KLUB
měsíčník

České

katolické misie ve

drazí přátelé,

Švýcarsku. roČ.xxI.

1990-10.

Nezáleží na tom, co děláme,
ale na tom, jak to děláme a proč to děláme.
Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti,
ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.

Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme,
ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.
Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit,
ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.
Nezáleží na tom, zda se sami umíme radovat,
ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach, .
ale na tom, zda se chováme, tak, jako bychom strach neměli.

Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne,
ale na tom, zda je umíme, když přece jen přijde, přijmout.

Nezáleží na tom, zda jsme šťastni,
ale na tom, jsme-li schopni zajišťovat štěstí jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme milováni,
ale na tom, zda milujeme jiné a jsme pro ně požehnáním.
Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé,
ale na tom, jací jsme a jak jsme věrni sami sobě.
Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit,
ale na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu k
pravdě.
Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši vůli,
ale na tom, zda my se snažíme uskutečňovat Jeho
vůli,
Nezáleží na tom, jak jsme dlouho živi,
ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.
Nezáleží na tom, kdy zemřeme,
ale na tom, zda jsme připravenit setkat se
kdykoliv s Bohem.
Zamysleme se nad těmito větami. Jistě nám pomo
hou při zpytování svědomí, abychom poznali pravdu
o sobě.
Vaše
redakce

mravní základy.___________________________________
Ústředí slovenských katol.intelektuálů(vzniklo 1920,
r.1964 patří k Pax RomaněJpřeložilo své sídlo z
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ od
emigrace do Bratislavy. Dr.J.Gunčaga byl znovu 2
Od 30.'9. zasedala v Římě biskupská syno zvolen předsedou. Ústředí se nyní jmenuje Ústředí
da o výchově a školení kněží. Upozorňova slovenskej kresťanskej inteligencie. Zasedání se zúlo se na nedostatečnou duchovní a osob častnili biskupové Korec, Tkáč a Baláž.___________
nostní formaci seminaristů. O zmatcích v Matka Tereza otevřela v Kysuciach na Slovensku
pojetí kněžství mluvil biskup z Antil a svě Domov misionářek milosrdenství._______________
ticí biskup z Austrálie. Seminaristé se da Bisk. konference blízkého Východu zasedaly v Rímějí těžko přesvědčit, aby jako kněží slouži od 26.do 29.září-pod vedením jeruzalémského patri
li denně mši sv.,někteří pochybují o sku archy Sabatha. Sv.Otec vydal provolání ke křesťa
tečné přítomnosti Krista v Nejsv. svátosti nům blízkého východu, aby se smířili a prolomili tak
a o obětním charakteru mše sv.l řada ji pekelný kruh násilí, ničení a pomsty. Litoval nených biskupů má stejné zkušenosti. Pří přítomnosti apošt.vikáře Kuwaitu,Fr.Micallefa._____
činu vidí v kulturních podmínkách, ve
V červenci 1991 se koná v Praze sjezd Svědků Jeho
kterých dnes mladí vyrůstají. Arcibiskup vových. Očekávají se desetitisíce členů-i ze zahra
z Irska prohlásil, že bez odvrácení se du ničí_______________________________________________
cha od tohoto světa musí ztroskotat každý Sv.Otec oznámil, že světový den katolické mládeže
pokus, vychovat ze seminaristů dobré
se bude konat r.1991 v Censtochové.______________
kněze. - Kard.Groer z Vídně vidí podsta Opus Dei chce pracovat i ve východoevropských ze
tu krize kněžstva a přemrštěné aktivitě
mích, hl.v Polsku. Pracuje už ve Skandinávii, ve
na úkor hlubokého duchovního života s
Vídni má kulturní středisko, které zde - pro odpor
Kristem a na málo kladném postoji k celi katolíků(?)otevřit zatím nemůže.___________________
bátu. Nedostatek kněžstva je také zaviněn Na žádost katolíků zakázala policie v diecézi Kupa"rozšířeným a skutečným oslabováním ví ny v záp. indonéské části ostrova Timor heidelbergry.'- U otázky celibátu nejde v první řa ský protestantský katechismus, který např.tvrdí,
dě o zřeknutí se, ale o výraz mimořádné že mše sv.a Nejsv.svátost jsou prokleté modlářství.
ochoty a o nedělitelnou lásku."- Prefekt
Někteří protestanté jdou ostentativně k přijímání,
kongregace víry Ratzinger popsal na sy- pak hostii zahodí._________________________________
nodě teologicky obraz katol.kněze._______ V Římě se konalo 3. zasedání evropské konference
Otec kard.Tomášek ohlásil, že se chce
pro chrámovou hudbu-přišli zástupci ze 14 ti zemí.
pro vysoký věk(91) vzdát úřadu arcibisku Předseda je biskup z Treviru. Téma:Typické znaky
pa. Věřící se vroucně modlí, aby po něm chrámové hudby a její současná situace v Evropě.
nastoupil schopný a zbožný arcibiskup.
P.Bukovský - slovenského původu - byl vysvěcen
24.září přijal sv.Otec pres.Havla v Cas- na biskupa v Římě a je papežs.nunciem v Rumunsku.
telgandolfu. Den předtím dostal president 3.9.otevřely církevní školu sestry Voršilky v PraHavel cenu Malaparte za literaturu.______ ze-Ostrovní ulici. Má 405 žáků v 13 ti třídách.Ná
21.září přijal min.zahraničí J.Dienstbier
boženství není povinné, jen 2 z 15 ti učitelek jsou
nového čs.nuncia v Praze, arcib.Giovanni řeholnice, 2 pracují ve školní družině. Otevřely i
Coppa. Na letišti přivítali nuncia biskupo rodinnou školu a chtějí otevřít také mateřskou. V
vé, pak navštívil kard.Tomáška. Pražské Praze 4.chtěli katolíci mateřskou školu. Napřed mu
nunciatuře odkázal svou velmi vzácnou
seli změnit slovo"křesťanská"na"rodinná", pak jim
knihovnu český kněz, P.Dr.Katzer, který úřady vzaly místnost. - Na Slovenskou jsou zatím
zemřel v st.gallenské diecézi a ta zatím
4 katolické školy, gymnázium v Trnavě,piaristické
knihovnu opatruje, pokud se o ni nuncia - gymnásium v Trenčíně a zákl.školy v Bratislavě v
tura v Praze-jako dědička-nepřihlásí.
v Nitře. I .roč. piaristického gymnásia má 55 studen
4.-5.6.zasedala v Bratislavě bisk.konfe tů. Školy jsou ryze katolické. V českých i slovenrence, které se zúčastnil i Otcové bisku ských školách visí kříže.__________________________
pové z Říma, P.Škarvada a P.Hrušovský. V Liverpoolu manifestovaly tisíce lidí proti účasti
Projednávala se otázka vzájemných národ římsko-katol.Církve v nové radě církví.
nostních vztahů, péče o Rumuny a duchov Od června se starají o poutní místo Kalvárii v Koši
ní péče o Romy (cikány), na které připadá cích saleziáni. 15.-16.9.tam bývá-jako v Saštínětřetina stále stoupajících trestných činů. pouť k svátku Sedmibolestné Panny Marie, ochránMístopředseda feder.vlády Dr.J.Mikloška kyně Slovenska. 16.9.byla slovenská pouť v Einsieseznámil přítomné s úsilám na poli lidských delnu za vedení Otce biskupa Hrušovského._______
práv, upozornil na rostoucí negativní zje- Církev v nouzi-P.Werenfried van Straaten,hlásí,že
vy-drogy, pornografie, zhoršování vztahů 1.9.otevřelo v běloruském Grodnu nový seminář pro
mezi národnostmi a kriminalitu. Konferen bohoslovce latins.obřadu - i z Litvy, Lotyšska a z
ce připravila odpověd na list německých
Estonska. Má 41 studentů, 90% z Bílé Rusi.
biskupů o smíření a spolupráci s němec
Na světě žije 8 mil.nositelů viru AIDS, 800 tis.je
kým národem. Zasedání navštívil i kanc nemocných či už zemřelo. Nejvíc nemocných je v
léř Karel Schwarzenberg a kromě pozdra Africe(l ze 40 ti),v Již.a Sev.Americe. Zkouší se
vu vyřidil přání presidenta Havla, aby Cír na 30 očkovacích látek, dosud bez úspěchu.
kev pomohla postavit společnost na pevné

BONBONKOVÁ BABIČKA
Než jsme vstali od snídaně, podala mi Žofinka vkusně zabalený balíček:"Tatínku,
dnes máš svátek. Našetřila jsem ti bonbón
ky. " A dodala: "Dávala mi je bonbonková ba
bička. "
Naše babička-kouzelnice, se vzrušila:"Co
pak je to za babku?"zeptala se žárlivě.
"Moc hodná paní. Sedává každý den nahoře
pod břízkami, a každému dítěti dá bonbónek.
Já si je však odříkala a šetřila, abych
udělala tatínkovi k jeho svátku radost."
Zvedl jsem obočí. Nedávno jsem četl v na
šem interním oběžníku článek, který mě po
lekal. Ale mlčel jsem, dal jsem Žofi na
poděkování pusu, objal manželku i trochu
zdřevěnělou babičku a šel do práce. Balí
ček jsem vzal s sebou.
Na psacím stole jsem jej rozbalil, vy
ňal bonbónek, zabalený v papírku s
obrázkem, přitažlivým pro každé dí
tě -a zašel do naší laboratoře.
"Honzo, potřeboval bych chemic
ký rozbor tohoto bonbónku. Pokud
možno ještě dříve__ Jestli v
něm něco není, chápeš?"
Honza pokývnul hlavou a týž den
jsem měl na stole chemický rozbor
bonbónku. Mé podezření bylo správné. V
bonbónku byla nepatrná dávečka omamného
jedu.
Řekl jsem sekretářce, že za hodinu jsem
zpět a zašel k spolužákovi, zaměstnaném v
oddělení pro boj proti cmamným jedům. Uká
zal jssn mu krabičku s bonbónky a chemic
ký rozbor. Pečlivě jej pročetl.
"A odkud ty bonbónky máš?" Vyprávěl jsem
mu, co mi řekla Žofinka. Zamyslel se.
"Snad by bylo pro začátek dobré, kdybys k
babce přisedl a trochu si s ní popovídal.
Jak se jmenuje?" To jsem ovšem nevěděl.
Ani Žofi to nevěděla. Pro ni i všechny dě
ti v sídlišti to byla bonbonková babička.
"Doma rtá všechny věci z cukroví. I skříně
a pejska a kočičku,"ochotně vykládala žofi
"Pozvala tebe nebo jiné dítě k sobě?"
"Néé. Kdyby prý vstoupil do bytu cizí člo
věk, cukroví by zmizelo a byl by tam oby
čejný nábytek. I pejsek a kočka by utekli'.'
Vida - babka má fantazii!
Druhý den pršelo. Třetí den však zářilo
slunce, já se omluvil v kanceláři a sku
tečně, na lavičce, kterou mi ukázala Žofi,
seděla starší, nenápadná žena s velkou ka
belou. Nedůvěřivě na mne pohlédla, já ji
oblažil okouzlujícím úsměvem a vytáhl
z aktovky noviny.
Každé dítě, které šlo kolem, zvolnilo

kroky a dychtivě pohlédlo na starou paní. Ta ně
co pletla.Rozhlédl jsem se kolem. Mazaná babka 3
Místo si zvolila tak chytře, že se nikdo v blíz
kosti nemohl schovat a pozorovat ji. Leda až od
průjezdu pod dony - a ten byl dost daleko. Za
strčil jsem noviny do kapsy a odcházel. V průjez
du jsem vytáhl fotografický aparát a nasadil na
něj teleskop. Jím bylo pěkně vidět babku i děti.
Stará paní se několikrát ohlédla - pak sáhla do
velké tašky a něco vytáhla. Neviděl jsem - co zastírala to zády. A děti se dočkaly. Každému da
la do napřažené ručky něco - a oo, to jsem také
neviděl. Některé zklamané děti se vrátily a do
staly také - zřejmě bonbónek. Snažila se, aby ko
lem ní nebyl hlouček dětí - ovšem mamě - přece
jen, i když pospíchala s rozdáváním, bylo kolem
ní stále pět, šest opozdilců. Udělal jsem řadu
fotografií a pak spěchal zadem k dalšímu průjez
du, kterým většina dětí odcházela.
"Copak hezkého ti dala ta babička?"zeptal
jsem se vlídně jednoho prvňáčka. Zaváhal.
Zřejmě babka dětem nařídila, aby o jejich
dárcích pomlčely, jinak už nikdy nic ne
dostanou.
"Což kdybychom si to vyměnili?"lákal jsem
kloučka, kolem kterého se zatím shromáždi
lo víc dětí. "Dám ti - a vám také - za
ten bonbónek čokoládového zajíčka."
Tonu ovšem děti neodolaly. Rozdal jsou
dvacet zajíčků a pět čokoládových kočiček.
Tak jsem získal pětadvacet bonbónků, které
ovšem všechny hned putovaly do laboratoře, tento
krát do policejní.

"Babka se jmenuje Anna Braunové," vykládal mi za
několik dní kamarád. "Každý měsíc dostává na kon
to v bance pět tisíc a už tam má skoro půl milió
nu. Zřejmě provozovala tuhle bohulibou činnost
už i v jiných sídlištích - možná i jiných měs
tech. Bydlí na opačném konci města. Ted jsem na
ni nasadil pět svých nejlepších detektivů, aby
zjistili, kdo jí ty bonbónky dává."

A chlapci to zjistili. Ovšem nešlo to bez stříle
ní. Než sebrali celou bandu, "ostří hoši"prostře
lili jednomu policistovi rameno, druhého trefili
do palce - ale tři z nich na to doplatili živo
tem. Policie objevila i sklad omamných jedů a
dokonce i výrobnu, kde se do bonbónku nepatrné
dávky jedu dávaly - aby si budoucí odběratelé
omamných jedů už na ně zvykli. Ďábelský plán.
Všechny děti musely k lékařské prohlídce. A jen
naše Žofi byla dokonale"čistá", díky tomu, že si
bonbónky odříkala, aby je věnovala tatínkovi.
Ocenil jsem její obět, přistrčil jssm ji krabičku
"zdravých"bonbónků. Babička zabručela:"Ale po kaž
dém si očistit zuby, jinak ti zuby vypadají!"
"Jako tobě, babičko?"zeptala se Žofinka nevinně,
ale babička už tiše vklouzla do svého pokojíčku.
A.B.
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Protináboženské útoky bývají často hrubé a
primitivní; mohou však být i jemné a vtipné. Těžko říci, které jsou horší. Vzpo
mínám na profesora, který píchnul do
křesťanství při každé příležitosti - i mi
mo ni - ale vždycky-jak říkají v Anglii
před i potom podal ruku a sejmul ucti
vě rukavici. Učil matematiku. Jednou
žáček z křesťanské rodiny divně pokroutil rovnici; Profesor neopomenul pích
nout: "Nezlob se, nejsem věřící, pro mne ne
ní jedna a tři totéž. Jsem jen obyčejný ma
tematik." Usmíval se, třída vyprskla, nej
vznešenější tajemství víry, Nejsvětější Tro
jice, ze elegantně zlehčilo. Takové urážky
se nemají brát tragicky. Ale jednomu spolu
žákovi to přece jen začalo dělat obtíže.
Jak se může ztotožnit jedna a tři - jeden
Bůh a tři Osoby?
JAK PŘISTUPOVAT K TAJEMSTVÍ?
Každý přístup k tajemství Nejsv.Trojice
má své výhody a nevýhody. Člověku vy
chovaném v naší civilizaci, se zdá ovšem
nejvhodnější vyjít z toho, co je společné
všem inteligentním věřícím naší doby, i
když jsou různých vyznání: to je víra v
jediného Boha. I filosofické důvody pro Bo
ží existenci směřují k tvrzení: buď je Bůh
jeden, nebo není Bůh, není první příčina
všeho a vrchol dokonalosti.
Tento předpoklad je správný, ale pak usly
šíme námitku: Je-li jednota totéž, co doko
nalost, nač dělit Boha na tři Osoby? To se
zdálo nelogické v prvních křesťanských do
bách tzv. sabeliánům. Písmo sice mluví o
Otci, Synu a Duchu sv.,ale to jsou jen tři
různá jména jednoho Boha, kterými se ob
razně vyjadřují různé Boží vlastnosti.
I musulmani vypočítávají 99 Alláhových
jmen a modlí se přitom: "Není žádný jiný
Bůh než Alláh!"
ČEMU VLASTNĚ ŘÍKÁME JEDEN?
Vždyt se modlíme: Věřím v jednoho Boha?
Na prvním místě známe "jedno"z počtů:jed
na koruna, jeden sloup, jedno místo. Není
to"všechno", nýbrž část .-jedna z mnoha ko
run, jedno z řady míst. Matematicky nemů
že být tedy Bůh jeden- nevěříme přece, že
by byl jedním z mnoha bohů?
V matematickém smyslu může mít jedno čís
lo přednost, stojí na prvním místě. Obrazů
je mnoho; o jednom řekneme, že je jedineč
ný. V takovém smyslu mluví St.zákon o
Bohu-někdy ovšem:Náš Bůh je jiný, ostat
ní bohové se s ním vůbec nedají srovnat.
Tento význam vyjadřuje vlastnost, ne jen
číslo, proto se může stupňovat. Je-li něco
jedinečné, nenapodobitelné, vede nás to k
závěru, že je to jediné svého druhu. Tuto
zkušenost vyjadřujeme výrazem:Druhý ta
kový už není a být nemůže.
V normálním životě superlativy ovšem tolik
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neplýtváme, proto dodáváme skromněji o lidech
a věcech omezení"ve svém druhu". Můj"jedinečný přítel"je jedinečný jen z jistého hlediska,
podobně i např.kniha. Toto omezení se nedá
užít, mluvíme-li o Bohu. Je-li první příčina a
základ všeho, znamená to, že je jedinečný i
jediný. Pro jiné bohy není místo-jsou to modlynapodobeniny.
V JEDNOHO BOHA VĚRITI BUDEŠ
První přikázání Desatera je společné vyznání
rozumných věřících různých vyznání. Ale uvě
domujeme si při tomto vyznání všechny důsled
ky, které z toho plynou? Jedinečný přítel je
v druhu přátel snad i můj jediný přítel. Ale
proto mohou existovat lidé, kteří mými přáteli
nejsou. Můžeme mít jediný zlatý peníz ve sbír
ce mincí - ale jsou tam i peníze stříbrné a mě
děné. Bůh je však jedinečný a jediný ne proto
že má takové či jiné vlastnosti, ale protože
JE, v řádu existence, v řádu bytí.
Věřím-li v jednoho Boha, mohu připustit, že
existuje vůbec něco kromě Boha? Je-li jeden,
je také všechno, tvrdí panteisté. Bůh roste v
rostlinách, hýbe se v živočiších, myslí v lid
ském rozumu. Ti, kdo myslí logicky, stanou
se snadno panteisty nebo dualisty. Uznají, že
mimo Boha něco je, ale už ten fakt, že něco
nebo někdo je mimo Boha, znamená zlo.
Náhodou jsem otevřel první svazky vydání
knih protestantského filosofa Karla Bartha.
Viděl jsem, jak ho v mládí trápila především
tato myšlenka: Jak vůbec může něco být mimo
Boha, věříme-li důsledně v jednoho Boha?
CO ŘÍKÁ PÍSMO SVATĚ?
Bible není ani panteistická ani dualistická. Vy
znává Boha a nepochybuje o existenci světa a
lidí, jejichž existence není zlá, není odpad od
dokonalosti. Všechno, co Bůh stvořil, je
dobré. (Gn 1).
Znamená to, že ve špatných lidech Bůh není?
Pak by se propadli do nicoty. Scholastická
filosofie a teologie vyjadřuje tuto Boží přítom
nost ve všem formulací: Bůh je ve všem svou
mocí. Odpovídá to nauce Písma o Boží všemohoucnosti, o Boží ruce, která drží pevně vše,
co existuje, nic se nevymkne jeho prozřetel
nosti, (sr. Žalm 94,4).
Jediný Bůh drží všechno pevně ve svých ru
kou, vládce nebe i země. Tato myšlenka často
inspiruje žalmy a básníky Starého zákona vů
bec! Zbožný musulman, který při hlasu muezzina bije čelem o zem, vyzná tuto víru i

uprostřed města i na poušti v samotě. Něk
teří říkají,,že křesťané tento cit Boží suve
renity ztratili. Musulmané sami tvrdí, že
jej křesťané od samého začátku neměli,
protože nezachovávali čistotu Abrahamovy
víry v jednoho Boha.
JE TO PRAVDA?
Křesťanští turisté na Blízkém Východě,kte
rým se podaří být při modlitbách v mešitě,
obyčejně vycházejí ven se smíšenými pocity.
Na jedné straně opakují, co jsme právě
četli:"Nemáme takový pocit boží vlády." Na
druhé straně se v nestřežené chvíli přizna
jí, že by jej ani mít nechtěli . Proč? Je v
pořádku, že Bůh vládne nebi a zemi, že
poroučí moři, větru a řekám. Ale podvědo
mě cítíme, že jeho moc nad člověkem se
projevuje jinak. Nad svobodným člověkem
nemůže vládnout despotická moc. Tuto zá
sadu prohlašuje jasně i sv.Tomáš Akvinský
a současně vyznává, že Bůh je ve všem
přítomen svou mocí. Jak se však dají tyto
dva požadavky spoji? Má se snad existencí
člověka Boží moc oslabit? Říkám: existencí
člověka - ne hříchem - ale už skutečností,
že člověk je svobodný a že chce mít vztah
k Bohu jako k Otci a ne všemocnému des
potovi?
Těžko bychom hledali odpověd na tyto
otázky, ať k nim přistupujeme z kterékoliv
strany. Odpověd nenajdeme ani ve světě,
ani v lidech, jen v Bohu samém.
NOVÝ ZÁKON NÁM ZJEVIL,
že Bůh je jedinečný,jediný, všemohoucí.Ale
přitom jsou v něm tři Boží osoby, které
žijí od věčnosti svobodný vztah Otce a Sy
na a Ducha sv. Ten Bůh, který nás stvořil
svou mocí a který drží v ruce náš život a
všechny jeho osudy, nás lidi pozvedl k so
bě blíž než všechny ostatní a dal nám
účast na svém vlastním vnitřním životě,
abychom zahrnuti do jeho jednoty mohli
současně s ním po celou věčnost prožívat
svobodu Božích dětí skrze Syna a v Du
chu sv., který volá v našich srdcích:
"Abba, Otče!"(Řím 8,16;Gal 4,6)
Nejenom Bůh, ale i my lidé jsme díky Bohu
bytosti přesahující logiku, a tím víc ovšem
matematiku; zapadáme do světa nutnosti,
od narození až do smrti, navenek jsme
otroci, a uvnitř v srdci jsme synové.Pravý
člověk pak je v srdci, které bije stejným
hlasem se srdcem Ježíšovým - se srdcem
Syna Božího.
P.TOMAS SPIDLIK

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

5

Poprvé od říjnové revoluce 1917 ztratili komunis
té v Leningradě většinu. Hromadně opouštějí
stranu, která vehnala národ na pokraj smrti
hladem.
U Moskvy byl cestou na mši sv. zavražděn vliv
ný pravoslavný kněz Alexander Men(55 let).
Protože antisemitismus ve všech zemích, hl.ve
vých.Evropě, hrozivě stoupá, sešli se zástupci
katol.Církve a židovstva ze 16 ti zemí v Praze,
aby se poradili, jakými prostředky tento vývoj
neutralizovat.
Den katolíků se bude konat r.1994 v Dráždanech
Katolíky pozval místní biskup Reinelt.__________
Ve Lvově-Ukrajina-se setkalo poprvé od r.1933
na 40.000 mladých katolíků. Kard.Lubačivský,
žijící v exilu, řekl, že by měli"znovu budovat
Církev i_ národ".Setkání mladých bylo částí Týdne křestanské kultury-od 6.do 12.září._________
Na sympoziu v Nizze napomenul svět.biskup z
Vídně K.Krenn přítomné, aby byli věrni učení
katolické víry. Příliš se mluví o místních cirk vích-např. rakouská církev-ale Církev je jen jed
na, jak v učení, tak v pastýřském úřadě. Sna
žíme se o jednotu s nekatolickými křesťany,ale
jednota uvnitř Církve se soustavně ničí. Zneuží
vá se svobody, když se jménem Církve propaguje"jiná"církev,která sice ještě"drží"s pravou
Církví, ale ve svém učení se stále od ní vzdalu
je. To se přenáší i do televize a rozhlasu, kde
sotva mohou mluvit katolicky věřící křesťané.Na
ději vidí Krenn v evropské biskupské synodě,
kterou svolal sv.Otec.
V korunovační síni carů sloužil poprvé od r.1917
pravoslavnou mši sv.patriarcha Alexij II.
Středem zasedání papežského díla pro duchovní
povolání v klášteře Mallersdorfu v NSR byla du
chovní situace, hl.péče o mladé, kteří chtějí
do kláštera nebo se stát kněžími či jáhny. Mno
zí zájemci se obávají, že při práci na faráchčasto několika zároveň-bude chybět čas pro
osobní duchovní život, z kterého mohou jedině
čerpat sílu, a pro duchovní péči o jednotlivce. '
Příští rok mohou rodiče rumunských školáků
přihlásit děti do náboženství. Z 23 mil. Rumunů
je 17 mil.pravoslavných, 3 mil.katolíků latinské
ho i byzantského obřadu a 20 tis.židů. Vyučování náboženství prosadil pravosl.patriarcha.
Koncem září zasedali v Mnichově předs.bisk.
konferencí. Předseda-biskup Paul Verschurenpovzbudil křesťany, aby žili důsledně podle
evangelia. Jedná se jen o severské konference,
k nimž patří Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko
a Island. Radili se také o nebezpečí rozšíření
islámu v křesť. zemích a o sjednocení Evropy.
Při apošt.návštěvě Ferrary upozornil sv.
5 pastorálních teologů z NSR a Švýcarska žádá
Otec na úbytek porodů.-Ocenil také práci
svěcení žen na kněze a biskupky a odstranění
mezinár.skautingu pro"pravé hodnoty"jako celibátu. Jsou to známí progresisté:Norbert
je schopnost samostatného úsudku, silný
Greinacher, Otmar Fuchs, Leo Karrer, Norcharakter, pravda a dobro. Hnutí pracuje bert Mette a Hermann Steinkamp.
pro"kulturu bytí"a ne"kulturu vlastnictví". Katol.Církev a evangelíci v Německu prosí, aby
Zmínil se také o obnovení ducha skautingu lidé dovolili lékařům, aby po jejich smrti směli
ve východních zemích.
odstranit jejich životně důležité orgány a vopero
vat je těžce nemocným.

"Tak dvacet!"
"Dám vám dvacet pět, "vysázela šťastnému faráři
peníze na stůl. "Ale poptám se po ceně, stojí-Ii 6
Když biskup odejel, vracel se Vianney s
víc, tak vám to doplatím."
kaplanem Raymondem na faru.
Za několik dní oznámila panu faráři, že se infor
"Ach Bože,"vzdychal,"biskup ze mne udě movala v lyonském bobchodě s mešními rouchy a
lal hotového blázna."
pláštík stojí padesát franků. Doplatila mu zbytek.
"Však jste se také tak tvářil, "s ostrým vý "To je báječné , "vesele se zasmál pan farář. "Ne
směchem odsekl kaplan."Choval jste se vel mohl bychom pana biskupa poprosit, aby mi po
mi nevhodně."
slal ještě jeden. Snad i ten se podaří prodat."
"Já vím, nikdy nic neudělám dobře,"zkrou  "To asi nepůjde,"usmála se slečna."Tak tedy ta
šeně odpověděl farář. A chvilce dodal ve vzácná věc ted patří mně."
seleji: "Co myslíte, nedal by se pláštík
"Jistě. Vezmetě ji s sebou. V domě ji nechci."
prodat?"
"Ale ponechávám vám na celý život právo, pláš
"Dělejte si s ním, co chcete." Kaplan měl tíku užívat."
ještě špatnou náladu, že nemohl pronést
"Hned jsem myslel, že jste na mne ušila nějakou
řeč, kterou si tak pečlivě připravil. Obrá boudičku. Ale ve jménu Božím, když si to bude
til se k faráři zády a odešel.
biskup přát, tak si ho u vás vyzvednu a oblek
Hrabě de Garets využil příležitosti a po
nu ho."
prosil biskupa, aby pomocného kněze pře Obuvník nevěděl, co se stalo, když mu pan fa
ložil. Řekl mu také své důvody. Biskup
rář položil na stůl v hotovosti padesát franků.
Chalandon slíbil, že při nejbližší příleži
Poprvé po dlouhé době utíkal jeho syn, malý mi
tosti Raymonda odvolá.
nistrant, do řeznictví a vrátil se s masem domů.
Vianneysi sedl za stůl a napsal panu biskupovi.
Mezitím uvažoval Vianney, jak se zbavit
"Vaše excelence!- Musím vám ted ze srdce podě
pláštíku;pálil ho jako oheň - Druhý den
kovat. Pláštík, který jste mi ve své dobrotě da
přišel na- návštěvu pan f arář Borjon z
Ambérieux, aby mu blahopřál k vysokému roval, mi udělal velkou radost. Protože jsem ně
komu nemohl ve velké nouzi pomoci, prodal jsem
vyznamenání.
ho za padesát franků. Se ziskem jsem byl spoko
"Nevíte, kde bych mohl dobře tuto tret
ku prodat?"zeptal se Vianney. "Potřeboval jený!"
bych trochu peněz pro chudou rodinu. Švec Arcipastýř z Belley byl jistě nemálo překvapený,
ale svou přízeň Vianneiovi neodňal.
Tournassoud má devět dětí a nadře se."
"Vy chcete pláštík prodat?"podivil se Bor Následující rok splnil i to přání, které pronesl
jon. "To je přece vaše vyznamenání, ne?" hrabě de Garets - starosta Arsu - a ustanovil
"Hm, takové vyznamenání. Opravdu nevím kaplana Raymonda farářem v obci Polliat.
k čemu to slouží. Nechtěl byste to?"
Když uváděli nového faráře v úřad, dostal Ray"Byla by to pro mne vzácná památka na
mond dopis od svého bývalého faráře a s han
celý život,"usmál se kněz z Ambérieux,
bou četl:
"ovšem nemohl bych to nikdy nosit."
"Byl jste mi vždycky tolik užitečný a prokázal
"Tak co nabízíte?"
mi tolik dobrých služeb, že jste si úplně získal
"Jsem jen chudý venkovský farář a do mé moje srdce."
vsi bohužel nechodí zámožní poutníci, ale Světcův dopis zapůsobil na kaplana tak, že se
dám vám za to dvanáct franků."
docela obrátil a poznal teprve, u jakého světce
"No, možná, že za to dostanu jinde víc," pracoval.
šibalsky se usmál Vianney. "Švec je oprav
du velmi chudý a dvanáct franků mu málo V Arsu také slavili nástup nového kaplana. Byl
pomůže."
to misionář Toccanier,. statný, silný muž, mocné
"Netušil jsem,že světec může být takovým ho zevnějšku. Měl zbožnou a upřímnou povahu
kšeftařem,"smál se Borjon.
a svým skromným, milým charakterem se hodil
"To "svatý"je nesmysl. Kšeftař, to jsem." dokonale ke svému novému panu faráři.
A brzo si získal také srdce všech věřících.
Sotva kněz odešel, vstoupila na faru Ma
W. HÜNERMANN.
rie Ricotierová, zámožná slečna, která
přišla do Arsu, vyřídit u pana faráře ně
jaký odkaz.
SVÁTOST MANŽELSTVÍ PŘIJALI
"Přicházíte právě vhod,"řekl Vianney.
Herr EHRAT a MONIKA, roz OTTOVÁ
"Chci prodat svůj pláštík. Pan
Přejeme Boží požehnání.______
farář z Ambérieux mi nabídl
NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠEL:
dvanáct franků. Od vás
pan prof. OLDŘICH STRÁDAL
dostanu jistě víc."
vzácný, úsměvný člověk, po kte
"Ten je mnohem cennější,
rém se bude stýskat nejen rodině,
ujistila ho žena, ztěží skrý
ale i nám, kdo jsme ho znali.
vajíc své překvapení.
AT ODPOČÍVÁ VE SV.POKOJI.

VYZNAMENÁNÍNA PRODEJ

CO JE MILOST ?

Pokračování katechismu, základ
ních vědomostí o učení katolické
Církve.
K učení o Církvi patří
otázka MILOŠTI. Je to sice otázka-a odpovědobtížná, MILOST je však nejdůležitější DAR,
který nám Církev z Kristova pověření
zprostředkuje-zároveň s hlásáním zjevených
Božích pravd.
V náboženství se užjvá slova MILOST velmi
často-ale řada katolíků neví přesně-nebo vů
bec ne-co MILOST je. Někdy to nevědí ani
učitelé náboženství, ačkoliv šestá ze základ
ních pravd katolické víry zní: "MILOST
BOŽI JE K SPÁSE NEVYHNUTELNÉ POTŘEB
NÁ. - Cili-bez milosti nemůžeme být spaseni.
POJEM "M ILOST".
O MILOSTI mluví Písmo často, ale v několi
ka vrstvách a významech, takže tento po
jem vysvětlit a pochopit je obtížné. A přece
stojí pojem MILOSTI ve středu křesťanské
víry. Pochopit správně MILOST a její nut
nost pro spásu znamená pochopit správně
křesťanskou víru.
NADPŘIROZENÝ DAR BOŽÍ.
V obsáhlém katechismu + kard.-sekretáře
Petra Gasparriho je odpověd na otázku, co
je MILOST:"MILOST je nadpřirozený dar,
který daruje Bůh andělům a Údem, aniž by
si ji zasloužih a dává ji proto, aby jim pro
půjčil věčný život."
MILOST je tedy především Boží dar. Nemám
na ni nárok, nemohu si ji zasloužit. Při tom
potřebuje člověk milost pro duši tak nutně,
jako jídlo pro tělo. Chceme-U tedy podstatu
milosti správně pochopit, musíme říci: MI
LOST BOŽf je něco, nač je člověk naprosto
odkázán, ale nemůže ji sám svými zásluhami
získat a nemá na ni nárok:. Bůh mu daruje
milost z lásky a dobroty.
Zesnulý řezenský dogmatik (dogmatiká-věro
uka jprof.J.Auer píše právem v 5.sv.Malé
katohcké věrouky pod názvem" Evangehum
MILOSTI":"Clověk-zvlášť v naší osvícenské,
technické době, tíhne stále k tomu, aby sám
sebe udělal východiskem, středem a cílem
svých snah a hledání. Chce být nezávislý
a dospělý a sám budovat svůj život. Cím bu
de, a čím bude jeho svět, toho chce dosáh
nout sám a ne být za to vděčný jinému."
DAR LÁSKY BOŽÍ
Moderní člověk si namlouvá, že všechno do
káže a všechno může přetvořit. Jak správně
píše francouzský ateista Albert Camus v kni
ze VZPOURA ČLOVĚKA, "je vlastně vzpoura
náhrada za říší milosti vlastním výkonem a
spravedlností."
Proti tomuto postoji moderního člověka píše

sv.Pavel:" Máš něco, co bys nebyl
dostal? A když jsi to všechno do
stal, proč se vychloubáš, jako bys
to nebyl dostal?"(I.Kor.4.7.)
7
Tedy mluví proti lidem, kteří se
chtějí chlubit svým výkonem a svý
mi znalostmi.
Všechno, co člověk má, dostal jako dar lásky
Boží. Proto nemá člověk důvod, chlubit se sám
sebou a sebe oslavovat. Křesťanská víra nám
říká, že kde jde o vlastní střed lidského života,
o věčné štěstí a úspěch člověka v čase i ve věč
nosti, nestojí ve středisku ryze lidský výkon a
s ním tedy i právo na odměnu, nýbrž svobodné
a mimo nás stojící obdarování se Boha jsebou samým - tedy MILOST.
ZA DAREM STOJÍ LÁSKA
V pojmu MILOST je podstatný charakter daru.
Vnějším znamením LÁSKY je dar, kterým milují
cí dokazuje, že milovaného miluje. V teologické
oblasti tedy dar milujícího Boha milovanému člo
věku. Nemusíme zdůrazňovat, že člověk má na
tento dar lásky odpovědět také darem své lásky.

SNAHA O ZÍSKÁNÍ MILOSTI
Dospělí křesťané se mají poctivě snažit o pocho
pení dějin vlastní duše, o náboženské zkušenos
ti. Ty mají přirozenými silami co nejvíc pocho
pit, nebot zde jde o něco nesmírně důležitého,
totiž o pozvednutí člověka do oblasti Boží, do
nadpřirozená - což běžně nazýváme "MILOST
POSVĚCUJÍcr.' Nebo také MILOST božího dětst
ví. Ta dává člověku nejvyšší ušlechtilost, důs
tojnost a neocenitelnou hodnotu a to vše přesa
huje jeho přirozenou lidskou a osobnostní důstoj
nost. V okamžiku smrti rozhoduje o věčném ži
votě právě stav milosti. Jen v ní může být člo
věk na věky šťastný a prožívat Boha.
CO PÍŠE SV.JAN? MALÝ KATECHISMUS
"Všem kdo ho(Krista)přijali, dal moc stát se Bo
žími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se
zrodili...z Boha... Všichni jsme dostali z Jeho
plnosti, a to milost za milostí."(Jan 1 13 n.)
V těchto slovech je nejhlubší důvod pro křesťan
skou ctnost pokory. Pokora ví, že člověk v ob
lasti nadpřirozená nezmůže nic, vůbec nic z
vlastní sily. Všechno se mu podaří jen skrze
Bohem darovanou a Ježíšem Kristem zaslouženou
railoatUniv.prof.Dr.Ferdinan HOL.BOCK

SKRYJ, PANE, SLITOVÁNÍM SVÝM,
CO ZLA PŘED TEBOU UČINÍM.
A DEJ, AŤ NEPŘEHLÉDNU ANI,
ŽE SPÁSU S LÁSKOU MÁM Z TVÝCH DLANÍ,
I BLAŽENOST, JEŽ NEKONČÍ...
Wolfram von Eschenbach(asi 1170-asi 1220'
Přel. Anděla JANOUŠKOVÁ

OBROZENÁ CHARITA
Rozhovor s ředitelem nakladatelství katolické Charity ZVON, Václavem VAŠKO.______
Jaké plány má nově nakladatelství ZVON?
Letos (rozhovor je z července 199O)vydáme
II.vyd.ekumenické Bible, připravené litur
gickou komisí-zástupci všech křesťanských
vyznání. Dostaneme na to materielní pomoc
z Charity v Rakousku a v NSR. Dále plá
nujeme od prof.Dr. Zlámala: Životopis blah.
Jana Sarkandra a malé životopisy světců
desetiletí!duchov.obnovy,pozn.red.). Sna
žíme se vyplnit mezery z minulých let-vydáme tedy i katechismy-pro děti, pro mlá
dež, pro dospělé a pro inteligenci. Kromě
katechismu NAŠE VfRA(podle frankfurtské
Der kath.Glaube)tu nic nemáme. Na kate
chismu pracoval tým autorů, tři první ka
pitoly jsou úplně nové. Je z r.1972. Pak
od Kadlece Přehled českých katol. dějin, vy
daných KA., od Franzera Malé církevní děH
jiný a má práce-Kronika katol. Církve v
CSR po r.1945. Dva svazky do r.l95O jsou
hotové, končí procesy s řeholníky, a bis
kupem Zelou. R. 1951 začíná procesem se
slov.biskupy Vojtašákem, Gojdičem a Buzalkou. Máme připravenou knihu od prof.Palouše (rektora Karlovy university)Dopis
kmotřenci-zajímavou autobiografickou studii
Ještěrka-příběh narkomanky od Sanetrníkové, která později s manželem konvertovala
a dnes se stará o narkomany. Dále Život a
dílo A.C.Stojana(olomoucký arcibiskup),
uspořádal prof.Zlámal. A tradiční publikace
jednotný Kancionál. Dříve vycházel v ná
kladu 20 tis., ted ho vydáme 1OO tisíc.
Cyrilometodějský kalendář a stolní kalen
dář. Telefonoval Otec biskup Škarvada,
chceme-li vydat knihu Dr.Polce o svatoře
čení Anežky České, oficielní projevy a
ohlasy v českém tisku.
Je Stojanův životopis podkladem pro jeho
blahořečení, které se připravuje?_________
Není to studie k blahořečení, může však k
němu přispět. Rozhodně je to podstatní dí
lo, na němž pracoval kolektiv autorů a
určené pro širší okruh čtenářů.
Cyrilometodějský kalendář vychází řadu let.
Byl velmi oblíbený-směli jsme ho stále vy
dávat. Dříve to byl plátek, redigovaný Mí
rovým hnutím katol.duchovenstva-tedy dost
kolaborantské dílo. Má předchůdkyně šla
pracovat do Ořadu pro tisk a informace-tedy do cenzury-se chlubila svým článkem o
socialistickém manželství-ovšem z hlediska
naprosto nekatolického. R.1968 se rozmeta
la sazba a Dr.Neřadová sestavila kalendář
na vysoké úrovni, spíš pro intelektuály,
kteří kalendáře nečtou. Nazvali jsme to Ka
tolická ročenka.Na nátlak cenzury jsme mu
seli další ročník r.1971 stáhnout z tiskárny,

Zůstal tedy jen Cyrilometodějský kalendář, lido
vě přístupny, ale na vysoké duchovní úrovni.8
Kdy už se nesmělo vydávat dost nábož.knih, na
hrazoval i katechismus a modlitební knihu.V jed
nom bylo např.o blahoslavenstvích, v dalším o
svátostech. Ale Ústřední cirk. nakladatelství nám
to zakázalo:"Nebudeme dělat z kalendáře ani ka
techismus, ani modlitební knihu." Namítal jsem,
že jedině my můžeme vydávat v Cechách katol.
literaturu a proto v tom budeme pokračovat. Pak
s tím byly neustálé tahanice a ty končily tím.
že jsem r.1981 dostal výpověd.
Jak je to u vás s výtvarnou stránkou?
Snažíme se o stejnou úroveň, jakou má celá čs.
produkce. Pracujeme s výtvarníky, kteří tvoří
i pro Albatros, Vyšehrad aj. Domnívám se, že
výtvarná stránka našich knih-i vazby, přebaly a
úprava mají slušnou úroveň. Máme jen obtíže s
kvalitou papíru. Minulé období, kdy jsme se sna
žili o zvýšení úrovně-charakterizuje tato událost.
Jedna výtvarnice nám udělala velmi pěknou kni
hu, ale musela svůj návrh přepracovat, protože
Ústřední cirk.nakladatelství namítalo, že návrh
je příliš hezký a mohl by zvyšovat religiozitu.
Snad by bylo dobré, vydat i zážitky katolických
kněží, řeholnic a laiků z komunistických vězení. Sám jste tam byl velmi dlouho.
To mi také leží na srdci. Snažím se už dlouho
vyprovokovat historiky, aby napsali dějiny toho
to období, ale dosud jsem úspěch neměl. Dříve
to bylo také velice nebezpečné. Vím, že existu
jí kratší vzpomínky, např. P.Jakuba Zemka, P.
Fr. Mikuláška, na pásku namluvil své zážitky i
P. Zvěřina, sám jsem pořídil zápis od Otce Mádra.
To všechno je třeba zpracovat. Na Slovensku
napsali krátké, ale cenné vzpomínky Dr.Sylvestr
Krčméry a Dr.Vladimír Jukl. Vzpomínky napsal
i slovenský redemptorista P.Augustin Krajčík.
Inspektor saleziánské provincie Antonín Dvořák
také napsal vzpomínky. Ti si napsali i Kroniku.
Kroniky mají i některé ženské kongregace.Snad
každý řád má svého historika či archiváře,který
by osudy členů zpracoval. Věci mají různou úro
veň, musejí se literárně a redakčně upravit.Ted
už se o to zajímají i mladí lidé.Když jsem zjistil,
že žádný z historiků, které jsem znal, tyto věci
nezpracovává, považoval jsem za svou povinnost,
napsat Kroniku katol.Církve od r.1945. Mám vel
ké kontakty a přátelské vztahy se stovkami kně
ží i laiků, s kterými jsem byl zavřený, že mám
otevřené dveře i tam, kam jiní přístup nemají.
Rozesílám kněžím i řádům dotazník, kolik lidí od
nich sedělo, jména, případně další podrobnosti.
Nejsem bohužel historik a neosobuji si odborně
vypracovat tak smutné, ale i slavné období dějin
katolické Církve. Je to ale důležité. Otec opat
Opasek to popsal sám, byl tam dlouho a má lite
rární nadání. Jestli už práci dokončil, nevím.
Můj materiál by mohl orientovat historiky, mohou
na to navazovat. Kde jsem mohl, uváděl jsem i
nrameny, z nichž jsem čerpal. Archivy byly za
vřené, ale tu a tam mi některý katolický archi
vář pootevřel dveře a ukázal mi materiál,

Co masový apoštolát? Letáčky, jaké kdysi vydá
CONOVÉHO VE SVĚTĚ
vali redemptoristé ve Frýdku. Letáček si lidé
spíš přečtou než knihu.
Při apoštolské návštěvě Afriky posvětil sv. 9
Zjistili jsme, že hlad po náboženské litera tuřej Otec po vzoru chrámu sv.Petra v Římě vysta
kdy překotně nastalo období svobody, poklesl.
věnou katedrálu v Yamoussoukro-Pobřeží slo
Zřejmě jsou lidé vyčerpáni sledováním toho, co
noviny, zasvěcenou Naší milé Paní míru.85 le
se kolem děje. Vychází spousta literatury z exi ty president Felix Houphouet-Boigny z velmi
lu, ze Samizdatu,řada časopisů, televize-na to si zámožné rodiny věnoval na stavbu katedrály,
naříkají všechna nakladatelství. Ovšem nábožen přilehlé nemocnice a sociálního střediska 250
ská literatura bude mít stále své čtenáře. Po
mil.dolarů. Jak píše arc.Dyba z Fuldy,který
zkušenostech z minulých let jsme prudce zvyšo byl IO let diplomatem v Africe, končí u této
vali náklady, po dvou měsících jsme je zase prud země rozpínající se islám a začíná křesťanská
ce snížili. Z 60 na 20 tisíc. Ve srovnání se záp. Afrika. Křesťané potřebovali posilu, a tou je
Evropou je to stále hodně. Tam vydají pár tisíc u prostých lidí mohutná katolická svatyně. U
a je-li zájem, dotiskne se. U nás je obtíž-kapacijidášských povah a neinformovaných lidí vzbu
ta tiskáren a monopol. Knihu ovšem velké nákk dila ovšem stavba pohoršení, které nevzbuzu
dy zlevňují; stejně je levnější než na Západě
jí stavby stovek mešit, často s přepychovými
Snad by bylo dobré, vydávat i populárnější věci středisky, vystavěných na území křesťanské
Musíme vychovat inteligenci, ta bude vést lidi.
kultury, ani milionová konta boháčů či diktá
Ovšem té literatuře prostí lidé nerozumějí. I re- torů, kteří na účet chudého národa si oteví
.daktoři někdy ohrnují nosy nad lidovější literatu rají konta u švýcarských bank. Tím méně
rou. Ale budeme ji vydávat, má svou vnitřní hod honosné mezinárodní harémy, televizní serie,
notu-jako životopisy svátých v Křest.akademii.
peníze, které propluji hrdly v podobě alkoho
Je důležité přiblížit lidem katolický Gulak, knihy lu při oslavách konce roku a j.-stojící mno
Litevky Nicole Sadunaite či polského jezuity Czis hem víc, než svatyně Matky Boží. Při návště
Cziska-ten byl dlouho na Sibiři. Vydáme to.
vě sv.Otce ohlásil president amnestii pro dvě
Dřív se nesmělo vydávat nic pro děti a pro mla třetiny vězňů-s výjimkou politických.
dé. Tuto mezeru míníme vyplnit, např.katechis Hospodářská a mravní situace našeho národa
my. Pracoval na nich P.Med, vzácný člověk.
je katastrofální. Od 1.1.1991 se mají ceny po
Mladým musíme věnovat zvlášť pozornost. Proto travin zvýšit o třetinu. Komunisté včas pus
vzniká-ale ještě nic nevydalo, nakladatelství Por tili veslo potápějící se lodi a nyní v opozici
tál. Zatím jsou pod naší střechou. Začali jako
zlomyslně ukazují na nesmírné těžkosti, do
dětský časopis Samizdatu-Ctění do krosny, nyní kterých sami naši vlast uvedli. President Ha
se bude jmenovat Anno Domini. Vedli to Saleziá- vel potvrzuje v řeči k 22.výr.přepadu vojsk
ni. Spolupracujeme s velmi slušným tyrolským
varšavské smlouvy, že jejich mafie rafinova
nakladatelstvím, z Holandska máme řadu drob
ně brzdí snahy o změnu systému. Komunisté
ných, krásně ilustrovaných knížek, naprosto ne sedí stále na vedoucích místech, jejich dílem
závadných, v dobrém kontaktu jsme s Benno
je svržení Sachra jako min.vnitra, podlý útok
Verlag v Lipsku, ti ovšem nemají tak dobré
těsně před volbami na Dr.Bartončíka a j.zlo
ilustrátory.
řády, které ubraly podstatně popularitu Ob
čanskému fóru. Presidentův bratr Ivan chce
Spolupracujete tedy s jinými nakladatelstvími?
Ano. Teď vzniká řada nakladatelství a člověk ne založit hnutí bezpartijních a nezávislých. Do
ví, kdo je podvodník a kdo má seriózní zájem ší vánoc se očekává 100.000 nezaměstnaných.
řit kulturu. Mnoho nakladatelství ví o hladu po K tomu problémy s hlučnými hlasy sloven- '
náboženské literatuře, proto kde kdo vydává ná ských separatistů, zastoupených v parlamen
tě jedinou menší stranou. Velké strany a Cír
boženské tituly. Jsou ale nakladatelství, která
kev se postavily proti roztržení těžce nemoc
důvěru mají, např.v Brně Petrov, vede Dr.Po
spíšil-vydali už život sv.Ignáce a řadu drobných ného státu. Navíc problémy s drogami-pašoa pěkných věcí. Mají ediční řadu životů svátých. vání přes Tatry organizují Turci-sektami,por
nografií, veksláky-vydělávají ročně i půl
Na Slovensku je hlavním podněcovatelem Dr.Vl.
Jukl, nové nakladatelství se jmenuje Lúč. Dostal miliónu a jiné. President USA Bush slíbil
pres .Havlovi hospodářskou pomoc.
jsem jejich první nabídku, je tam řada velmi
atraktivních knih-i od Otce biskupa Korce a také Známý český Jezuita P.František MIKULÁŠEK
mnoho překladů. Se všemi našimi nakladatelství oslavil padesát let kněžství. Byl v monstrprocesu s řehol niky, odseděl si řadu let ve
mi chceme úzce spolupracovat a doplňovat se,
vězení, po návratu pracoval v lomu, pak v
např.Spolok sv.Vojtěcha, Vyšehrad a j.Budeme
spolupracovat i s panem Alexandrem Tomským z továrně,až dostal souhlas ke kněžské síužběLondýna, jehož revue Rozmluvy dochází i do Pra a mozkovou mrtvici. - Ignaciánský rok začal
hy. Máme ovšem potíže s autorskými právy, ne 27.PO.v Loyole-na závěr shromáždění 84 promáme totiž na ně valuty. Dokud se koruna nevz- vinciálů. Skončí na slavnost sv. Ignáce 31.7.91.
pamatuje-je to problém. Mimochodem, chceme vy Rád má 24.600 členů v 113 státech. Kromě
dat i Filotheu(Bohumilu)od sv.Františka Salezské slibů chudoby, čistoty a poslušnosti, skláda
jí i slib věrnosti papeži. Generálem řádu je
ho.
Holanďan Kolvenbach, který se snaží obnovit
Děkujeme srdečně za rozhovor!
ideály sv. Ignáce.

REFORMÁTOR

Dekret nařizuje, aby kněz nosil kněžský šat/!/ i
Sv.Filip z Neri přišel do fáma, kde. po zká církevní hodnostáři. Nemá nosit'pestrobarevná , 10
hedvábná a sametová roucha. Krajkové prádlo. Má
ze wiuanee a pohanitv-í. se znovu, zvedá
vína Laiky ke KfápLu. a nadXenéJw apoitoLátu se denně modlit breviář. Vyšší duchovní mají
aspoň jednou za týden/!/ sloužit mši svátou. Při
pomínají, že někteří ani posvátné obřady neznají,
OBROZENÍ SVĚTSKÉHO KNĚŽSTVA-THEATINI
Je to jakýsi nový typ řeholníků - nosí šat pletou páté přes deváté, vymýšlejí si/!/ a stej
světských knězi, pracují jako oni - a ukazu ně už malý počet věřících v kostele z toho má
jí, jak žít, aby světské kněžstvo přemohlo zábavu či pohoršení. Duchovní se hádají o přední
lidské chyby. Kajetán a Caraffa se zřekli místa při slavných bohoslužbách či církevních
všeho-papež musel zakročit, aby se Caraffa průvodech, přou se o to, kdo si po pohřbu smí
vzít černé sukno a svíčky. Mnohé kněze najdou vě
nezřekl i své biskupské hodnosti. Jejich
důvěra v Boha byla obrovská. Sv.Kajetán za řící spíš v krčmách než v kostele. Navštěvují
neslušné zábavy, ba sami i hrají v divadlech.
kázal členům theatinů, aby ani nežebrali,
A
ale spoléhali se na to, co jim lidé donesou co ty hrozné kletby, rušení pátečního postu...
Už velký pokrok byl, když kanovníci od sv.Petra
Tím podkopali hradby rozmařilé renesance.
svlékali v předsíni velechrámu světácké obleky a
Vyneslo jim to pohrdání, jejich jméno se
stalo nadávkou, lidé se domnívali, že jsou odkládali meče a dýky. Posměváček Vincenzo de
Galico se domníval, že reforma se nedostane přes
to pouzí svatouškové. A přece - theatini
sametové střevíčky duchovenstva. Ale mýlil se...
přistupovali často k sv.svátostem-tehdy
často znamenalo jednou měsíčně. Na nadávky KROUŽEK BOŽSKÉ LÁSKY SV. FILIP Z NERI
a podezřívání nedbali.
působil stále silněji a vynucoval si místo v
Řím je začíná oceňovat, když se r.1525 vě římské společnosti. Na kněze se dávali světit číir
novali nakaženým morem. Oratorium buduje ne "dál více ti, kdo se chtěli podobat Kristu. Kalem
mocnici v San Giaccmu, kam přicházeli pak i kard.Caraffy a Alvareza z Toleda se sdružují hor
kardinálové s takovou pokorou, jako by by liví a nadšení, ochotní ke každé oběti, jen aby
li služebníky theatinů.
Církev zase zazářila jako pravá nevěsta Kristova.
Sacco di Rema toto bratrstvo smetlo. Zůsta Nejdřív provedli reformu na sobě. Papeži Piu III.
la jen nemocnice a láska bratří k nsnocným. nahání strach a nedůvěru svatost a přísnost Caraffova. Když se skupina pustí do kacířů, musí
ZAČÁTEK
KAPUCÍNŮ
Z umbrijských hor otvírá Matteo Bassi nová být ráda, že ji nerozpustí. Právě v té době se
inkvizice zabývala podezřelými lidmi, jako byli
řečiště k obrodě myšlenky sv.Františka.
ilumináti, jezuité, theatini a podobní —
A přichází k němu tolik lidí, že vzniká
Oratoř
i špitál byl často přeplněn duchovními,
zmatek a papež vyhání kapucíny z města. Ka
pucíni odcházejí zbožně, v průvodu, za zpě kteří plakali, že papež zase dovolil na posměch
vu žalmů z městských bran. Smích stydne di všem dekretům divoký karneval, který končil na
vákům na rtech, když vidí, jak bez protes Monte Testaccio dostihy vypřů.
tu odcházejí kapucíni z města, oči rozzáře J E STĚ NE KNĚZEM!
né svátým ohněm. Brandano volá:"Zločinci se V tak smutných dnech se nedává sv.Filip vysvětit.
hrnou do Říma a svaté z něho vyhánějí."
Vidí pyšné kněžské šviháky v civilním oděvu/!/,
Pius III.nemá mravní autoritu, silně podlé projíždějící se Římem v rozpustilém průvodě. To
há nadržování příbuzným, trpí hlučné karne to ponížení kněžství vedlo sv.Filipa, že se při
valy, ale zabývá se už myšlenkou, svolat
pravoval na svěcení dlouhým rozjímáním v řím
reformní sněm. Načrtne plán reformy, vybírá ských katakanbách-nejraději v San Callisto. V no
si i lidi k jejímu provedení, má dobré
ci putoval Římem, přes kolosseum, kde měsíc oza
spolupracovníky-kard.Caraffu, Cervini, Con- řoval kříž-znamení mučedníků. Zdá se mu, že sly
tarini-dává jim plnou svobodu, vypracovat
ší řev šelem, smích pohanů, jemuž se podobá snídr
přísné reformní dekrety. Jsou ovšem tak
odpoledních hýřilů__ Obejde Titův oblouk a jde
přísné, že dodnes z nich protestantští kri k lázním Caracallovým. Liší se dnešní křesťané
tikové čerpají materiál o zkaženosti Církve od pohanů, kteří se tam kdysi váleli v rozkoších
Později to byly první texty pro mravní re a nemravnostech? Projde kolem pyramidy Cestiovy
formy Tridentského sněmu.
slavnou Via Appiu, kde bylo usmýkáno k
smrti tolik křesťanů. Pak sestupuje do
ALE DEKRETY SAMY NEPOMOHOU
katakomb a modlí se. Později vzpo
Úpadek byl příliš hluboký, než
míná,
že cítíval po této ulici tan
aby se dal odstranit dekrety.
čit
ďábelštva,
která hledala své
Také zevšeobecňovaly jednotlivé
Venuše a Dyonise...
případy. Z dekretu r.1536 vidí
P.Dr.Silvestr BRAITO, O.P.
me tehdejší situaci.

BOLESTNÁ FRAŠKA
NA CEJLU MĚ ZAVŘELI DO KOBKY,
v níž kdysi seděl Klement Gottwalt. Jeho
jméno bylo vyryto na"kadibudce" . Za chví
li ke mně přidali ještě jednoho"mukla"(Muž
Určený K Likvidaci), pana Porgese, který
byl - podle vlastních slov - zatčen pro
devizové přestupky - převážení majetku
do Rakouska.
Bachaři na Cejlu se na mne chodili dívat
jako na exotické zvíře; nikdy předtím ne
slyšeli, kdo je "převor". Někteří byli vý
borní, jiní slušní - konali prostě svou po
vinnost. Tehdy bylo ještě málo vyložených
sadistů.
S Porgesem jsme lepili krabičky na cigare
ty a na doutníky. Občas jsme tím i topili.
Naučil mě vyrábět "zundr"-troud. Spálil
se kapesník, zůstal troud a z toho jsme
křesali jiskry, žhavilo to a tím se zapalo
vala cigareta, když jsme neměli sirky.Uká
zal mi, kam všude se dají schovat zakáza
né věci - hlavně špačky a cigarety.
Strava byla bídná. Později na Mírově jsem
četl vzpomínky vězně, který byl na Cejlu
za okupace. Jídelní lístek byl stejný, jaký
měli za okupace"heftlinci".
"LIDOVECKÉ SPIKNUTÍ PROTI STÁTU".
Vyšetřující soudce mi řekl: "Podle protoko
lů jste se nedopustil ničeho trestného,měl
byste jít domů!" Byli jsme souzeni podle
par.50-23. Přechod přes hranice(do 28.
října 1948, kdy byl vydán pověstný para
graf 231)se ještě posuzoval jako policejní
přestupek, trest byl 25-50 Kčs, ale podle
tohoto paragrafu nebylo napomáhání k útě
ku za hranice tehdy vůbec trestně.
Museli hledat jiné paragrafy... Dokonale se
k tomu hodlla"vojenská špionáž". Žasl jsem
V obžalobě, kterou jsem dostal, stálo, že
mi Skřápek předával věci, které měly být
přísně utajené, já jsem to vždycky"schválil", načež on to posílal za hranice-"centru
ve františkánském klášteře".
Věděl jsem, že"ten, kdo má moc, má i právo"a že tedy odsouzen být musím. Vzdor
tomu to bylo k smíchu. Udělali z nás par
tu, já byl jejím vůdcem. P. Starka jsem
znal, často k nám chodíval z dyjákovské
fary. Dr.Pořízka jsem viděl do r.1948 jen
jednou a po únoru, když ho vyhodili z
úřadu, snad dvakrát. Skřápka jsem viděl
jen tehdy, když jsem mu předával LIDI,
které měl převést. Ostatní jsem vůbec neznal-byli tam Štěrba, Červinka, Dítě,Pijáček, pak nějaký kriminální inspektor v. v.,
který zemřel na Cejlu a Herrmann.Označili
nás za Lidovecké spiknutí proti státu. Ku
riózní bylo, když se přišlo na to, že ne
jsem organizován v žádné politické straně-

Pořízek a Stark byli snad lidovci, nevím. Ostatní
byli asi nár.socialisté, možná i sociál.demokraté.
Nikdy jsem se nestaral o to, v které straně je 11
kdo organizován. Přiřadili k nám-snad kvůli"ožívení"-ještě jednoho člena SNB-jmenoval se Lehký.
Tvrdil , že dostával ode mne příkazy, aby mi
okamžitě sdělil, bude-li se dít něco mimořádného,
a já to pak po Skřápkovi pošlu dál. Pana Lehkého
jsem viděl poprvé v životě u soudu, když proti
mně svědčil jako "korunní svědek".
SOUD - TO BYLA FRAŠKA
Dozvěděli jsme se však, že soud rozhodl, většinu
z nás propustit, jen Skřápka, Herrmanna a Dítě
tam nechat do vánoc. Prozradil to JUDr Horňanský. Ti tři pracovali za peníze a tím se obohaco
vali.
Na soud si vzpomínám velmi dobře. JUDr Bílek prokurátor, lhal tak, jak mu scénář přikazoval.
A věděl, že lže. Předsedou soudu byl JUDr Horňanský, figuroval tam i nějaký plukovník Linda a
přísedící Šach. Udělali z toho"polovojenský"proces
Důvod-jeden z přísedících byl voják! Seřadili nás,
odvedli k bráně a tam nás převzalo SNB. Bachaři
při tom dělali poznámky na účet SNB:"Jo, nám se
nevěří, věří se jen těm grázlům..."
Když Bílek přečetl obžalobu, zeptal se mě Horňanský, cítím-li se vinen. Odpověděl jsem, že jen
částečně, ale ne ve smyslu, jak tvrdí obžaloba.
Stačilo, abych mluvil pravdu, protože to, co na
diktovali znojemští estébáci Skřápkovi a co on podepsal, jsem snadno vyvrátil, protože i Skřápek
sám to odvolal.
Zajímavě působili"vojenští znalci". Domníval jsem
se, že se mě to netýká, protože jsem s tím neměl
nic společného. Nejdřív soudruzi pracně dokazova
li, že doklad, který měl předat Skřápek Pořízko
vi, je"vojenského rázu". Byla to obálka s prospek
tem na auto. Pořízek mu to vrátil se suchou po
známkou: "Je to na h...o, protože to už budou vy
rábět Poláci." Ale"vojenští znalci"se nedali. Při
vlekli k soudu KUFR vojenských dokladů, prý tak
vážných, že by mohly nebezpečně ohrozit republi
ku. Divil jsem se, že se nikdo neozval. Ale i tak'
to mělo humorné stupňování. Advokát JUDr Poříz
ka se totiž zeptal, zda by mohl i laik poznat,jak
důležité jsou to dokumenty, které musejí být uta
jené. Odpověděli, že ano. Advokát na to:"Mohl
to tedy poznat i JUDr Pořízek, který byl ve Znoj
mě až do únorových událostí šéfem policejního ře
ditelství?"" Jistě, tím spíš,"odpověděli soudruzi.
Advokát namítl:"Tak proč ten Pořízek řekl Skřáp
kovi, že je to na h...o?" Zmlkli, sbalili"doklady"
a šli od toho.
Jednou odpoledne-snad první či druhý den-se plu
kovník Linda ptal"Mluvilo se o tom, že Skřápek
byl bit a poslal domu zakrvácené prádlo. Obvině
ný Skřápku-byl jste bit?" Skřápek:"Prosím, abych
nemusel odpovídat?!Jeho advokát totiž na něj křikl
aby mlčel). Dr Šach:"Nařkl jste pana převora Zem
ka z velmi závažných činů. Proč?""Prosím, abych
nemusel odpovídat.""Proč jste to podepsal, když
to při výslechu popíráte?" Skřápkovi povolily ner
vy: "Pane přísedící, kdybyste byl tehdy v takové

situaci jako já, podepsal byste i to,
že jste zavraždil vlastního otce."
O slovo se přihlásil Dr.Pořízek:"Po
věst, že byl Skřápek bit, jsem ve
Znojmě rozšířil já. Dozvěděl jsem se
to od jednoho člena STB a řekl jsem
svému nástupci v úřadě, co se dě
je. Nevěřil tomu. Řekl jsem mu, že
tam zajedeme. A přišli jsme právě k
tomu, když byl Skřápek bit.Pak ho
dali do robotárny a tamější dozorce
(Pořízek všechny jmenoval jménein)
řekl, že jde od toho, že gestapákům
sloužit nebude. Že tam přivezli
Skřápka-byl falový, žlutý, dobitý."

Procházka odpověděl, že jejich šéf Haněl jim zdůrazňuje
aby se chovali humánně a že se podle toho řídí. Pak se
mě zeptal Horňanský:"Pane převore, byl jste bit?" Odpc
věděl jsem, že ne. "Dovolili vám kouřit?""Ano".
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Z toho udělali šalomounský závěr:"Státní bezpečnost se
obviněným chovala humánně, neboť převoru Zemkovi do
volila kouřit."
Celkem dobře mě hájil JUDr Trávníček z Brna. Nevzpo
mínám si, co jsem řekl na závěr, kdy jsme směli mluvit.
Odsoudili mě k 18 ti letům nepodmíněně. Odvolal jseis. se
proti tomu. Pak nám dovolili půlhodinovou návštěvu. Při
šlo mnoho příbuzných,přátel i známých, kteří přinesli
spoustu balíčků a dobrot. Na cele se to všechno rozděli
lo. Mezitím tam přibyl nový"Zuwachs"-Stána Lekavý.
KDYŽ JSEM ŠEL NA
KOBKU
povídá mi bachař Malý:"Tak vy máte 18 roků trestu, to
znamená, že to nebude život, ale živoření. Až vyjdete,
budete mít tolik let, kolik je vám dnes." Byl to celkem
slušný člověk, nikomu zbytečně neubližoval. Hlásil nám
vždy předem, že bude prohlídka. Nechali jsme na vidi
telném místě trochu"zundru", nějakého špačka, a když
to našli, dál už nehledali. Něco najít museli-a byl klid.
Každý den byla vycházka. Dostali jsme tři cigarety a za
tu čtvrthodinu jsme je směli vykouřit. To by nám ale
nic nezůstalo na světnici. Tak jsme si vždycky nechali
zapálit cigaretu, udělali tři šluky, zhasli ji a schovali.
Na kobce se kouřit nesmělo - ale kouřilo se vždycky.

ZDE JE NUTNO TROCHU ODBOČIT.
Celá tehdejší justice spočívala na vy
nucených doznáních na StB. Svědčí
o tom i Gustav Husák. Odseděl si
nevinně 1O let - do května 1960. V
dopise z 27.6.1968 v Kulturní tvorbě
vylíčil způsob mučení a vynucování
přiznání:"Podepsal to ne normální
člověk, ale utýraná ruina, bez
schopnosti ovládal svůj rozum, vůli
a mysl."
JUDr Husák prošel třikrát kolem ná
silností I "Lež, výmysl a podvod byly
CO NOVÉHO VE SVÉTĚ
mistrovsky režírovány do protokolů
jako nezvratné důkazy. Lámaly se
Na svém podzimním zasedání ve Fuldě se postavili bisku
charaktery lidí a po zákonech této
pové NSR i býv.DDR proti omezení ochrany nenarozené
republiky se šlapalo jako v hnoji." ho života v býv.DDR. Zvonit se na Den neviňátek už
V článku z 4.7.1969 v č.27 v Kul
nebude, zarylo se to jako obžaloba do svědomí viníků,bu
turní tvorbě uvádí! "Jsou to neprav de však zaveden"týden pro život", s promluvami, vysvět
dy, polopravdy a hanebně vymyšle livkami, poutěmi a mší sv. Tyto týdny se mají zavést v
né lži. Nejde proto o justiční omyl, celé Evropě. Mluvilo se o lepší přípravě kněží na jejich
ale jde o vědomě organizovaný jus poslání, o problémech s jednotným Německem, o ochraně
tiční zločin!"
kulturních kořenů Evropy. V závěrečném pastýřském lis
Historik Karel Kaplan v č.7.Nová
tě se dotýkají biskupové současných problémů a navrhumysl v článku Zamyšlení nad politic jí jejich křesťanské řešení.
kými procesy" uvádí na str.938.:
Sekretář české bisk.konference P.Tomáš Halík řekl na
"Také soudci byli seznámeni se svou pouti na Velehradě, že míroví kněží musejí zpracovat
úlohou a s celým scénářem procesu. svůj mylný krok ke komunismu a kajícně se vrátit k čis
Stejně se na proces připravovali i
té a věrné víře. Pacem in terris, od r.1969 nástupce mí
svědkové, i jejich úlohy byly pře
rového hnutí čs.duchovenstva, spolupracovalo s režimem,
dem připraveny."Kontrolu u soudu ovšem proti návrhu komunistů,odtrhnout se od Říma, se
prováděli pracovníci StB, spojeni
postavili snad všichni.
signalisační technikou s předsedou a Po dlouhém váhání schválil sovětský parlament 321 hlasy
"měli dát předsedovi pokyn k přeru zákon o svobodě náboženství a svědomí. Stát nebude pod
šení jednání, jakmile by jeho průběh porovat ateistickou propagandu, ale ani nábož.organizace.
vybočil z předem připraveného scé Nerozhodla se otázka vyučování náboženství na školách.
náře ..."
Debaty se zúčastnil i patriarcha Alexis II.
V SÁLE BYLI VESMES NAŠI PŘI- Sv.Otec vydal konstituci ZE SRDCE CÍRKVE-o katol.uniZNIVCI. Znali mě od Minoritů, kde versitách, jejich charakteru a poslání. Rada universit,
jsem kázával při májových. Když to např.v Lovani nebo v USA, přednáší ještě nauky, které
slyšeli, začali protestovat. Dr.Hor- se nesrovnávají s katolickou vírou, hl.v oblasti sexu.
ňanský pohrozil, že dá vyklidit sál. K 25. výr. založení uspořádal v Lovani časopis Concilium
A soud se šel "radit".
kongres teologů-asi 500 mužů a žen z celého světa. Hlav
Za nimi tam vešli i oba znojemští es- ní slovo měl suspendovaný kněz Hans Kilng, který chce
tébáci-Honeš a Procházka . Dr.Hor- prosadit v Církvi jiný řád, než jí dal Kristus. Byli tam
ňanský je vzal pod přísahu-litují, že i pověstní teologové Leonardo Boff z Brazílie, Dietmar
jsem nežádal normální přísahu,"slu Mieth a j. Závěrečné slovo měl J.B.Metz z Milnsteru. V
žební1^ ničemu nezavazuje. Ptali se podstatě se staví proti učitelskému úřadu Církve._______
jich, jak se k nám chovali.
LEPSť JE SKANDÁL, NEZ ABY SE ZNETVOŘILA PRAV
DA. - Sv. Řehoř Veliký, papež a učitel Církve.

ANTIKRIST
Slov.Hlasy z Říma uveřej
ňují překlad Solověvova
Antikrista. Dílo je pře
kvapivě časové-vývoj od
věřícího, jehož středem je
Bůh-k pyšnému, jehož
středem je jeho JÁ._____
NOČNÍ PŘÍHODA
S pěnou na rtech se zuřivými skoky vyřítí
ze svého domu, proběhne zahradou a skal
natým chodníkem utíká do tmavé a hluché
noci. Pak se uklidní a zuřivost vystřídá
vyprahlé zoufalství. Na kraji strmé propas
ti se zastaví a zdálky slyší šumění potoka,
který se dole prodírá mezi skalami. Srdce
mu svírá nesnesitelná úzkost. Náhle se v
něm začne něco prudce chvět: "Mám ho za
volat a zeptat se ho, co mám dělat?" V tem
notě se mu zjeví laskavá a smutná tvář: "Má
se mnou soustrast... Ne, nikdy: Nevstal z
mrtvých, nevstal z mrvých!" A vrhne se
do propasti.
Vtom ho něco pružného-jako vodní sloupzachytí a zadrží ve vzduchu. Má pocit, ja
ko by jím projel elektrický proud a jakási
tajemná síla ho vrhne zpět. Na chvíli ztra
tí vědomí a když se probudí, klečí na ko
lenou, pár kroků od propasti. Před ním
se zvedá jakási postava, zahalená mlhavým,
světélkujícím mrakem a dvě velké oči mu
pronikají do duše jemným, nesnesitelným
jasem...
Vidí ty dvě pronikavé očí a slyší milý,tlu
mený hlas, dokonale se ovládající a při
tom jasný, kovový a bez duše, jako hlas
gramofonu; ani si neuvědomuje, přichází-li
zevně nebo zvnitřku. Hlas mu říká:"Můj
milovaný synu, v tobě mám dokonalé zálibe
ní...Proč ses neobrátil na mne? Proč jsi
uctil toho druhého, zlého,a jeho Otce? Já
jsem tvůj bůh a tvůj otec. Ten ukřižovaný
žebrák je nám oběma cizí. Nemám jiné syny
kromě tebe. Ty jsi jediný, jediný zplozený,
mně rovný. Miluji tě a nechci od tebe nic.
Jaký jsi krásný, velký, mocný! Vykonej
své dílo ve SVÉM jménu a ne v mém.Nezá
vidím ti vůbec. Ten druhý, kterého jsi po
važoval za Boha, žádal po svém Synu po
slušnost bez hranic, až k smrti na kříži.
A když visel na kříži, nepřišel mu na po
moc. Já po tobě nic nežádám, i tak ti po
mohu. Pro tvou lásku, pro tvé zásluhy,pro
tvou vznešenost a ze své čisté a nezištné
lásky k tobě ti pomohu. Přijmi mého ducha
Předtím tě můj duch zplodil v KRÁSE, ny
ní tě zplodí v SILE."
Po těchto slovech se neviditelné rty nadělo
věka samočinně zavřely. K jeho tváři se
těsně přiblížily dvě pronikavé oči a měl
zvláštní pccit-jakcby do něho pronikl boda
vý a mrazivý proud a naplnil celé jeho bytí

Zároveň se cítil proniknut neslýchanou mocí, sí
lou, pružností a nadšením, jako nikdy předtím 13
nezakusil. V tom okamžiku zmizela zářivá vidina
a dvě pronikavé oči, a jakási tajemná síla zvedla
nadčlověka do výše a okamžitě ho vložila do jeho
zahrady. Do slovenštiny přel. P.A.PAULINY

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Stovky kostelů v naší vlasti jsou v havarijním
stavu. Před novináři v Linci na to upozornil bu
dějovický biskup M.Vlk. Vyzval Rakušany, aby
nám pomohli tyto kostely hl.v pohraniční oblasti
restaurovat. Začalo se už s renovací zpustošené
ho hřbitova. I proslulý premonstrátský klášter v
Teplé je tak poničen, že řeholnící musejí bydlet
na faře v Mariánských Lázních-která je navíc ob
sazena různými úřady. V Teplé je neporušená
jen druhá největší klášterní knihovna na světě
(I.je Strahov), muzeum a částečně i kostel.
Biskup Braun z EichstSttu-kde je katol. universi
ta, vedená Mikulášem Lobkoviczem-vyzval na 21.
mezinárod.setkání kněze, aby byli věrni Církvi,
jinak ztratí svou osobnost. Kritika v Církvi byla
vždy, ale dnes se organizují kněží v neobvyklé
míře s nepřáteli Církve, v dobách, kdy je Matka
Církev v mimořádných těžkostech.
Na kněžských exerciciích ve Vatikáně prohlásila
Matka Tereza před asi 4.000 kněžími, že připra
vuje domy pro chudé a nemocné aids v naší vlas
ti, Rumunsku, Číně a Kambodži. Doufá, že její
"Misionářky lásky k bližnímu"dostanou povolení,
pracovat i v její vlasti, Albánii,a v Iráku. Začát
kem září přijala volbu za představenou se slovy:
"Bud vůle tvá!"
Fr.Reckinger, pověřený kolínským arcib.Meisnerem kontrolou učebnic náboženství v NSR, uve
řejnil loni brožuru FALŠOVANÍ” VTRY,která vzbu
dila velký rozruch. Se spolupracovníky dokazuje,
že většina církevně schválených učebnic katolic
ké víry bud víru komolí, něco vynechává, vyklá
dá jinak než učitelský úřad Církve a p.Nyní uve
řejnil postoj odborníků k 4 dílné učebnici víry
leh bin dal Já jsem zde). Učebnice postrádá pojem
oběti smrti Kristovy, povrchně mluví o nedělní
mši sv.,světsky pojímá svátky věřících, nejasně
mluví o Zmrtvýchvstání Páně, v morálce zdůraz
ňuje jen hříchy proti lásce k bližnímu a pod.
Zpravodaj"Arbeitskreis Theologie u.Katechese e.
V."si můžete objednat u paní Margot Walbeck,
Durlacherstr.25.,5000 KBIn 91.
Biskup Braun upozornil na naivitu při posuzová
ní nové situace v býv.komunistických, zemích. Li
dé se nemohou změnit ze dne na den. "Satan se
nepodřídí ani perestrojce, ani glaznosti, nejvýš
změní svou taktiku." Nejdůležitější je obrácení
se k Bohu, evangelizace. Množí se útěk k dro
gám, a "vlastnoručně vyrobené a vysněné světy
rozkoší", slepé uličky ideologií a sekt, které"vy
rážejí jako houby po dešti". Sotva kdo se řídí
zákony Božími a hlas Církve zaniká v rostoucí
lhostejnosti.

PAPEŽOVÉ

BENEDIKT XI.- Niccolo Boccasini,
Od 22.října 1303 do 7.července 1304.

ství. V 19.zpěvu Pekla zvěstuje papež Mikuláš
III.v ohnivém skalním hrobě nejen cestu Bonifáce
VII.do pekla, ale i Klementa V,"nebot po nšn 14
přijde brzo ze Západu horši bezuzdný pastýř du
ší." Klementův nepotisnus byl neuvěřitelný, nej
méně pět příbuzných jmenoval kardinály, mnoho
biskupy. Andrea da Firenze ho namaloval na Ví
tězství sv.Tomáše v kapli degli Spagnuoli ve
Florencii.

Bývalý učený generální představený řádu
Daminikánů, kardinál-biskup z Ostie, byl
sice příznivcem svého předchůdce, ale ve
všem byl jeho protiklad; důstojný, zbožný,
ctnostný a smířlivý. Běhen jeho krátké
vlády mu šlo hl.o vyrovnání protikladů,kte
ré vznikly za poměrů v době Bonifácově.Do BERANEK - od 4.st.symbol Krista, který se za
konce zbavil klatby Filipa Sličného, Boni nás obětoval na kříži jako pravý velikonoční be
fácova nepřítele a prohlásil všechna usta ránek - obětní zvíře Židů, liž sv.Jan Křtitel
novení proti Francii za neplatná. Jen oni nazval Pána Ježíše podle Iz 53,7 Beránkem Božím
dva sesazení kardinálové nebyli znovu po /Jan 1,29,36/
voláni ke své důstojnosti, zatím co mírně
jednal papež s donen Colonů. Nepokoje při BERLA BISKUPSKÁ - je předávána nově ustanoveným
biskupům při svěcení jako odznak pastýřského
měly Benedikta, aby se přestěhoval do Peruúřadu.
Biskup ji nosí při některých pontifikálgie, kde zenřel. Klement VII.ho prohlásil
r.1736 za blahoslaveného. Jím začala pře ních úkonech v levé ruce. V latinské Církvi je
berla na horním konci zakončená bohatě umělecky
chodná doba papežství, která sahala od
exilu v Avignoně a velkého západního schis zdobeným zakřivením nebo zatočením, které se no
matu až do r.1417, k začátku vlády Martina sí obráceno k věřícím. Mimo obvod své diecéze
V.a tůn období renesance. Vynikající pam- smí nosit biskup svou berlu jen se svolením pří
ník Benediktův ze školy Amolfa di Campio slušného ordináre. Opati a abatyše nosí v obvodu
svých klášterů při určitých příležitostech
stojí v Řůmě v San Dcmenico.

VÍTE,CO JE TO ?

opatskou berlu.

KLEMENT V. - Raůmond Bertrand de Goth
od 5.června 1305 do 20.dubna 1314.
Byl to Gaskoněc, narozený v Billandreau,
arcibiskup z Bordeaux. Bonifác byl proti
francouzský, Klement Francouzům nadržoval.
První krok papežův všechny překvapil. Svo
lal kardinály ke korunovaci do Lyonu. Jako
papež už Francii neopustil. Tůn začalo ba
bylonské zajetí papežů, kteří byli úplně
závislí na francouzských králech. R.13O9
přeložil Klement své sídlo do Avignonu.
Na všeobecném sněmu ve Vídni slíbil Filipu
Sličněnu z Francie mravní i osobní podporu
k strašnému, státně organizovaném a nespravedlivénu vyhubení řádu Templářů.Filip
se chtěl zmocnit jejich bohatství. Klsnent
se nestyděl nařídit i mučení. Měsíc po upá
lení nevinného velmistra řádu zenřel papež
v Roquemare.Jen jednou se králi opřel,když
r.1308 po zavraždění krále Albrechta Habsburgského místo volby francouzského prince
podporoval Jindřicha VII.,kterého r.1312 v
Římě korunoval na císaře a jehož plány po
zději zkřížil. Klement založil university
v Orleansu a Perugii. Za jeho vlády se roz
vinul v Avignoně přepych, vzbuzující pohoř
šení křestanstva, nebot se prodávaly úřady
panovalo úplatkářství, podporování příbuz
ných ap. Klementa stíhla kletba Dantova,
který napsal kolen r.1307 Božskou kanedii
a jenuž šlo o nefalšovanou myšlenku papež

BERNARD, sv. - církevní učitel a opat v Clairvaux, nar.se ve Fontaines u Dijonu asi r.1090
z burgundské rodiny. S třiceti známými a mužský
mi členy své rodiny vstoupil r.1112 do kláštera
v Citeaux. 1115 založil klášter v Clairvaux, kte
rý se stal kolébkou rychle se šířícího řádu cisterciáků. Ačkoliv Bernard chtěl zůstat jen pros
tým řeholníkem a odmítal všechny hodnosti, přece
byl důležitým veřejným činitelem, o jehož radu
a duchovní pomoc se ucházeli papežové a vladaři.
Ušlechtilým duchem, velkomyslností, mírností i
ohněm nadšené lásky k Bohu zjednal Bernard řádu
takovou autoritu, že zastínil i samotný klášter
v Cluni a za svého života viděl ještě 68 odboček
svého kláštera. Zemřel 2D.8.1153 v Clairvaux.
10.1.1174 byl prohlášen za svátého.
BETANIE 1. Osada asi 3 km od Jeruzaléma na vý
chodním úpatí Olivetské hory, kde Pán Ježíš
vzkřísil Lazara/Jan 11,1/. 2. Bethanien za Jor
dánem, kam klade čtvrté evangelium činnost sv.
Jana Křtitele.

BETLĚM /dům chlebajpodle listů z Telí Amarna Bit
ilu Lachama -dům bohyně Lachama/, městečko 7 km
jižně od Jeruzaléma. Rodiště krále Davida a Je
žíše Krista. R.1957 mělo 12.030 obyvatel, z toho
asi 4000 katolíků. Dnes tam žije hodně mohamedánů, usazených tam israelskou vládou.

POZNÁMKA: Biskup Matoušek slavil 40 let od
svěceni 17.9.1989-ne letos.-Mons.Tondra je
biskupem-ne arcibiskupem ve Spiši.

EVANGELIUM
SVATÉHO MARKA
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Jak čteme na začátku druhého spisu o U bory Sinai na poušti chtějí podnikatelé
životě Ježíšově, je obsahem této kni vystavět 500 vil, 2 hotely o 400 pokojích,
hy" radostná zpráva-řecky"evangelion". obchodní středisko, školu, nemocnici a lanovku
tedy spásy, kterou hlásal Ježíš Křis na vrchol Mojžíšovy hory. Pravoslavný klášter
tus hned od začátku své veřejné čin na úpatí Sinaie z doby císaře Justiniána( 527-765)
obývá dnes asi 20 mnichů. Věnují se modlit
nosti a do které je i on zahrnut,
bě a práci. Denně provázejí klášterem na 80
protože on je ta spása.
hostů. Kdyby podnikatelé uskutečnili svůj úmysl
Za autora druhého evangelia prohla
šuje křesťanská tradice jednohlasně vzrostl by počet návštěvníků na asi 1500 osob.
Marka. O muži téhož jména(nebo i Ja Španělská katol.nadace Sta Maria zjistila, že 75%
Španělů se považuje za katolíky. 45% odmítá uče
na, nazývaného Marka)se několikrát
zmiňují Skutky apoštolů. Byl příbuz ní Církve o kontrole porodnosti jako"obtížné",
1O% je lhostejných. V ostatních otázkách sexuál
ný Barnabášův a spolupracovník sv.
ní
mravnosti 40% souhlasí s učením Církve, 29%
Pavla a Petra. Papiáš(kolem r.l3O)ho
je odmítá. Z 2097 kněží přijímá nauku Církve o
nazývá tlumočníkem Petrovým, že to
tiž zaznamenal v evangeliu kázání sv sexuální mravnosti jen 12%, 77% je lhostejných.
Petra. A jiné spisy z 2.st.,upřesňují• Na otázku, má-li Církev přizpůsobit své učení
tomu, co chce společnost, odpovědělo 78% laiků
že sepsal evangelium v Římě. I z
a 69% kněží ano. Církev musí ovšem učit to, co
vnitřního rozboru se dá soudit, že
učil Kristus.____________________________________
spis navazuje na kázání Petrovo a
Historická úniková cesta pro papeže z Vatikánu
byl určen pro prostředí nežidovské,
do Andělského hradu-"passetto" je na rozpadnu
mimo Palestinu. Důraz, s kterým se
vyjadřuje nutnost následování Krista tí a má se renovovat. Použil ji za"sacco di Ro
ma'^. I527(plundrování Rímajneprozíravý papež
v utrpení, by mohl být zaměřen pro
trpící křesťanskou obec za Neronova Klement VII., naposledy jí prchal Pius VII.před
pronásledování. Nic se nepříčí vzni Napoleonovými vojsky. Pro turisty by to byla
ku evangelia mezi r.65-70, tím spíš, velká atrakce.__________________________________
že zničení Jeruzaléma a chrámu, kte I když je v Estonsku málo katolických kněží-ka'
tolíci jsou tam v menšině á kněží jsou přepracoré se stalo r.70)se jen ohlašuje,
vaní-musejí začínat od bodu nula, rozvíjí se tam
ale podrobnosti se neuvádějí.
duchovní život. V Tallinu žije asi 1OOO katolíků,
Markovo evangelium dává z Ježíšova
života přednost událostem před řečmi o které se stará kněz-konvertita Rein Cunapuu
(32 let).Jeho kostel uvnitř hradeb vystavěli
Vypravuje mnoho zázraků, méně podo
benství a ještě méně kázání. Popisy r.1844 polští vojáci z carské armády. P.Rein
odvládá kromě estonštiny polštinu-při polské
jsou v Markovi živé a zabíhají do
mši sv.je kostel plný-němčinu a ruštinu. Každou
nečekaných podrobností. Ale jeho
řečtina je chudá, a nevyrovná se ře neděli slouží 4 mše sv.a vydává si také katolicči Matoušova evangelia, tím méně bo ké noviny Život Církve.________________________
hatému jazyku Lukášovu.Jeho styl nás Biskup z Yiduxian, P.L.Guandong a gener.vi
nejvíc přibližuje k původnímu podání kář diecéze Baojin, Xu Zhemin z provincie Hebei
v Číně byli odsouzení k třem letům převychováCírkve, kde činy a výroky Ježíšovy
vacího tábora. Biskup byl 21.5 zvolen předsedou
se předkládaly jednotlivě, mimo
souhrnné vyprávění o ži biskupské konference-věrné papeži. S odsouze
votě Kristově nebo v men ním počítá dalších 16 katolíků-možná, že jsou už
ších sbírkách s tématic odsouzeni-kněží, seminaristů, řeholnic a laiků,
zatčených také pro věrnost Římu.______________
kou jednotou. Ale při
tom vyjadřuje i jednotně Černý arcib. Atlanty-USA-Eugene Marino(56)ze
teologické pojetí.
zdravotních důvodů odstoupil. Musí se duchovně
Ježíš je Syn Boží.V jeho obnovit a podrobit lékařsko-psychologickému lé
osobě božský svět proni čení , prohlásil. Je to první černý arcibiskup v
ká do lidského a přináší USA, jmenovaný r.1988._________________________
lidem spásu, odstraňuje Různé nábož.společnosti zřídily v Budapešti žiz jejich těl i duší zlo. dovsko-křesťanskou radu. Chce zlepšit vzájemné
Jeho působení se však ne- pochopení vzhledem k tomu, že předsudky a od
vyčerpává v pozemské pří por vůči židům roste.Také SSSR opouštějí hro
tomnosti. Ježíš je Syn
madně židé, většinou intelektuálové, kteří tam
člověka-titul z knihy Da měli dobře zabezpečenou existenci, pro rostoucí
niel a z židovské apoka- antisemitismus. Hodně jich přišlo do Berlína, i
lyptiky.Skrze utrpení do když mnozí německy vůbec neumějí. Židovské
jde slávy a uskuteční krá instituce se o tyto uprchlíky pečlivě starají.
lovství jeho a jeho věrných.

Revolver v zádech
Byla mlha. Z dálky od přístavu se
ozvala siréna a její řev jako nůž
rozřízl bílou clonu.
Alan šel po břehu a prohlížel si lod
ky, které se kývaly na vlnách. Když
se přiblížil k místu, kde kotvila
jeho nevelká motorová lod,vyloupla
se před ním z mlhy postava a Alan
ucílil na břiše hlaveň revolveru.
"Ani hnout!"
Chvíli panovalo tíživé ticho.
"Máš tady motorový člun?"zeptal se
neznámý.
"Ano,"odpověděl Alan.
"Dobrá. Mám pro tebe výborný obchů
dek. "
"Nemám o obchody zájem,"odpověděl
dost nevlídně Alan.
Tu ucítil, že se mu hlaveň revolve
ru zaryla hlouběji do břicha. Chce
ho neznámý zastřelit?
"Ale máš zájem. Musím se totiž do
stat na druhý břeh! A ty mě tam svou
lodkou převezeš! Je tohle dobrý
argument?" a opět se zaryla hlaveň
revolveru Alanovi do břicha.
"No tak dobře. Když nedáš jinak.
Ale lod mě živí. Co mi za to dáš,
když tě převezu?"
"Dostaneš stovku...a daruji ti navíc
tvůj vlastní život. Ovšem kdybys
chtěl cestou dělat potíže, se mnou
nej sou žerty..."
Neznámý muž cvakl kohoutkem revol
veru.
"Neměj strach. Ale musím tě upozor
nit, že jízda lodí za takové mlhy je
hodně nebezpečná. Navíc je příliv,"
řekl Alan a hlas se mu chvěl.
"Dost s těmi řečmi. Jedem, jak jsem
řekl a hotovo."
"Smím si zapálit cigaretu?"zeptal
se Alan.
Neznámý přikývnul.
Ve světle zápalky viděl Alan tvář,
která zdobila už několik dní první
stránky novin. Rockie Graham, poli
cií dlouho hledaný zločinec. Tedy
ten mi nedá stovku, ale spíš kulku
do břicha, blesklo Alanovi hlavou.
Co dělat?
Nastartoval motor a lod vyrazila do
bílé tmy. Náhle si Alan
všimnul, že na podla
ze leží těžký klíč.
To by mohla být jeho
záchrana. Pomaličku
šinul ruku, centi
metr po centimetru,

ke klíči. Konečně cítil, jak se jeho
prsty dotkly kovu.
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"Zahod ho do vody. A uz to raději ne
zkoušej ! " vyštěkl Rockie.
Klíč dopadl do vody, voda se rozstříkla
a pohltila Alanovu naději.
Co dál? uvažoval Alan. Rockie je vrah
a on sám je nepohodlným svědkem jeho
útěku. Je skoro jistě, že nebude váhat
takového svědka odstranit... Stačí jedi
ný náboj.. .
Náhle mu něco napadlo. Nenápadně, lehcí
posunul kormidlo doprava. Rockie ho si
ce bedlivě pozoroval, ale protože se v
lodích nevyznal, nevšimnul si ani toho,
že Alan pomalilinku posunuje kormidlo
na jinou stranu. Člun začal opisovat ve.
ký oblouk.
"Jak dlouho to ještě bude trvat?"zeptal
se netrpělivě Rockie a kopnul do boku
lodky.
NAŠE KRIMI
"Za deset minut bychom měli být na mís
tě. Ovšem ta mlha...Musím jet pomalu,
to chápeš."
"Tak přidej páru. Chci být na druhém
břehu za deset minut - rozumíš?"
Alan cítil, jak se mu po čele lije pot
a zatéká za košili. Vypočítal si oprav
du dobře linii? V té mlze! Ale je pře
ce zkušený lodivod!
Čas ubíhal a Alan už pomalu začal věřit
že se mu jeho plán nepovede. Prohrá-li'
zločinec ho zastřelí a pokusí se sám do
jet ke břehu. Zachvěl se a nový proud
potu mu tekl po tváři.
Náhle cítil, jak člun dosedl na písčinu
Bohu díky!
"Jsme na místě," obrátil Alan hlavu k
vrahovi.
"Zde máš padesátku," řekl Rockie a vra
zil mu do ruky pár bankovek. Pak vysko
čil z člunu. Voda mu sahala po kolena a
on se začal brodit ke břehu.
Alan rychle obrátil člán a zmizel v
mlze. Jasně slyšel Rockieho pohyb ve vo
dě. Náhle zazněl vzteklý hlas:"Já tě
dostanu, ty darebáku!"
Alan se rozesmál. Člun byl v bezpečné
vzdálenosti a mlha dokonale zakrývala
jeho postavení.
"Rockie, jsi na mělčině uprostřed řeky!'
zavolal.
Ozvaly se dva výstřely.
"Nech toho, Rockie! Netrefíš mě! Raději
si náboie šetři. Za pár minut voda zač
ne stoupat a brzy ji budeš
mít nad hlavu. Umíš plo.vat?"
Znovu se ozval výstřel.
,Alan se ještě jednou za
smál a nastartoval motor.
EARLE SMITH

MŠE SV.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
DVĚ VZÁCNÉ NÁVŠTĚVY

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 obratte v záleži
tostech křtů, sňatků, sv.zpovědi,
posvěcení neplatného manželství,
návratu do Církve, vyučování ve ví
ře a pod.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 Ztlrich., Brauerstr.99., 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
"Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás
...Komu odpustíte hříchy, těm jsou odpuš
těny, komu je zadržíte, jsou zadrženy."
Jan 20, 21-22

P.WERENFR IED X/AN
STRAATEN a Otec fcňsdcutp
JAROSLAX/ SKARVADA

přijedou do EINSIEDELN 28.října. Při mši sv.
v I3,3O káže P.Werenfried. Pojedeme tam? Aby
chom poděkovali Otci Werenfriedovi za podporu
Nepomucena, za financování nábož.knih, za auta
a jiné výpomoci našim kněžím doma, za léky a j.?
Za jeho pevnou, hlubokou lásku ke Kristu a k je
ho Církvi? A Otci biskupovi za jeho moudrou,
obětavou duchovní péči o naše misionáře a věřící?
VYDÁVÁNÍ DOPISŮ PRO TEBE,
tak důležitých pro masový apoštolát, se nezištně
a s velkými obětmi ujal P.ALOIS KOTEK,
Vrchoslavice 2., 79602 p.Prostějov 2. Zůstanouli Vám při odjezdu z vlasti české peníze, podpoř
te jimi tohoto obětavého kněze, bude Vám vděčný
za každou desetikorunuínecelých 50 rappů).
Přečtený KLUB nezahazujte. Pošlete jej věřícím
známým nebo kněžím do vlasti. Stejně i jiné české nebo slovenské náboženské časopisy.

INFORMACE

"Engelwerk""Dílo andělů strážných"je společenství
o kterém se šíří protikladné informace. Několik ně
meckých biskupství a rakouská bisk. konference
práci kněží v tomto díle omezily. Římská kongrega
ce pro učení víry spisy díla zkoumá a vydá pro
hlášení o teolog.tvrzeních těchto spisů. Thomas
NIGGL, opat benediktinů v St.Georgen v Weltenburgu n.Dunajem je členem díla od r.1969. Pro
hlásil, že dílo se bezvýhradně podřídí pokynům
místních biskupů a rozhodnutí Kongregace. O dí
le se šíří neúplné pověsti, že nahání lidem strach
před zlými duchu.("Bučíte střízliví a bdělí,protože
váš protivník dábel jako řvoucí lev obchází a hle?
dá, koho by mohl zhltnout."(I.Petr 5,8),a zavazu
je své členy k mlčení, eož-podle opata-je nutná
diskrétnost. Toto mlčení neexistuje vůči Římu a
příslušným církevním představeným. Zasvěcení se
andělům.říká opat-znamená bližší vztah k Bohu.
I bavorští benediktini se r.1684 se souhlasem bl.
papeže Inocence IX.zasvětili andělům. Celý němec
ký národ se zasvětil sv.Michaelovi. "Příručka"díla, věnující se hodně démonologii, není pro kva
litu díla rozhodující. Jak dalece se smí Příručka
používat k exorcismu(vyhánění zlého ducha),roz
hodne Rím. Cílem díla je mše sv.a úcta k Nejsv.
svátosti, dílo je dokonale mariánské a naprosto po
slušné sv.Otce. Opat doufá, že Rím dílo schválí,
protože je důležité pro pomoc v krizi Církve. I
negativnímu rozhodnutí Říma se Engelwerk podřídí
a bude se modlit, aby Pán ukázal správnou cestu.
Brněnské biskupstvíotevře pro rok I99O-9I viastní biskupské qymnásium._________________________
Biskup Schwery-Sion-Wallis, požádal sv.Otce o
světícího biskupa s německou mateřskou řečí.

NAŠE KŘÍŽOVKA

Pomsta

"Co tu děláš?"zeptal jsem se Kovácse, který stál
před dcmem a pozoroval protější domovní vrata,
jako kdyby na někoho čekal.
"Jsem lupičem, "odpověděl bez váhání.
"Jak tomu mám rozumět?"
"Tak, jak to říkám. Jssn šéfem bandy, jejímiž
členy jsou převážně pensisté jako já...řfejmladšímu společníku je dvaašedesát, nejstaršímu
dvaaosmdesát. Pracujeme na hodiny podle objed
návky."
"Myslím, že chápu. Můžeš mi to podrobněji vysvět
lit?"
"Pssst! Už jde."
HUMORESKA
"Kdo?"
"Chlapík, kterého musíme okrást."
Ze vrat úřadu vyšel člověk v černém klobouku s
taškou pod paždí.
"Pracujeme na objednávku vdovy Leopoldové, která
ztratila v tcmhle úřadě dvakrát po třech hodinách
když čekala na Isidora Flancse. A čekala mamě.
Bud nebyl v úřadě nebo měl po
radu. Náš úkol spočívá v tom,
připravit ho o těch šest hodin.
Plán jsne vypracovali společně,
každý přesně ví, co má dělat.
Jíež jsme přistoupili k akci,
tak jsme naši oběť, pečlivě sle
dovali. Víme například, že dnes
jde k přítelkyni a potom půjde
do kina."
"Akce Alfa začala,"zašep
tala vzrušeně jakási paní.
"V 17 a tři minuty."
Oběť, Isidor Flancs, se zastavil s nějakým bři
cháčem. Netušil, že padl do léčky.
"Starý Samoss-nejchytřejší člen naší bandy,profe
sor na pensi,"vysvětlil rychle můj přítel lupič.
"0 čem s Flancsem mluví?"""Přesně to nevím, ale
rád hovoří o burské válce. Dovede o ní vyprávět
celé hodiny, jen když se naskytne příležitost."
Oběť netrpělivě přešlapovala... Za půl hodiny
prchal Flancs na druhou stranu, ale daleko ne
utekl. Přistoupila k němu šedivá dáma.
"Také naše členka, "řekl Kovács. Staré dámě se udě
lalo špatně. Flancs ji jemně podpírá.
"Bývalá herečka. Připraví Flancse o dvacet minut'.'
Vše šlo dál jako po másle. 19,20 seděl Flancs s
holohlavým pánem v brýlích v kavárně.
"Zakladatel naší bandy, advokát Schulteisz. Vy
práví mu svůj životopis. Ohromně zaj ímavý..."
V 19,50 se Flancs osvobodil. Brzo jsem ho viděl,
jak spěchá s přítelkyní do kina.
"Akce Alfa nevyšla__ je to zrada?"zašeptal jakýsi
vousáč mému příteli.
"Ne. Kardosová čeká na instalatéra a její zástup
ce na telefonního technika. Nemohli přijít.
"Nevadí,"řekl Kovács,"o další tři hodiny ho olou
píme zítra."GYORGY MIKEŠ
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1. Praotec Židů, židovský prorok,praktikant,
2. Zn.belg.aut,Abrahámova žena,lid.souhlas,
básnicky zrak,2.žid.král(2.pád 1.3.Něm.
střecha, zájm., zn.dusíku 3. žid. patriarcha,
Jakubův tchán.4.Dívčí jméno, sykavka.franc.
"jeden", slov, zvrat, zájm.,cizí žens. jméno.
5.Slov.jak,plakat,Abrahamův syn,temnota,
zn.boru.něm“v".6.Elegán, židovský pozd
rav, o ní, něm.vejce.7.Velký prorok,spoj
ka, I. židovský král,nářečně stropy.8.Obrá
tím, biblický silák,čes.malíř.9.Zn.dusíku,
pták,žid.prorok asyrské dobyídruhý byl
Amos),nářečně"jdeme", IO.Spojka,soubor map
další velký prorok,iniciály překladatelky pro
KA,něm."na".11.nářečně smyk, obr,nesoucí
zeměkoul i, jedovatý.
A.Malý atarozákonní prorok (jen jediné pro
roctví) ,karatel Ninive.B.Bakalář pnr.věd,
(zkr.),míra půdy .udělám do tkaniny při tka
ní. C. Matka Jakubova, Evropan,předl. ,i ty.
D.Bratr Mojžíšův-jehož hůl byla v arše
úmluvy, předl., citosl. posměchu, dravé zví
ře. E. Dívčí jméno, ozn. Američanů za války,
předl., k založ.. F. Matka P. Marie, zn. váhy,
časté jméno mužů z dalekého východu, něm
větev.G.Největší osobnost Židů, býv.obch.
dům, zkr.elektriky.H.Bratr Jakubův, do
mácké mužské jméno, hlas komára,spojka.
I.Kudrna, podle tradice potomek Kainůvči také otec stavitele archy-jeho píseň(Gen
4,23...)je plná pomsty, předl. J.Říms.l,
slovanský stát, znač. náčist. organizace, 3
samohl.K.Spojka, stará se,temnota,
zasít. L.Moudrý král-syn Davidův.římsky
49,zn.teploty. M.První žena, ukaž.zájmeno,
stropy-lid. , číslovka. N. Žens. jméno, místo
narození Páně, předl.O.Nota, velkého pro
roka židů, neurčité něm.zájm. P.. Římská 5,
křesťan v Damašku, který uzdravil a po
křtil osleplého sv.Pavla, žens.jméno.
POMBCKA: B.S.,Lámech Ozeáš, Abdiáš.
Člověk, který svým bližním nic nedá,
jako by nebyl; a národ, který se od
loučil od duchovního soužití s
ostatními národy, jako by se zříkal
své ceny a hodnoty.Ed.BASS

"Pani Nováková, kam jede letos váš syn na
prázdniny.""Nevím. Koupili jsne mu vodní
lyže a tak hledá srázné moře."

'Snad jednou přijde doba, kdy lidé nebudou myslet
jen a jen na peníze... ""To je pravda-ale ta doba
je ještě v nedohlednu.""Souhlasím s vámi. Za půl
hodiny přijde známý a bude chtít vrátit dvě stovky

"Věř mi, drahoušku, že jsem sama se sebou nespoko
jená! ""Vidíš, a co mám říkat já, tvům muž?" 19

Zemřel známý slavného básníka. Ten se pustil do
"Konečně si mohu koupit auto!””To jsi zdě
psaní soustrastného dopisu vdově. Za hodinu ho
dil tolik peněz.”"Ne, ale našel
našla jeho manželka sedět u stolu v slzách.
jsem místo k parko
"Proč pláčeš? Vždyt to nebyl tak moc blízký
vání. "
známý.”"To ne. Ale přečti si můj soustrast"Mluví váš muž ze
ný dopis."

spaní?""Bohužel ne
"Ty jsi mé všechno,"říká ženich dívce před
on se vždycky jen
svatbou.
Po svatbě o ní říká, že je jen je
směje."
ho lepší polovička.
"Dívám se na inze
Znáš rozdíl mezi svědkem, odborníkem a před
ráty v novinách a
sedou? Svědek byl při tom, ale ničemu nero
uvažuji, jestli je
zumí. Odborník při tom nebyl, ale rozumí
vůbec někdo čte."
všemu. Předseda u toho ani nebyl, ani věci
"Určitě. Naš poklad
nerozumí.
ník si tam našel
"Potřebujete víc pohybu,"říká lékař pacien
místo nočního hlída
tovi. "Ale vždyt já jsem pošták.""Tak se
če a hned tu noc,
dejte přeložit k doručování spěšné pošty."
co nastoupil službu
"Sen se, milostivá, neznepokujte. Bolesti v pravé
ho někdo vykradl."
"Tenhle vzorek jsem
noze jsou typické pro starší lidi.""Ale má druhá
Ptá se kolegyně
nedávno viděla."
noha je stejně stará a ta mě nebolí!"
kamarádky:"Tak jaké
V USA a v ČSR budují inženýři mosty. US inženýr
to bylo u moře?""Jako tady. Dřímáš, čekáš
telegrafuje:"Ještě deset dní a jsme s mostsn hoto
na oběd, pak na večeři..."
vi." Cs inženýr telegrafuje:"Ještě deset formulá
"Nemohu mít přece oči všude,"naříkáúdržbář
řů a můžeme se stavbou začít."
"čistě, ale to neznamená, že musíš přehlí

K šerifovi přiběhne rralý Torrmy. "Rychle do saloo
nu, tam se pustil do rvačky můj otec." Šerif spě
Otec nese synka na výletě na zádech. "Jssn
chá do saloonu a tam se skutečně rvou dva muži.
hodně těžký?" ptá se chlapec. "Tb jsi."
Který je tvůj otec?”ptá se
"Tak mě nes rychleji."
šerif Tommyho. "To nevím,
"Za svobodna mi říkal, že pro mne skočí do
právě proto se spolu rvou'
žet to, co nechceš vidět.”

ohně a ted je mu zatěžko skočit s prádlem
na mandl,"stěžuje si manželka kamarádce.

"Pane vrchní, pamatujete
si na mne?""Ne!""Před
hodinou jsem si u vás
objednal řízek!"

"Co myslíš, Honzo, kolik musí vydělat
ten, kdo se chce oženit?"”Asi tak
třikrát víc.”

"Dnes mám první
jít se mnou?""A
žet? ""Vůbec ne.
hned budu mít u

"Moudrý muž předem ví, že ideální
ženu nenajde. Ale stále ji hledá.”
"Proč?""Protože z toho má víc po
těšení. ”

Přiběhne písařka za vedoucím a říká
zděšeně:"Co budeme dělat? Došli nám formu
láře na objednávání formulářů."

Na náměstí stojí ma
ličký Fiat a v něm se
dí obrovský pes. Za
chvíli je kolem dav lidí
a podivují se, jak se tak
velký pes mohl dostat
dovnitř. "Co se divíte?"
prohodí majitel,"dal jsem
^o tam, když byl ještě
,

rande. Nechtěl bys
nebudu vám překá
Když tě uvidí,
ní větší šanci."

’"lakv ip

rozdíl mezi slečnou a
manželkou?""Asi 50 kg."

n,
Pavel se mi nelíbí.
"Proč?""Všechny práce odkládá na zítřek a to je mi
Dívka říká svému nápadníkovi:"Karle, mám
pro vás špatnou zprávu. Byla jsem u kartář- noc brzo."

ky a ta mi řekla, že se vdám za hezkého
muže."

"Dříve jsem tě vídával s nějakou paní a ted jsi
stále sám."”Ta paní se vdala.""A za koho?”"Za mne'.'

"Jaký bych měl plat?"ptá se zájemce v osob "Oženil jsem se s bohatou vdovou.""A jsi šfasten?"
ním oddělení."Napřed 2.000 frs a později o "To se rozumí. Ted jsem sám vdovec."
dvě stovky víc.""It> tedy přijdu později." ]oe si vyšel a nevrací se. Až ve tři v noci klepe
na dveře.Zena nechce otevřít."Nesu ti svíčkovou s
knedlíkem."Žena otevře."A kde ji máš?""V žaludku."

P. P.
8635 Důrnten
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JAK ZVLÁDÁTE "RÁNY OSUDU?'_________ proměnit v duchovní bohatství, k zocelení charak
teru.
Snad v každém životě či rodině se vyskyt 17-13 bodů:snažíte se vzpamatovat, vyrovnat se s
nou nenadálé smutné, ba tragické událos
neštěstím, bojovat proti němu, ale ne vždy
ti; některé z nich mohou vést k tělesné či
se vám to daří.
duchovní smrti. Jak se s nimi vyrovnátáte 12-6 bodů: málo chápete kvality utrpení pro život
a charakter. Pro vás může být neštěstí ab
1. Dostanete-li zlou zprávu, ztratíte na
solutní zlo.
delší dobu hlavu?
ano O, ne 2
5-0 bodů: Utrpení váš charakter ničí. Pohled na
2. Uvažujete brzo o tom, jak bud zlo od
kříž, modlitba křížové cesty, četba evange
stranit nebo zmírnit?
ano 2, ne O
lia o utrpení nevinného Syna Božího, Pána
3.Snažíte se přijmout neštěstí statečně?
Ježíše, vám snad odhalí aspoň trochu hodno
ano 2, ne O
ty utrpení a zmírní vám vaše trápení
4. Napadne vám, zdali vám snad Bůh touto
ranou osudu nechce něco říci?
Z\A'I'b
V EDI? ? ? ? ? ? ?
ano 2, ne O
5. Poznáte-li, že vás Bůh chce neštěstím
SVATÝ STOLEC je 1.stolec sv.Petra v jeho chráupozornit na to, že nejdete správnou
mě v Římě. 2. Sv.Otec. 3.Papež, který s pomocí
cestou, snažíte se ze všech sil na dob kongregací, cirk.soudů a úřadů vyřizuje záležitos
rou cestu se vrátit?
ano 2, ne O
ti katolické Církve.
6. Vypravujete při každé příležitosti, vhod POSVĚCUJÍC! MILOST je 1. nadpřirozený život du
či nevhod, o své nesnázi?ano O ne 2
še, daný Bohem při křtu, ztrácející se těžkým
7. Zařadíte tragickou událost do svých
hříchem a znovu darovaný při lítosti(zpovědi).
modliteb?
ano 2, ne O
2.. Svatost člověka, který se snaží žít co nejvíc
8. Zapůsobí na vás neštěstí tak, že úplně podle Božího přání. 3. Využití všech příležitostí
ztratíte chuť k životu?
ano O, ne 2
k posvěcení-sv.zpovědi, sv.přijímání, dobrých
9. Zlobíte se na ty, kdo se účastně neza -skutků,',
jímají o vaše soužení?
ano O, ne 2
•}oaiz InAS qng n}ji[ ud alna
10. Chce-li vás někdo potěšit, byt neobrat ®P ureu uiÁjeiJf ‘.rep af xšOTIW^OJfnoaASOďZ
ně, jste mu za jeho dobrou vůli vděčni?
■ures iBAopotfzoa
9?rJUI ostO'AS-‘B5T
ano 2, ne O
-paured bubjs af auranp oqaí AuBJiad-AS oajojSu
ll.Snaží-li se vám někdo vhodně pomoci,
■aASfjjo ajao qoa^so;rzajez o aínpoqzoj b bjbjs
přijmete pomoc rádi?
ano 2, ne O
as npBan-5(ajo b(b|oj Bp3AS)npnos-s[aja ‘ (abis
-jaisiuuiijjaBSauSuoif potuod bz
‘zadBd
22-18 bodů:Jste mimořádně stateční. Doká
af
aOTIOLS
VMSTOXSOdV
ni?
O3TOXS
‘AS "T
žete i dost velké neštěstí

NAJDETE 10 ROŽDÍl9 MEZI OBĚMA OBRÁZKY?

'To je hezké, že se vám podařilo přemluvit svého muže, aby přece jen na slavnost přišel!"

