.
Na jeho obnově pracovala celá diecéze. Je pro
Spiš, Košice a Rožhavu a má asi 140 bohoslovců.
7.6. zemřel P.Pavelka(9O)ve Frýburgu. S P.Kle
mentem, benediktinem, vedl jako Pater II.ministr,
hnutí Legio Angilica. Býval také misionářem v
Paříži a připravil pro KA knihy.__________________
Hesla světících biskupů: P. Lobkowicz: ZA ŽIVOT
SVĚTA. P. Radkovský: UVĚŘ I LI JSME V LÁSKU.
P.Hrdlička:"NAZVAL JSEM VÁS PŘÁTELI.
P.Graubner:CO VÁM ŘEKNE, UČIŇTE.___________
10.6. vysvětil sv.Otec 47 jáhnů na kněze, 14 diecézních, 22 z Opus Dei, ostatní z různých řeholí.
Katol.teol.fakulta KU bude pořádat v Praze od
I. IO.tr.3-leté základní studium teologie pro kandi
dáty jáhenské služby, katechety a laické apoštol
ské pracovníky. Je asi 360 kandidátů.
St.Gallenská Vys.ekonom.škoda! dala čestný doktorát V .Havlovi.

Z DĚJIN PAPEŽŮ
BONIFÁC VIII. - Benedetto Caětani
Od 24.prosince 1294 do 11.října 1303.
Byl z matčiny strany synovcem Alexandra TV.
Pro volbu si zajistil podporu Karla II.z
Anjou. Byla to jedna z nejtemnějších, ale i
nejmocnějších postav na papežském trůně.
Hned po volbě odejel z Neapole, kde se jeho
předchůdce vzdal trůnu a vrátil se do Řina.
Vyznamenal se při mnoha obtížných posláních,
a byl, jako většina jeho předchůdců, vynika
jící právník. Martin IV.ho jmenoval kardi
nálem. Už tehdy začal budovat moc rodu
Caětani- -dnešních hrabat Caětani-Sermoneta
a Teano. Nejdříve dal surově zajmout svého
nešEastného předchůdce, jehož resignaci
kardinálové Jacopo a Pietro Colonna i je
jich strana a spirituálové neuznávali. Bo
nifác se právem musel bát schismatu. Začí
nal se přiostřovat boj proti kardinálům z
rodu Collona, pod jejich opoziční prohláše
ní se podepsal r.1297 i Jacopone da Tedi básník-spirituál/pečující o duchovní život
řeholníků,pozn.red./. Oba kardinálové byli
zesazeni a vyloučeni z Církve a sídlo rodu,
nádherná Palestrina, včetně kostelů, byla
na rozkaz Bonifácův srovnána se zemí. Na
jejím místě vystavěl město Civitas Papalis.
Bohatství rodu zkonfiskoval a obohatil tím
vlastní rod, řástečně i rod Qrsini, které
si tak chtěl naklonil. Jako příznivec rodu
Anjou přiznal Aragoncům právo na držení a
korunu Sicílie, ale zde neměl úspěch. Před
pokladem křížové výpravy bylo smíření Fili
pa V.Sličného z Francie s Eduardem I.z
Anglie. 0 jeho návrhu z r.1298, aby se na
stolil stav před válkou a Francie dostala
lenní právo nad územím Anglie na pevnině,
nechtěl nikdo ani slyšet. Papežova nechuČ
pomoci Filipovi V., který dobyl Flandry,
situaci jen zhoršila. Navíc - na 11.všeobec
ném koncilu se objevila za papeže Alexandra
otázka zdanění kléru a kostelů, které pape
žové odmítali. To přimělo Bonifáce k po
věstné bule Clericis Laicos z r.1296 s
urážlivým úvodem, že"laici jsou nepřátelé
duchovenstva". Po přechodném míru vypuklo
zase nepřátelství mezi papežem a králem.
Bonifác vydal r.1302 bulu Unam Sanctam, o
které se diskutovalo celá staletí. Formulo
val v ní představy o papežské moci nad vlá
dami a národy, o duchovní převaze nad svět
skými záležitostmi, a to velmi ostře a pře
hnaně, jakoby mimocírkevní bytí bylo zba
vené svéprávnosti. Na tuto nebezpečnou bu
lu se Církev naposledy odvolávala na 18.
sněmu r.1517.
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Lev XIII.se od ní oficielně distancoval svou
encyklikou/okružním listem/z r.1885. Dnes je
to pouhý dokument. Encyklika Lva XIIl.se jmenu
je Inmortale Dei.
Filip V. - nejbezohlednější panovník své doby,
se dal do boje s Bonifácem a nařídil, aby je
ho pověřenec, který se spojil s rodem Colonnů
a jinými kardinály, r.l3O3 v Anagni-kde právě
Bonifác dlel, papeže napadnul. Papež jejich pod
mínky k odstoupení odmítnul statečnými slovy:
"Zde je můj krk, zde je má hlava." Za několik
týdnů po tamto ponížení zemřel papež jako 86
letý stařec úplně opuštěný v Římě. Jeho únos
v Anagni se nezdařil.
Politicky se mu nikdy nic trvalého nepovedlo.
Když se musel shodnout s králem Albrechtem, ná
stupcem Rudolfa Habsburgského, tedy jen proto,
že byl plně zaměstnaný rozpory s Francií. Jeho
nároky ho úplně oslepovaly vůči dějinným sku
tečnostem a politickým danostem. R.1300 vyhlá
sil z Loggie Lateránu první církevní sv.rok.
Tuto událost připomíná zlcmek fresky Giottovy
v Lateránské basilice. R.13O3 založil římskou
universitu. Dával přednost umění,pokud se sna
žilo ho co nejvíc oslavit. Amolfo di Cambio
pro něho vystavěl náhrobní kapli, ale při stav
bě chrámu sv.Petra byla zničena. Týž mistr zho
tovil jeho bustu, která je v Římě v muzeu Petriano. Už za života dal Bonifác postavit řadu
svých bust v různých městech. Současníci se
shodují v úsudku o papeži, který za života za
séval jen nenávist. S ním zašlo i historické
období. Srovnávali ho s Inocencem III., ale
Bonifác byl spíš tyran než panovník. Byl to ne
smírně pyšný násilník, bezuzdný, toužící po mo
ci, teatrální, patologický charakter. Vystavo
val se před kardinály střídavě v papežském a
císařském rouchu a volal:"Já jsem césar, já
jsem vladař." Dante a Jacopone da Todi ho od
soudili. Da Todi musel na pět let do vězení,
následující papež ho osvobodil. Ale Dante ho
chválil a byl r.1301 vyslancem papeže ve Flo
rencii. Později v něm viděl zvrhlíka, toho,kte
rými na zemi domýšlivě přisvojoval mou důstoj
nost." jak říká sv.Petr básníkovi v 27.zpěvu
Ráje. A Mikuláš III.už očekával svého nástupce
v hořících náhrobních skalách svatokrádežníků.
Papežství vrcholného středověku se chýlilo ve
dvou extrémech ke konci: chudý, svátý poustev
ník Celestin a všenu duchovnímu vzdálený Boni
fác.

VÍTE,CO JE TO ?
BENEFICILJM/obročí/ - právnická podstata zříze
ná či trvale ustavená církevní autoritou. Sklá
dá se z úřadu, majetku a užitků z majetku, spo
jeného s určitým duchovním úřadem.

20

SMLOUVAT SE NEVYPLÁCÍ!
Daniel zaslechl krátké klepání a když otevřel Daniel ukázal na nízký diplomatický kufřík.
dveře, stál na prahu jeho budoucí otec, Ro "Máš letenku?" zeptal se.
bert Schulz.
"Je reservovaná, jen ji zaplatit a vyzvednout.
"Rád bych s tebou mluvil! "řekl Robert.
Odlet za půl hodiny." Natáhl ruku po kufříku.
"Co my dva si máme říct?"odsekl Daniel.
"Ukaž, přepočítám si peníze."
Robert byl o deset let mladší než on a jeho
"Až po celní kontrole,"řekl chladně Daniel.
"Copak si myslíš, že hraji nepoctivě,"uraženě
budoucí žena-Danielova matka-mohla být je
ho matkou. Ale měla peníze, dům...
. namítnul Robert.
Daniel se pokoušel matce sňatek rozmluvit,
Daniel neodpověděl. Chvíli seděli proti sobě
když to nepomohlo, jejich vztah ochladl.
jako dva lidé, kteří se náhodou sešli u společ
Danilovi běžel mráz po zádech, když si uvě ného stolu.
domil, že zítra má být svatba.
"Mrzí mě, že se loučím s tvou matku. Mohl
"Co chceš?" zeptal se Daniel ledově a šel k
jsem levně přijít k šikovnému synovi,"zavtip
baru, nalít si whisky. Jeho budoucí otec ho
koval Robert."Mám strašně rád děti."
pozoroval tak soustředěně, že David mu mu Daniel na něho zamračeně pohlédl. Neodpověděl
sel nabídnout skleničku také.
jen mu v očích zlostně zablýsklo.
Robert se napil a řekl vlídně: "Přišel jsem
Robert několikrát netrpělivě poposedl, konečně
ti udělat nabídku. Totiž - setkal jsem se s
pohlédl na hodinky a vstal.
ženou, kterou jsem kdysi miloval - a stará
"Je už čas. Pojdme pro letenku a pak na cel
láska nerezaví. Rád bych se s ní oženil a
nici."
V bledé tváři Danielově se nepohnul ani sval.
zrušil zasnoubení s tvou matkou."
"Proč ses se svou láskou neoženil už dřív?"
"Posad se ještě,"vyzval ho bezbarvým hlasem.
Robert se usadil, ale nervózně zamrkal a ruce
namítnul Daniel.
"Byla vdaná. Ale ovdověla, to vím teprve
se mu chvěly. "Už abych byl v Brazílii. Po
slal jsem telegram, bude mě čekat ta má sta
od včerejška."
"Ale co s tím mám já společného,"podivil se
rá láska na letišti. Má dům, má příjem z ka
Daniel,"promluv si s mou matkou."
pitálu - to je také důležité, že?"
Robert vzdychl:"Nemám peníze-to víš. Dám
"Ještě pár slov,"řekl rázně Daniel.
tvé matce svobodu, ale něco mi dáš zase
"Není čas na slova. Pojdme!"
ty, řekněme čtvrt miliónu."
O
"Zbláznil ses? Kde vezmu tolik peněz?"
Danel zhluboka nadechl:"Má matka je mrtvá!"
"Můžeš si vypůjčit na dům, na pozemky.
Robert zděšeně vyskočil: "Co říkáš?"
Nebo prodat cenné papíry."
"Ještě si sedni,"vyzval ho Daniel s neskrýva
"To nemyslíš vážně?"zasmál se David.
nou hrozbou. Robert poslušně usedl"Ale ano. Když mi dnes do deseti hodin pe
" Zemřela dnes v noci po desáté. Na srdeční
níze opatříš, předám ti otevřený dopis na
mrtvici."
rozloučenou pro tvou matku."
Ukázal na Roberta prstem a dodal:"A ty to
"Čtvrt miliónu nepřichází v úvahu,"řekl
dobře víš!"
NAŠE KRIMI
David,"nejvýš sto tisíc."
Robert zalapal do dechu:"Přísahám...!"
"Sto padesát! Mé poslední slovo!"
"Nepřísahej - zbytečně bys lhal. Kolem jede
David se zamyslil. Byl zámožný a myšlenka
nácté našla maminku naše komorná Gisela v
na to, zbavit se nežádoucího dobrodruha,
ložnici mrtvou. Chtěla mi zavolat - ale byl
který si chtěl vzít jeho letitou matku jen a
jsi u toho ty, vzal jsi jí sluchátko z ruky a
jen pro peníze, byla lákavá.
nabídnul peníze, bude-li pár hodin mlčet.
"A tvá budoucí nemá také peníze?" zeptal
Brzo ráno jsi byl u mne, vyprávěl jsi mi smýšse zvědavě.
lenku o staré, ovdovělé lásce v Brazílii a
"Nevím. Žije v Brazílii, rád bych k ní,
nabídnul, že za odstupné se matky vzdáš.
zve mě, ale nemám na letenku."
Ale brzo po tom, co jsi odešel, komorná Gi
"Tu ti zaplatím, vydřiduchu," řekl
sela přece jen zavolala. Nabídnul jsi jí má
pochmurně Daniel.
lo? Nebo se v ní ozvalo svědomí? Ci strach
"A těch stopadesát tisíc? Nesmlouvej,
z vyšetřování? Lékař by lehce na to přišel,
víš. že už Rotschild řekl, že smlouvat
kdy maminka zemřela."
se nevyplácí."
"Řekla mi, že dávám málo,"zarputile pro
Daniel povzdechl."Dobrá. Nadiktuj do
mluvil Robert.
pis matce na rozloučenou mé sekretář
"Tedy se smlouvání přece jen nevyplácí,
ce, já zatím zajdu do banky a donesu
jak řekl Rotschild,"s úsměškem na něho
peníze. Sejdeme se na letišti."
pohlédl Daniel.
O
"Dal jsem jí všechno, co jsem měl,"vykřikl
Když vstoupil Robert za hodinu do re
Robert. Lidé v místnosti pohlédli k jejich
staurace na letišti, už tam Daniel seděl.
stolu."Nenechal jsem si ani na cigarety."
Byl bledý a zasmušilý. Robert se ze
Daniel mlčky vstal, vzal kufřík a bez pohle
ptal: "Máš peníze? Nerozmyslil sis to?"
du na druhého zamířil ke dveřím^, trrbER

MŠE SV.
AARAU zatím se vyjedná
vá.

BERN - rovněž
se zatím vyjedná
vá o místo a čas.
BASILEJ - slovenská
i pro Čechy, Rtlmelinbachweg,
neděle
9,00
CURYCH - Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.49, neděle
19,00
CORTAILLOD - 10 km na juh od
Neuchatel, směr Yverdon, far.kostol
sv.Petra, 4.ned.v mesiaci
10,00
FRIBOURG - v kaplnke Marianistov,
Rue de Faucigny, I.ned. v
mesiaci
10,00
LAUSANNE - v kaplnke"Foyer du
Serván",Rue Eugene Grasset,
3.a 5.ned.v mesiaci,
9,15
ST.GALLEN - rozesílají se pozvánky.
Inf.P.M.Machytka,t.071-272807
WINTERTHUR - St.Ulrichkirche-Rosenber, Seuzacherstr.1.sobota 19,00
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Te
rezky, 14 Ave Peschier, 2.ned.
v mesiaci
9,30
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Data nepravidelných mší sv., výlet
ních neděli, exercicií, duchovních
obnov, táborů pro děti a pro mládež
a j.sdělí misionáři, pokud neuveřejníme v KLUBu.
Na misionáře se obraťte v záleži
tostech křtů, sňatků, sv.zpovědi,
posvěcení neplatného manželství,
návratu do Církve, vyučování ve ví
ře a pod.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁřS
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 Zúrich, Brauerstr.OO., tel.01-2415025
P.Anton BANÍK, tamtéž,
tel.Ol-24L4455
P.Martin MAZÁK - 111O MORGES, La
Longeraie, CP 202, t.021-8017713
P.Aloiz ONDREJKA: Misie:Leonharstr.
45., BASEL, t.051-225117
Byt: Amerbachstr.11.,4007 BASEL
tel.061-320404
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ V BEX-pro Slováky i Če
chy povede Otec biskup Dominik HRUŠOVSKÝ
z Říma. Přihlášky a informace u P.Martina
MAZÁKA, tel.021-8017713 21.-23.září

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SV.V MARIA STEIN
(15 km od Basileje) v basilice benedik
tinského kláštera. Mši sv. slouží prof.
P.PŘEROVSKÝ v 10,45
29.září
SVATOVÁCLAVSKÁ POUTNÍ NEDĚLE POD SRNTISEM
v ekumenické kapli ve Schwágalpu. Slav
nostním kazatelem je rovněž P.Oldřich
PŘEROVSKÝ z Říma. Po mši sv.zábava v
přírodě. Mše sv. v 12,15,_______30. září
TÁBOR MLÁDEŽE V ST.MARTINU, Již.Tyroly,
Itálie. Inf.P.Šimčík._____ 6 .-18.října______
DUCHOVNÍ OBNOVA V QUARTENU. Povede
P.Dr.Tomáš ŠPIDLÍK z Gregoriánské univer
sity z Říma. Už dlouho u nás nebyl, těšíme se na něho!19 . -21. října
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Po 217 ti letech se vrací do jezuitského kostela v
Brně-kde působil slavný Martin Středa SJ. Jezuité
P.Fr.Lízna se bude starat o nemocné a tělesně po
stižené, P.J.Bláha o studenty a konvertity. Kongregace Bratří Nejsv.svátosti-Petrini-z Budějo
vic připravují v Brně se skupinou katol.pedagovů
otevření střední katol. školy-dvouleté studium se
zaměřením studentů na bohoslovi-kněžství i jáhenství Škola naváže nakatol.gymnasium-vedené jezui
ry a zrušené komunisty r.l95O. Petřini se zabývají pozdními kněžskými povoláními a vydavatelstvím.
V r. 1990-91 zahájí bohoslov.fakulta v Bratislavě
tříleté dálkové studium teologie.___________________
9.7.se konal v Castengandolfu-letním sídle papežo-•
vě-koncert symfonického orchestru z rumunského
Aradu a zpíval oratorium slovenský sbor města
Bratislavy._________________________________________
Košický biskup navštívil v srpnu slovenské far
nosti na Podkarpatské Rusi(Zákarpatské Ukrajině)
kterou odňal SSSR naší vlasti. Pozval ho Otec
Zarkaský, který se už 3 roky stará o Slováky.
Ve Vídni informoval předseda estonské nezávislé
strany Tunne Kelam novináře, že v jeho zemi je
velký zájem o náboženství. Za nejdůležitější pova
žuje mravní obrodu společnosti. Sám konvertoval
před 5 lety ke katol.víry, která tam má jen 3000
duší-z 1,3 mil. obyvatel a dvě farnosti (před válkou
1O). Potřebují nábož.literaturu, katechismy, po
můcky pro výuku dětí i mladých. Kláštery tam
nejsou. Bohoslovci studují v Rize-Lotyšsko.______
Irští anglikáni si vysvětili dvě biskupky. Odpůr
"Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás ci svěcení žen se od nich odtrhli a založili si
.. . Komu odpustíte hříchy, těm jsou odpuš vlastní "irskou církev".
těny, komu je zadržíte, jsou zadrženy."
Jan 20, 21-22

MLADÝ MUŽ
JAK
SE

—
PATŘÍ!

Tak jsem se octl v Paříži. Co dělat?
Kde hledat? Jediná možnost, zajít k
bývalému spolužákovi Renému. Je-li
doma, mám vyhráno.
René doma nebyl. Odstěhoval se před
měsícem, nikdo neví kam.
Žaludek se ozval. Zhltnul jsem, co
mi zbylo z chleba. A při hltání si
vzpomněl na známého novináře. Snad
abych pracoval v tiskárně?
"Měl jste přijít, když vám bylo dva
náct! Ve dvaceti byste učně jen ka
zil," řekl majitel tiskárny.
Konečně! Pan Boulimart mi řekl:"U
Jolyů hledají mladého muže jak se
patří. Zde je adresa!"
"Jsem ale muž jak se patří?"
"Jen to zkuste!"
Vzal jsem adresu-ale takhle oblečen
k nim nemohu. Vzpomněl jsem si na
kamaráda-medika.
Hned jdu k věci:"Můžeš mi půjčit
kalhoty? Tak na dvě hodiny."
"A co já?"
"Jistě máš dvoje."
"Mám, dlouhé, se šlemi." Pomáhal mi
s oblečením, jenže aby se skryly
šle a dvě velké sepnuté jen špendlí
kem, potřebuji dlouhý kabát. Ten
sám neměl, ale doporučil mi Eudela.
Eudel dělal potíže, ale nakonec mi
svrchník půjčil. Byl dlouhý a měl
krátké rukávy.
A tak jsem zazvonil u Jolyů. Najed
nou cítím, jak mi praskly šle.
"Jdete kvůli hodinám?" zeptal se ve
dveřích pan Joly.
Neodpovídám. Zase na mně něco prask
lo. Zřejmě se uvolnily špendlíky.
"Už jste vyučoval?" ptá se pán.
Kývám hlavou. Pán pokračuje:
"Sedněte si. Vysvětlím vám,
oč jde."
Sedám si-právě na špendlík
"Chtěl bych, aby vzorný
mladý muž dával mým
dětem hodiny latiny a
řečtiny."
Špendlík píchá ješ
tě víc. Asi krvácím
"Ovšem..."Prudká
bolest mi zastavi
la řeč .
"Tak s tím počítej
te. Určitě se do
mluvíme .Přij dte
ještě jednou." Loučím se a odcházím
Druhý den se objeví Boulimart ve
dveřích. "Víte, že jste se panu Jolymu líbil? Muž s anglickým chová
ním, řekl. Jak jste to dokázal?"

NAŠE KŘÍŽOVKA

I ,Zn.Belgie.2 .část tajenky, hlas slepice.2.přib
ližně, první německy píšící básnířka, říms.50,
lne. solmisační slabika. 3. Nemoc, u maminky,
předl., říms.1005. 4. míraís háč. )drze se od
vážit, franc.zájm. 5.Zkratka tangensu, ospale,
oči-lidově. 6.Povzdech, Katka-hanácky, pták.
7-Záporka, dětský pozdrav,Evropanka,zkr.angl.
mužs.jména. 8. Ibsenovo drama, krmivo pro ko
ně, obalení. 9.Vysoké karty, lhostejný, tok.
10.3.část tajenky, pobídka. 11. Méně obvyklé
mužské jméno, tři koncová písmena mnoha ves
nic ve vlasti, zelené krmivo pro dobytek.
A. Souhlas, místo vyvraždění polských důstojní
ků Sověty, čili. B.Prastarý národ, úděl.C.Bol,
tu, madridská obrazárna. D. Číslovka .potřeba ho
kejisty, tři stejné samohlásky, souhl.foneticky.
E. Předložka, pán-biblicky, zvíře tropů,dvě sykavky. F.l.část tajenky, předl. G. St. gallenský
podzimní trh, část těla, spojka, říms.5.. H.Zkr.
čisté váhy, malý sluha středověkých šlechticů,
podvozek, zn.jodu. I.Skutek, ženské jméno,
část těla, dvě samohlásky (stejné -vysoké karty,
proud, velikán, zkr.noty. K.Herec s veselými
rolemi, dva, té. L.Zkr.moravského arcibiskup
ství, porost hlavy, měl rád.
Pomůcka: Ava, Odon, šasis.
Tajenka: Mt 24,13

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Většina protestantských sekt v Holandsku nechce
dát v pátek své kostely k dispozici mohamedánům
ani si nepřejí v zemi mešity a bližší styky s mohamedány, kteří také nedávají své mešity v ne
děli k dispozici křesťanům, naopak, leckde je
krůtě pronásledují.______________________________
V Holandsku se sešla mezinár. federace kněž
ských odpadlíků-bohužel i za účasti českých kněží. Někteří však dělají za své pohoršení pokání, a značná část je už rozve=
děná.________________________________________
"KDO MILUJE OTCE NEBO MATKU NEBO ZENU
VÍCE NEZ MNE, NENÍ" MÉ HODEN."

Kdosi nabízel slavnému malíři za
náčrtek tužkou padesát marek. 23
"Stojí to tisícovku, "řekl malíř.
"Jaké děláš pokroky v auto
"Ale vždyt jste to zakreslil za
škole? ""Prima. Už jsem se
chvilku. ""Ano, ale patnáct let
odvážila na křižovatce ote
jsem se učil, abych to mohl za
vřít oči."
chvilku nakreslit. "
"Vdáte se brzo za hezké
"Od čeho máS takovou bouli
Dotěrný mladit obtěžuje hezkou dív
ho a bohatého muže."4‘Ale
na hlavě?""Ale pustil jsem
ku. "Vy jste ten poslední, kterého
si kladivo na nohu. ""Od toho co bude s mým mužem a tře bych mohla milovat.""Však já bych
mi dětmi?"
přece není boule na hlavě?"
byl také rád, kdybych byl poslední,
"Jen to zkus, a uvidíš, jak vysoko vysko
koho byste milovala."
číš! "
Skončila premiéra a nadšený divák běží do zákulisí
"Říká se, že za sto let už nebudou v ci a srdečně tiskne ruku autorovi: "Bylo to, mistře,
vilizovaném světě války.'"'Je otázka,
skutečně znamenité.""Tak proč nesedíte v hledišti
jestli za sto let bude vůbec civilizova a netleskáte?"
ný svět ještě existovat."
"Cín to, že právě oškliví muži mají tak krásné
"Proč ses rozešla se svým profesorem?"
ženy,"ptá se on."Ach, vy umíte ale lichotit,"odpo
"Ale, prosím tě, když jsem přišla pozdě
vídá nadšeně ona.
na schůzku, chtěl po mně omluvenku, po"Půjč mi padesát franků! ""Řekni si hned o pět set'.'
depsanou rodicí!"
"Proč?""Protože bych nerad odmítnul tak směsně
Lord volá na sluhu:"Milostivé paní se
malou částku."
udělalo špatně. Přineste prvotřídní
"A opravdu ten papoušek mluví?’"'Jistě. Jeho bývalá
whisky.""A co mám přinést milostivé paní? majitelka ho musela prodat, protože ji vůbec ne
"V dokladech vám chybí oddací list, "říká pustil ke slovu."
úředník panu Halabalovi. "Ten jsem ztra Celý rok měl tak otevřenou hlavu, že mu do ní
til. Ale mohu vám přinést účet za svateb proklouzla kdejaká cizí myšlenka.
ní sáty. "
Syn se ptá otce meteorologa:"A tvé předpovědi po
Host v kavárně volá vrchního a říká mu:
časí ti vždycky přesně vyjdou?""Jistě. Jen data
"Ten váš klavírista hraje den ode dne
j sou občas j iná."
hůř. Dnes už hraje jako pozítří..."
"Babičko, co je to výherní listina?""To je seznam
Malá Danuška se učí vařit. Volá maminku: čísel losů, na které bychom byli mohli vyhrát, kdy
"Mami, pojij sem. Mléko už je větší než
bychom si je byli koupili."
hrnec!"
Povídá zákazník u holiče:"Vezmeme dneska všechno
V pařížském penzionu říká majitelka při
zkrátka.""Jak to myslíte?""Inu vousy, vlasy i ty
večeři jednomu z nájemníků: "Musím vám
vaše řeči o fotbale."
zvýšit nájemné o deset franků. Moc jíte.' "Co myslíte, může být genius dobrým manželem?"
"Ale milostivá, už ted mám přes váhu,
"Zeptejte se mé ženy. "
abych snědl za celých padesát franků,
"Na dovolené je hlavní klid. Například já beru na
které vám platím,"zděsí se host.
nervy meprobamat.""A pomáhá to?""Ne, na mne to ne"Co jsi dělal na poradě?""Seděl, a sbírai půsoní, ale ostatní lidé se mi zdají trochu klid
síly na další porady."
nější. "
Starý mládenec se oženil s dívkou o dva "Pane vrchní! Pane vrchní? Sedíte si na uSích?"
cet let mladší. Byl nadšen,
"Okamžik, zeptám se v kuchyni. "
když poznal, jak jeho mla
"Mám v našsn podniku zcela výjimečné
dičká choť umí skvěle vařit,
postavení. Před sedmou mohu přijít
udržovat domácnost v pořád
kdy se mi zlíbí a po třetí jít, kam
ku, prát, žehlit, šít se mi chce."
prostě dokonalá hospodyně.
"Prosím vás, doktore, a budu umět
"Drahoušku, jak je možné,že
hrát na piano, až se mi prsty zahojí?'
se tak dobře vyznáš v domá
"Docela určitě!""To je dobře, já jsem
cích pracích?""Zkušenost.
to předtím totiž neuměl. "
Vždyt jsem už potřetí vdaná.
"Jak to, že jsi dostal z matematiky
Každý začátek je těžký, pro
pětku.""Měl jsem vypočítat rovnici s
tože ke konci si už člověk
dvěma neznámými.""A co?""Vypočítal
zvykne.
"Nebudu dlouho zdržovat. Jer jsem ji s dvěma známými."
Ve dvou se to lépe táhne, bych rád věděl, jestli vyhrc "Za tohohle psa chcete pět set? Vždyt
dovedou-li oba zabrat.
pořád mrká. ""To mi dává znamení,
Curych nebo Lausanne1"
Smysl pro rodinný život zna
abych ho tak lacino neprodával."
mená odložit mnoho nesmyslů
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DŘÍČ - PILNÝ — NEBO LENOCH?
1. Vstáváte denně v pravidelnou hodinu?
ano 2, ne 0
2. Pracujete, i když cítíte, že jste nemocen?
ano 2, ne O
3. Zvete hosty, ačkoliv se tím tělesněli finančně)vyčerpáváte? ano 2, ne O
4. Dokončíte práci se stejným nadšením, s jakým jste ji začali? ano 2, ne O
5. Necháváte rozdělanou práci s tím"že se k ní později vrátíte?11 ano O, ne 2
6. Zhodnotíte při návalu práce, co je důležité a co méně důležité?ano O,ne 2
7. Přebíráte i práci jiného, ačkoliv vás to vyčerpává?
ano 2, ne O
8. Umíte se přinutit k odpočinku?
ano O, ne 2
9. Máte při odpočinku či nemoci špatné svědomí,že nepracujete?ano 2, ne O
10. Pracujete s odporem?
ano O, ne 2
20 bodů - jste vyslovený dříč, který může na svou dřinu zdravotně doplatit.
16 bodů - jste pilný člověk, umíte si i odpočinout.
1O bodů - nepříliš pilný člověk, který však plní své povinnosti.
5 bodů - zapomínáte, že lenost je jeden z hlavních hříchů.

HÁDÁNK A
Sedí......... na javori
Je mazaný jako .........
Člověk člověku .........
Tulí se k sobě jako dvě ...............
Slova, která doplníte, vám dají
jména U čs..................

VÍTE CO JE TO

?

CO JE BREVIÁR?
Dopis sv.Otce, méně slavnostní
I.
2.Slavnostní forma papežských odpustků
3. Kniha modliteb pro řeholníky a kleriky, podjáhnem
počínaje.
CO JE HETERODOXE?
1. Jinak než katolicky věřící křesťané
2. Nevěřící
3. Věřící nekřesťané-židé, muslimové a pod.
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NAJDETE 10 ROŽDÍL0 MEZI OBĚMA OBRÁZKY?

'Jez, Honzíčku, podívej se jen, jak pěkně jí tvůj tatínek:

