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V posledních letech nás předešla řada skvělých osobností k Bohu. Pan Ing.Husák, obětavý,
úsměvný člověk. P.Vondra, otcovský a stejně obětavý. Nedávno prof.Strádal. A to jmenujeme
jen ty, které většina čtenářů dobře zná. - V Símě,posvěceném krví mučedníků, si vzal Bůh k
sobě svého vyznavače, Otce Josefa ZVĚŘINU. Nezmiňovali jsme se o jeho doktorátech a vyzna
menáních, ale o jeho dlouholetém utrpení v komunistickém vězení a jeho duchovní práci, do
které se hned po návratu z vězení vrhnul. Zde jeden z jeho posledních článků, který dokazu
je, jak miloval Náměstka Kristova sv.Otce.
"Už jsem zažil dvojí setkání s Janem Pavlem II. R.I976 v Krakově na Kongresu polských dokto
rů teologie, pak ve zmatku v Rudolfínské galerii na Pražském hradě letos. Nyní sedí proti mně
u jídelního stolu se svými sekretáři-polským a vietnamským-vedle můj býv.žák biskup Škarvada.
Ovzduší je tiché, důvěrné, srdečné. Opravdu se cítím hned jako s otcem. Není na něm znát
únavu, ač měl dopoledne gen.audienci a řadu soukromých. Je 20 hodin. Září z něho láska ne
sená pohledem krásných modrých očí a milým hlasem. Hovor volně přebíhá na témata malá i vel
ká. Leží mu na srdci kultura i teologie, filosofie i mnozí naši lidé. Žasnu nad jeho pamětí:cituje mi můj článek, o kterém už ani já nevím. - Chvílemi nevím, zda sním či bdím. Ale musím se
soustředovat na přítomnost i tématiku. Ruší mě cosi bolestného. Když zachycuji jeho pohled,
ptám se sám sebe, co vede lidi, že číhají na každou jeho chybu?Proč ho tolik podezírají a špi
ní? Kdyby tu seděl a Vatikán neopustil, jistě by mu to vyčítali. Ted s chutí vyčítají, že jezdí
po světě.Některým katolíkům vadí, že je Polák-der Pole-říkají se skoro rasitickým přídechem.
V duchu tu vidím černého papeže - jako že jednou bude. Už slyším, co budou jím podobni kři
čet o neporozumění, o římském centralismu atd. S nechutí zaháním vidiny a honem prožívám
přítomnost. Vidím člověka statečného, laskavého, čistého, moudrého. Musel bych mít hodně
zlé oči, abych viděl něco jiného než otce. Rychle dodávám: někdy i přísného. Nu, mně to ne
vadí. Vidím prostě muže, kterému nejde o sebe, o vlast
ní slávu. Už dávno tu není tiára, nosítka, na nichž dří
ve nosili papeže, jsou v muzeu - má dávná modlitba se
splnila.
Katolická Církev u nás platila v minulosti
za věrnou
Kristu a římskému biskupovi, který nese odpovědnost
za katolickou Církev po celém světě. Ted tu sedí nad
chudým talířem. A zase slyším obavy té protipapežské
země - obavy z triumfalismu. Ano, je to obava a strach,
který má velké oči. Pral bych těm bázlivcům, aby za
sedli s tímhle "triumfátorem" za jeden stůl Tento člo
věk hrůzu nebudí, tu budí kolem něj jiní. Ani katolic
ké Církvi u nás není do triumfování; neseme dost ran
starých"přátel". Proč vstávají noví bojovníci? Stojí za
některá šlápnutí vedle?
Myslím, že katolický tisk nepřinesl nic negativního o
představených jiných církví, protože si myslíme, že
pravdivost nás nezavazuje k nelásce a že jednota je vyš
ší dar než staronové nepřátelství.
U otcovského stolu to cítím velmi silně."
I Čeští i slovenští katolíci doma i zde jsou sv.Otci věrni.
Mnozí kněží-řecko katolíci-raději trpěli, než aby přeI stoupili k církvi, která sv.Otce-nástupce sv.Petra -ne
uznává. My trpět nemusíme, ale musíme se za něho
vroucně modlit.
Vaše redakce

Akci faráře K.Wiegera z Gelsenkirchen-NSR-"Milión růženců pro SSSR," podpořil misionář Srdce2
Ježíšova P.Jakob FBrg z Rakouska. Zaslal do Lvo
Koncem října skončila v Římě synoda o po va uniatům 45.000 růženců, 50.000 zázračných
slání a výchově kněží, řeholníků a semina- medajlek, 19 tun nábož.Iiteratury-5O tis.biblí,80
ristů. Podle gener.sekretáře mons.J.Schotte tis.nábož.literatury, 15 tis.katechismů,vše ruský.
Katechismy daroval týdeník Neue Bildpost.Arcib.
bylo 13 biskupů synody na 11. Vaticanu, 131
Sterniuk mu poděkoval a dobrodincům udělil apoš
je na bisk.synodě poprvé, 170 se stará o
výchoyu bohoslovců jako rektoři, spirituálo- tolské požehnání. Na Ukrajině je nával na studiem
teoloqie-jen v diecézi Lvov 300 stud.,i do řeholí.
vé a profesoři, 74 je v bisk.konferencích
předsedy komisí pro výchovu kněží a semi- Nová televizní serie Wie gut, dass es Maria gibt
o údajném řeholním životě je další útok proti ka
naristů. Za naši vlast tam byl premonstrát
světící biskup Otec J.F.Lobkowicz z Prahy. tolické Církvi-zesměšnit řeholní život dívkám,
které by rády vstoupily do řehole.______________
Kard. Ratzinger měl velmi důležitý referát latinsky-řada biskupů si nasazovala sluchát Zhroucení komunismu v Evropě má vliv i na ko
ka, protože už církevní řeč neovládají. Ho- munistický Vietnam, kde žije na 4 mil.katolíkůmezi strachem a nadějemi. 30 kněží je ve vězení.
lanský primas-kard.Simonis doufá, že vý
sledky synody budou mít pozitivní vliv i na Světit se nesmí seminarista, který studoval před
kněze v Holandsku. O celibátu řekl, že jsou r.1975. Ted byl povolen seminář v Nhatrang, smí
přijímat žadatele jednou^ za tři roky._____________
i argumenty proti (osamocenost kněží ap.),
ale je příliš cenný, než aby se rušil.______ Ve vých.Německu křestané vystupují houfně z
V televizním projevu 28.října varoval kard. církví-hl .evangelíci, aby nemuseli platit církevní
F. Tomášek lid před národním a osobním so daně. Nepříjde-li co nejdříve duchovní pomoc,rozbectvím. Po pádu komunismu zneužívají mno šíří se tam sekty-i Satanisté- jako u nás,_______
zí energii k dosažení osobních výhod. Varu V již.Itálii řádí víc a krutěji organizovaná zločin
je před rozštěpením země-je to neblahé dě- nost, hl.klany mafiózů. Není výjimka, že děti do
dictví nacismu._____________________________ stanou k I.sv.přijímání jako dar pistoli. Zločin
Slovenská republika jmenovala zplnomocněn- nosti napomáhá nezaměstnanost. Hradem Mafie je
ce, který se postará, aby řecko-katolíci do sicilský přístav Catalina-úřady jsou bezmocné-jak
stali zpět svůj církevní majetek-sebraný pra konstatoval místní biskup Bommarito. Mluví-li du
voslavnými. Pouti do baziliky na Mariánské chovní proti Mafii, dostávají výhrůžné dopisy,tak
hoře v Lutině se zúčastnilo na 200.000 ka- že někteří jsou pod policejní ochranou. 13.11.má
tolíků východního obřadu.__________________ Neapol navštívit sv.Otec. Tam vládne Camorraasi l00 "rodin", většinou znepřátelených a krvavě
V Rolducu, Holandsko, byl 7.10.otevřen
bojujících o trh omamných jedů._________________
Institut pro studium manželství a rodiny.
Při řeči k 40ti letům trvání teol.fakulty v TrieHlavním kancléřem je biskup z Roermontu
Gijsen, místopředsedou sociolog Norbert Mar ru připomenul nuncius v Německu, arc.Uhač,že
tin z Koblence. Školní rok zahájil pro-pre- teologie se musí podřídit neomylnému úřadu Církve.
Jtlrgen Krane a Thomas Braas-z Dortmundu-ochrfekt kongregace pro katol .vzdělání arc.Pio
Langhi za přítomnosti řady biskupů a nun nulí, přijeli na elektr. židlích k papežské audienci
ciů z Holandska a Německa. Institut má za Brazilský kard.Lucas Moreira Neves chce důklad
tím 23 profesorů z různých zemí a 500 stu- nou výchovu kněží, aby chápali a uměli řešit pro
dentů. Má právo udělovat akad.tituly._____ blémy dnešního člověka křesťansky. Statisíce ne
Tzv.Novokatechumenální cesta-hnutí pro ob vědomých (a neuvědomělých)katolíků, o které nikdo duchovně nepečuje, se přidávají k sektám.
rodu katolické víry-nyní uznané právně
P.Emiliano Tardif(62)se r.1973 díky modlitbám přá
Církví-se snaží katolíky, kteří svou víru
dobře neznají nebo ji opouštějí, poučit o pra tel náhle uzdravil z tuberkulózy plic. Dnes jezdí
vé katol.víře a přivést je zpět. Začalo před tento misionář Srdce Páně, Kanadan, pracující v
24 lety v chudé čtvrti Madridu, dnes je roz Dominikánské republice, po světě, vyzývá lidi k
šířeno v 600 diecézích, 3.000 farnostech, vroucí modlitbě,a sám se za ně modlí. Už na jeho
mezi 87 národy a má na 10.000 společenst přímluvu uzdravil Bůh mnoho nevyléčitelně nemocví. Od začátku roku se asi 1.500 mladých, ných-při tzv,léčebných bohoslužbách.___________
Generál jezuitů P. H. Kolvenbach navštívil jezuity
vychovaných tímto hnutím, rozhodlo ke
v již.Americe. Většinou propagují tzv.teologii
kněžství. Sv.Otec dopisem vyjádřil přání,
osvobození. Prohlásil, že tento směr může mít
aby všechna biskupství hnutí podporovala.
České Dominikánky dostaly zpět svůj klášter úspěch jen tehdy, spojí-li se s katolickým sociál
ve Znojmě. - Pasovští věřící-na podnět die- ním učením. Tu teologii osvobození-která staví na
cézní rady a kapituly Pasova-dávají budějo komunismu-Církev odsoudila._____________________
vické diecézi k dispozici ojeté vozy pro kně Něm.biskupská konference a vedení evangelíků
prosí Udí, aby dovolili po své smrti vyjmout jejich
ze, kteří se starají o víc farností. 30.10.
zdravé orgnány a voperovat je těžce nemocným.
dostala diecéze malý autobus.__________
Biskupská konference Maďarska si zvolila v Min.číslo bylo 9.-ne 1O. Vyšlo později, protože
Budapešti nového předsedu-místo kard.Pas- náš tiskař, pan Milan Cimburek, byl s rodinou
na dovolené.
kaie-arcib.z Eqeru, Istvana Sereqelyho.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

SIBYLA

pomine.
"Je to jakýsi druh neurosy,"vysvětloval
jsem,"a její příčina se nedá dost dobře
"Jeden z nejpodivnějších příběhů
zjistit. Než bude nevěstou, zapomene na
jsem zažil asi před dvaceti lety,"
řekl starý doktor a přehodil jednu to."
nohu přes druhou. Hlouček hostů
Nyní tedy byla Naděžda nevěstou. Její
ztichl a dychtivě pozoroval zamyšle snoubenec byl - jak jsem se později do
nou tvář, kolem níž kroužily běla- věděl - hodný, statný mladík. Dostal
vé obláčky cigaretového kouře.
jsem ovšem i já pozvání na svatbu. Přijel
"Bylo to po žních, téměř na podzim, jsem právě včas. Byl tam zmatek, jako bý
když jsem dostal pozvání na svatbu vá o svatbě. Nevěsta byla vzrušená, sot
Naděždy Borské s kapitánem-hm-už si va mě pozdravila, ale její matka mě od
nevzpomínám na jeho jméno. Viděl
vedla stranou.
jsem ho při svatbě poprvé a napo
"Představte si, od té doby, co měla ten
sled. Ale Naděždu jsem znal lépe.
záchvat, do pokoje ještě nikdy nevstoupi
Když byla děvčátkem, léčil jsem ji la,"šeptala polo vzrušeně, polo se smí
z podivné nemoci, která nějaký čas chem. "Chceme jí to dnes vyhnat z hlavy,
naplňovala úzkostí její okolí. Je
snad ji ten směšný strach přejde."
jí choroba byla i pro mne záhadou, Tuze jsem s tím nesouhlasil - a jak se
byla-li to choroba. Nakonec jsme dí později ukázalo měl jsem pravdu. Ale ne
tě zbavili choroby prostým, ale ne říkal jsem nic. Kdo ví? Snad přece...?
uspokojivým způsobem.
Naděnka nechtěla totiž vstoupit do Odjeli jsme do kostela, vyslechli nádher
jednoho pokoje. Byl to velký, málo né zpěvy, dojemnou promluvu a skvostné
používaný pokoj, plný obrazů a přes obřady, všichni jsme novomanželům gratu
tuto místnost se šlo z dětského do lovali a sotva jsme se vrátili, nahrnu
přijímacího pokoje. Nade dveřmi vi li jsme se do jídelny.
Pozoroval jsem vzrušení staré paní. Oči
sel obrovský, málo umělecký obraz
Sibyly. Děvčátko začalo právě cupi jí jiskřily, občas se zasmála a podívala
se spiklenecky na ženicha - vlastně už
tat, když je matka poprvé vedla
přes sál do přijímacího pokoje, aby manžela.
Její dcerka, mladá paní, neuronila při
je ukázala známým hostům.
Přede dveřmi se dítě náhle zastavi svatbě ani slzičku. Nikdo by nepoznal v
lo a zvedlo zděšeně ručičky. Mamin rozdováděné dívce dítě, které trpělo tak
podivnou slabostí. Když jsme vcházeli do
ka Naděždu trochu popostrčila do
jídelny, poznal jsem široce rozevřené
zad, ale dítě se dalo do křiku a
bránilo se urputně celým tělem. Ji dveře. Nic netušící děvče vběhlo se smí
chem do nenáviděné místnosti, vtom si
ná maminka by počkala, až se dítě
uvědomilo, kde je a obrátilo se zpět. Ale
uklidní, ale Naděždina matka při
tiskla zmítající se děcko k sobě a matka a mladý manžel zavřeli dveře a oto
čili klíčem. Do hlučného smíchu zněl křik
prošla s ním místností. Děvčátko
bylo děsem bez sebe a když matka ví mladé ženy. Dívka bušila pěstmi do dveří,
dupala, plakala - ale rozjařená společ-'
tězoslavně za sebou zavřela dveře
na druhé straně, viděla, že se dítě nost byla neoblomná.
nehýbá. Vzrušením a hrůzou omdlelo. Náhle se ozvalo rachocení, výkřik a temný
Zastupoval jsem tehdy starého léka úder, šustění sukní - a ticho. Smích za
dveřmi také zmlkl. Hosté se podívali pro
ře. po němž jsem později
vinile jeden na druhého,mla
převzal praxi. Přispě
dý muž a matka zbledli.Kolem
chal jsem do vily, kde
dveří se náhle uvolnilo, jen
se případ udál, ale při
já k nim přistoupil a zvolna
znám se, že jsem si s
jsem je otevřel.
děvčátkem nevěděl rady.
Na zemi ležela mladá paní a
Ze mdlob se sice brzo
na ní obrovský obraz proroky
vzpamatovalo, ale sot
ně Sibylly. Z roztříštěné
va je někdo chrěl při
hlavy hezké Naděždy tekla
nutit, aby prošlo poko
praménkem krev a vsakovala
jem, vytřeštilo oči a
do koberce. I bílé šaty byly
dalo se do nepříčetné
plné krve.
ho křiku.
Sklonil jsem se nad dívkou.
Poradil jsem tedy rodi
Naděžda byla mrtvá.
čům, aby dítě nenutili,
A.B.
že časem jej i odpor
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PRODAL TOVÁRNU A POSTAVIL NEMOCNICI
Někteří lidé říkají:"Katolická
charita je maskování nespravedl
nosti. Dává se almužna a zapomí
ná se na práva chudáka." Otřepa
ná námitka. KŘESŤANSKÁ ALMUŽNA
není jen peníz, hozený žebráko
vi. Jsou to všechny povinnosti
k bližnímu, na prvním místě ty,
které plynou ze spravedlnosti.

ale konkrétní pomoc.
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TO PŘITAHOVALO I JÍNĚ!
Jednou se tam objevil milánský šlech
tic, 57 let: "Přišel jsem za tebou oše
třovat malomocné v Macapá, v Santana kam mě pošleš. Sednu si s ošetřovatel
kou do jeepu a půjdeme hledat malomoc
né..." Brzo znají Candiovo středisko
lidé podél celé řeky a v nemocnici po
znávají bídu chudáků, ztracených v le
sích. Maoho lidí pochybovalo, že vydr
ží. Až nebudou peníze, ztratí odvahu..

OSOBNÍ INICIATIVA?
V minulosti kladla Církev při
řešení sociálních otázek důraz
na osobní iniciativu-říká se.
ALE CANDIA VYDRŽEL.
Dnes víme, že nestačí pomáhat
Ptali se, jak to dokázal:"Když jsem
jednomu či skupině, musí se změ
přijel do Macapá, měl jsem peněz dost.
nit celá společnost, nastolit
Prodal jsem továrnu a chtěl postavit
sociální řád ve všedi lidských, národních
nemocnici. Počítal jsem jen s lidskými prostřed
i nezinárodních vztazích.
ky... a se svou organizační schopností. Pak jsem
KONKRÉTNÍ ODPOVĚĎ DR.MARCELLA CANDIA potkal chudé, zmrzačené, malomocné, viděl ne
Celý život věnoval nemocným kolem řeky
smírnou bídu. Pochopil jsem, že problémy lidí ne
Amazonas. Navštívil ho přítel a píše:"Řekl.rozřeším jen dokonalou organizací léčení těla,
jsem mu:“Maroello, jaké námitky máji ti, ale že má absolutní přednost duchovní stránka.
kdo nevěři v osobní dobrý skutek?" Odpově-Peníze a technika jsou hodnotné, ale nejsou-li
děl s úsměvem: "Netají, že práce pro po- spojené s láskou, s pozorností ke každému člově
krokve světě má být na politické úrovni. ku, s Boží pomocí - pak nejsou k ničemu!"
Odpovídám: Ano. Dokazujete tím, že máte
PŘI STYKU S CHUDÝMI SE STAL MUŽEM MODLITBY
víc rozumu-já ho tolik nemám. Vážím si vás
že vidíte do budoucna, bojujete v politice.Vprostřed nesmírné práce si našel čas pro denní
o změnu dějin. Sám mám jen průměrný talent'mši Svatou, mariánské hodinky a růženec. Při
Oním se jen sklonit k tomu, v němž vidím 'návštěvě domu misionářů, modlíval se dlouho v
svého bratra. Dovolte, abych to dělal dál,F jejich kapli. Jistě, cítil také únavu...
než dozrají vaše politické činy. Můj bratr■"CD SOUDÍTE 0 SVĚM ŽIVOTĚ?"
potřebuje pomoc hned-nemůže počkat. A kde zeptal se ho jeden misionář. Odpověděl:"Jsem po
čeká, tam jdu a s ním počkáme na vás."
sledním hlasatelem evangelia. Nestačím Bohu dě
kovat za to, že mi dal poznat svaté misionáře a
KDO BYL DR. MYRCELLO CANDIA?
G.Tbrellini, který ho znal osobně, napsal trochu se s nimi podělit o jejich práci. Nikdy
mi nenapadlo, že bych se byl zmýlil. Kdybych zno
o něm v knize BÝT BOHATÝM: "Maroello má
62 let, dva doktoráty s nejlepším prospě- vu začínal svůj život, udělal bych totéž. Pomá
chem-z chemie a biologie__ Říkají mu"dok hejte mi modlitbou, abych měl odvahu ve všem se
tore", ale je vše jiné než lékař. Od 1939 řídit jen vůlí Boží."

do 1964 byl průmyslníkem, vyráběl kyslič
ník uhličitý...zaměstnával 150 dělníků...
měl předplacenou lóži ve Scale, vilu v
St.Rerro.. .byl vášnivým šoférem.. .R. 1937
cestoval luxusní lodí do Již .Ameriky.. .ve
vznešené společnosti.
ČLOVĚKU OBVYKLE OTEVŘOU OČI KONTRASTY
Viděl předměstí Rio de Janeiro, vesnice..
a náhle mu napadla hrozná myšlenka: Tako
vých lidí jsou milióny! Kdo pro ně co
udělá? - Vrátil se do Milána, každý mys
lel, že se zbláznil - prodal továrnu a
postavil nemocnici v Macapá... 150 postelí,
4.800 nemocných ročně, všichni zdarma,
28.000 ambulantních ošetření, 20 lékařů,
12 sester, 40 ošetřovatelů. Tedy ne moc-

BOŽÍ ZAČÍNÁ - vQlÍ BOŽÍ KONČÍ...
11.srpna 1983 se vrací Candia náhle do Milána.
Játra se už vyléčit nedají - má silné bolesti.
Teprve po smrti 31.srpna zjistili lékaři, že
měl 5 infarktů. Novináři a známí si náhle uvědo
mili, jakou byl zajímavou osobností. Kolik otá
zek by mu byli měli položit. Ale ted už nezbývá,
než jen posbírat příležitostné vzpomínky...
vQlÍ

PŘI POHŘBU ŘEKL MILÁNSKÝ KARDINÁL MARIINI, S.J.:
"Myslím, Se dnes máme příležitost, uvazovat o
smrti- křesíana, který Sil důsledně v duchu své
ho křtu... Vidím stále jeho pohled, jeho tvář
před třemi dny napjatou tělesnými bolestmi, ale
se zářícím zrakem, s modlitbou na rtech. Byl tu
někdo, kdo Sil v úzkém spojení s utrpením Kris
tovým a utrpením Jeho Církve...’’
T špjplík

TOUHA PO SAMOTĚ
Vianney unaveně zavřel svátou knihu.
Chvějící se rukou stáhl knot lampy, světlo
ho totiž bolelo v očích.Cetl knihu o velkém
trpiteli Jobovi, z které čítával vždy,když
nemohl usnout či ho trápily těžké myšlenky
Kněz uvažoval takto: Člověk je hračkou
mezi nebem a peklem. Bůh ji hodí dáblovi,
dábel do ní kope sem a tam, šlape po ní,
odhodí ji do špíny a když se jí nasytí,ne
chá ji ležet na páchnoucím hnojišti. A Bůh
se dívá na tuto hru s úsměvem, protože
ví, že dábel hru prohra, a hned posílá
svého anděla, aby ubohou, roztrhanou
hračku zvedl a zase mu ji přinesl.
Nebyl i on, Jan Vianney, takovou hračkou
mezi nebem a peklem? Vždyť i jeho dábel
trápil, pronásledoval, štval, honil, trhal,
až zůstal jen znetvořenou hračkou, takže
i dáblovi přešla chuť se s ním zabývat.
"Kdy, Bože můj, kdy pošleš anděla, aby
zvedl tvou bídnou hračku z prachu?"šeptal do ticha pan farář.
Na všech jeho cestách stál kříž. Nikdy ne
byl bez bolesti a utrpení, které nahlodávaly jeho tělo a pálily jeho duši. Revma,kte
ré tak trápívalo jeho otce, mučilo i jeho.
S přibývajícím věkem lámalo, škrabalo a
vrtalo ve všech jeho kloubech. Z dýcha
vičnosti se v noci potil, pak se na svém
ubohém lůžku probouzel - a navíc ho při
pravoval o spánek kašel. Nemocný žaludek
vypovídal službu, takže i ta troška pokr
mu, kterou pojedl, ho mučila.
Ale co byly tělesné bolesti proti duševním!
Vynořovaly se před ním roky, kdy ho
pomlouvali a vysmívali se mu, když
dábel hodil svou hračku do bláta.
Ted jeho srdce krvácelo pod trno
vou korunou křiklounské slávy.
Pokorný muž skoro
umíral hanbou, když
chodil kolem Stánků,
kde nabízeli jeho obrazy.
Jidáš prodal svého Pána
za třicet stříbrných.
Arského faráře usmlouvali
šikovní kramáři za dva sou.
A pak ta knížka, kterou na
psal bratr Gabriel. Jmenova
la se:Anděl, provázející arské poutníky.-Byla by dost
dobrá, kdyby v předmluvě
nepředstavil ubohého Jana
Vianneye jako světce a tak
tuze nevychvaloval jeho pros
tý život. Pan farář nabídnul
autorovi hodné peněz, aby
ji stáhnul z obchodů, ale
na výslovný příkaz pana
biskupa se prodávala dál.

Tato laciná sláva trápila světce mnohem víc než
nejhorší potupy nactiutrhačných jazyků. Byla to
přece jen dábelská hra. Jeho Dravec si s ním
hrozně zahrával.
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A den co den nepřetržitý nával poutníků, kteří
před ním klekali jako před nebeským zjevením,
odstřihovali si kousky jeho obnošené reverendy,
vytrhávali stránky z jeho breviáře, ba pokusili
se mu i odstřihnout vlasy z hlavy, aby to vše
uctívali jako vzácné relikvie. Nedopřáli mu poko
je ve dne ani v noci. Ted sedával denné šestnáct
hodin ve zpovědnici a lidské hříchy jako moře
zaplavovaly jeho utrápené srdce, které se hrozi
lo i sebe menších chyb. Bral do svých rukou trá
pení, bolest a utrpení tisíců, a lidé od něho od
cházeli v míru, své peklo však házeli do jehq, du
seOCHRÁNCEFARÁŘŮ
Vianney uvazoval, kolik dlouhých let si s nim zlý
duch zahrával. Syčel zlostí v komíně, řval kolem
jeho bídné postele, škrabal přikrývkami, zuřil a
běsnil, bouchal a tloukl, křičel a posmíval se,tak
že ubožák měl dojem, že proti němu vypustili ce
lé peklo. Dravec se ze všech sil snažil vystrašit
ubohého, prostého světce. Ted už se svých bláz
nivin vzdával, ale úplně jeho hra nepřestala.
Světcovo srdce trápila touha po míru, velká tou
ha, která ho nikdy neopustila, touha, uniknout
stále hlučnějšímu zmatku, touha po tichosti a sa
motě s Bohem.
Přešlo deset let, kdy v onu zářiovou noc opustil
Vianney Ars. Zahanbeně se vrátil, slíbil svým du
chovním dětem, že už je nikdy neopustí.
A znovu-jak už po tolik let- se stal hračkou ďáb
la a víc a víc hračkou hříšníků. Snášel toto utr
pení bez reptání, trpělivě a tiše přijímal den po
dni - se svým křížem na ramenou.
A přece! Bůh musí jednou poslat svého anděla,
aby ubohou hračku přenesl do ticha.
Ach, Bože, kdy pošleš svého anděla slito
vání? V takových nocí se mu vynořoval
před zrakem obraz, který
už neopustil. Byl to nově
založený klášter trapistů v
La Neyíiere, kde mniši v odlučenosti od světa žili jen mod
litbě a skutkům pokání.
Tajně si pohovořil s P.Colinem,
představeným domu a ten mu po
delším váhání slíbil, že bude mít
pro něho celu v klášteře. Vše už
bylo připravené. Ale má cestovat
sám do Lyonu sám; tam na něho
bude čekat švagr Melin s přítelem,
a doprovodí ho do vytouženého
ticha. Bude-li jednou za zdmi kláš
tera, ani biskup ho nepřinutí vrá
tit se zase do světa. A tak se Via
nney rozhodl, chopit se nabízené
ruky a dát se vést do samoty,
po které celý život toužil.

Wilhelm HUNERMANN

JSME HRDlJÉE JSME KATOLÍCI!
JSME KATOLICKÁ CÍRKEV. PROČ
JE TO VELKÁ MILOST?________________
1. Tuto Církev založil sám Ježíš Kristus.
2. Je s Ním nejtěsněji a neoddělitelně spojená
3. Je jedna, svátá, obecná, apoštolská a zbu
dovaná na skále Petrově.
4. Je k spáse nutná.
P.Josef RATZINGER dnes kuriální kardinál
kongregace pro nauku víry, napsal ještě ja
ko profesor r.1968 :"Pro mnohé je dnes Cír
kev hlavní překážkou víry. Vnímají jen lid
ské snahy o moc, vidí v ní malicherné di
vadlo, které se snaží vládnout křesťanům
úředně a tím stojí duchu křesťanství vět
šinou V cestě."
MALÝ KATECHISMUS
ODVAHA - VĚŘIT V CÍRKEV
K této větě připojuje Ratzinger poznámku,že
toto smýšlení o Církvi vychází z"vřelosti
srdce, zklamaného ve svých nadějích, jehož
láska je poraněná a uražená a jehož naděje
isou zničené." Vzdor tomu máme mít odvahu
věřit v Církev-ba s vírou a důvěrou ji milo
vat, protože se musíme odvážit,"skrze zoha
venou tvář poznávat pravou tvář svaté Círk
ve, která vzdor všemu je natolik věrohodná,
abychom v ni věřili. Vždyť se modlíme"věřím v jednu, svátou, apoštolskou, katolickou
Církev." Skrze vnější viditelnou slupku,čas
to zubožené lidskosti Církve vidět její pod
statné jádro, jádro svaté Církve. Církev je
vyvolený lid Nového zákona a Tajemné Tělo
Kristovo. Je začátkem, klíčícím jádrem k do
konalosti Říše Boží, založené Kristem.
JEŽÍŠ SI ZE SVÝCH UČEDNÍKŮ
vybral dvanáct apoštolů. S nimi a skrze ně
založil toto nadpřirozené, viditelné společen
ství víry a milosti, které nazval Církví.
Hlouček učedníků se měl spojit v krvi Kris
tově v novou a věčnou smlouvu, stát se
v síle Ducha svátého lidem Božím, který
shromáždí Pán ze všech národů a všech
dob k svému oslavení a k spá
se nesmrtelných duší.
SPOJENI S KRISTEM
Kristus chtěl, aby s ním
byla Církev spojena co
nejúžeji a neoddělitelně.
On je ženich Církve, Církev
je jeho nevěsta. Je dobrý
pastýř, Církev je jeho stá
do. Je hlava, Církev je je
ho tajemné Tělo. Je vinný
kmen, my jsme ratolesti.
Všechna biblická přirovnání
ukazují, že Krista nelze od
Církve odloučit. Heslo: "Kris
tus ano-Církev ne!"je nekřes
ťanské a ne biblické. Nevěsta
nez ženicha je politováníhodná
tělo bez hlavy je mrtvé,

vinné ratolesti bez kmene uschnou a jsou ne
plodné. "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.
...odděleni ode mne nemůžete dělat nic."J 15.5.
ZNÁMKY PRAVĚ CÍRKVE
Katolická Církev je jedna, svátá, obecná a
apoštolská-vybudovaná na skále Petrově.
6
Církev vychází a vede k Trojjedinému Bohu.
Duch sv.oduševňuje tělo a údy Církve. Duch
sv.je duší Tajemného Těla Kristova-Církve.
Kristus Pán Církev založil a svou krví, proli
tou na kříži ji očišťuje a posvěcuje. Viditelnou
jednotící známkou Církve je společná víra a
křest. Církev si má zachovat svobodu od odstředicých snah a vlivů, které ohrožují její jedno
tu. Proto jsou katolíci povinní chránit jednotu
duch a to pokojem, mírem, který je udržuje
pohromadě: jedno tělo a jeden duch-to jim dává
skrze jejich poslání jedna společná naděje.
"Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snaž
te zachovávat jednotu ve smýšlení, že budete
spojeni v pokojném soužití."(Ef.4.2.)
CÍRKEV MÁ BÝT SVATÁ
Svatý je její zakladatel. Svaté je její hierarchic
ké zřízení. Svaté je její učení. Přešlo od Krista
a skrze apoštoly a jejich nástupce-biskupy se
hlásá lidem. Svaté jsou prostředky, kterými
vede Církev z Kristova pověření lidi ke svatos
ti a skutečně mnozí svatosti dosáhli. Svatí ze
všech národů, stavů, věků, stáří - jsou pří
kladem pro ty, kdo ještě bojují a putují. Svaté
jsou milosti, zejména posvěcující milost, které
má přijímat a rozvíjet každý člen Církve.
Je v Církvi i mnoho příliš lidského-bohužel, ale
to nedělá ze svaté Církve Církev hříšnou, spíš
Církev hříšníků, poněvadž její členové se nedo
vedou nebo nechtějí zbavit hříchů a neřestí.
CÍRKEV KRISTOVA JE OBECNÁ - KATOLICKÁ
Je pro všechny lidi, národy a časy."Je mi dána
veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy,zís
kejte za učedníky všechny národy, křtěte je...
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám při
kázal. lá jsem s vámi po všechny dny až do
konce světa."(Mt 28 19,20)
APOŠTOLOVĚ JSOU ZÁKLADEM
Kristovy Církve. Nemá-li Církev zůstat bez základu, musejí mít apoštolové nástupce-to jsou biskupové. Ma
jí plnost vedoucí, učitelské a kněžské
moci-a to v nepředržitém sledu až k
některému z apoštolů. Říká se tomu
apoštolská postoupnost. Sv. Petrovi
dal Kristus moc, vést jeho Církev.
Tento Petrův primát zdědili papežové,
římští biskupové, neboť Petr byl
popraven v Římě. "Kde je Petr a
jeho nástupce, tam je pravá Církev
Kristova. "(Sv. Ambrož).
K SPÁSE NEVYHNUTELNĚ NUTNÁ
Mnozí si myslí, že nepotřebují služ
bu Církve a kněží,. nepotřebují
svátosti, učitelský úřad Církve.
Propagují náboženství bez Církve.
Domnívají se, že se bez ní obejdou.

Jako obtěžování, ne jako pomoc přijímají službu,kterou Církev prokazuje spáse duší.Domní
vají se a prohlašují, že Církev je domýšlivá, když tvrdí, že jen skrze ni může být člověk
spasen. - Bůh se dívá na věci jinak; vtáhnul Církev do svého plánu spásy. Je pro nás-li- 7
di-velmi důležitá. Založil Církev skrze Ježíše Krista, aby nám zprostředkovala jeho pravdu,
jeho milost, jeho spasitelské zásluhy. Podle vůle Kristovy - a ta je jednotná s vůlí nebeského
Otce, má být Církev všem lidem cestou k věčnému cíli, velkou svátostí spásy, která jako ta
jemné znamení spásy stojí vzpřímená uprostřed národů a časů.
Normálně dostáváme jen skrze Církev nefalšované pravdy spásy, milost Boží a spásu. Je te
dy výraz"samospasitelná"správný - rozumí-li se tím, že jen katolická Církev má od Krista
všechny prostředky k věčné spáse člověka. Neznamená to ovšem, že každý člen Církve musí
být. spasen ani to neznamená, že každého, kdo není katolík, Bůh zavrhne.
Můžeme být hrdi na to, že nás Bůh svou milostí povolal do své Církve. Nikdy se jí nesmíme
zříci. Neuškodili bychom Církvi - ale sami sobě.
Univ.prof .Dr.Ferdinand HOLBOCK

JAKPAK
JE DNES UNÁS DOMA? |
"Církev tu zdárně prosperuje, i když se
mnohým zdá, že to jde pomalu. Objevili se |
tajně vysvěcení kněží a mnoho novicek a
noviců,kteří se tajně připravovali ke svému
povolání. Nedávno přijal Otec biskup Lobko
vic do řehole 22 novicek s.Boromejek, také
do řádu Dominikánů vstoupilo několik členů,
mj.i lékař a inženýr. Františkáni mají asi
10 noviců, saleziáni asi 20, letos bylo vy
svěceno na kněze 8 saleziánů. Mluvím jen o
Praze a okolí. Morava má svá ústředí muž
ských i ženských řeholí. Letos přijely 4
sestry Matky Terezy, je jich tu 12, z toho
asi 2 z Polska. Odtud přišlo i několik kněží
k Dominikánům, čeští františkáni se vrátili
z ciziny.
Dominikáni jsou dobře organizovaní, mají
své ústředí-společné pro muže i ženy-v če
le stojí provinciál P.Duka, bydlí u Domini
kánů. Tento Pater byl dlouho na Borech s
Václavem Havlem.
V Cechách i na Moravě se řeholím postupně
vracejí budovy, žádali jich 72-z počtu 700 -|
někdy to jde jednoduše, jindy složitěji, jsou-l
11 budovy obsazené jinými institucemi. Nej- |
rychleji vrátili budovy vojáci, ovšem straš- |
ně poničené, Saleziáni už vymalovali a opra-|
vili kostel sv. Kříže na Příkopech, jezuité
opravuji sv. Ignáce. Finančně pomáhají hl.
organizace venku.
Je připraveno i rozmístění řeholníků do po
hraničí. Premonstráti obsazuji záp.Cechy,
Mariánské Lázně, Teplou, Frant. Lázně až dc
ašského výběžku. Vedle nich se usazují jezuité-od Karlových Varfale ty nelaž po Bo
ží Dar. kde připravují velký exerciční dům.
Kostel v Jáchymově, Klášterci n.O.,Ostrově
a Krásném lese opravil dříve P.Kráseňský,
TJ.jako farář v Jáchymově. Do Ústí nad L.
a Trmic i okolí se chystají saleziáni. Už dří
ve koupili v kraji několik chat, kde se for
movali. Kolem Jablonného budou žít domini
káni. Václav Havel požádal o svatořečení bl.
Zdislavy-jistě ho požádal příte!-dominikán-a
sv.Otec odepsal, že se na tom pracuje.
Voršilkám na Nár.třídě se vrátilo dívčí cirk,
gymnásium-zatím se dělí o budovu se stát
ním gymnasiem.

Motolská nemocnice má řádovou ošetřovatelskou
školu - sestry Panny Marie ze SchBnstattu-byia
jsem s nimi také ve vězení. Žákyně bydlí v in
ternátní škole v Motole, tam mají také na odděle
ních nemocnice praktickou výuku, školní budo
vu v Praze 2., Ječné, opatřila Olga Havlová.
Školu z velké části dotuje motolská nemocnice,
ovšem sestry budou pracovat jen v této nemocnici-má přes 2000 lůžek a fakultu děts.lékařství.
I nemocnice na Bulovce se snaží získat řádovou
ošetřovatelkou školu.
Slováci budou mít mnoho seminaristů nejen v
Bratislavě a na Spiši, ale i prešovský řecko-katolický seminář přijímá 46 studentů do prvního
ročníku-na Slovensku je na 340.000 řecko-katolíků.
Všichni pilně pracujeme, abychom byli připrave
ni na r.1993, kdy oslaví břévnovský benediktin
ský klášter 1000 leté výročí. Byl strašně poni
čený, jen kostel byl renovovaný. V klášteře by
la STB. Primátor Kořán slíbil pomoc k opravě té
to starobylé kulturní památky, pomáhají i bene
diktini zvenku. Roku 1993 by měl přijet do naší
vlasti také sv.Otec a přímo v Jablonném svatoře
čit bl.Zdislavu. Navštíví všechny diecéze.
Církev pilně pracuje - politické strany se háda
jíI Brno bude mít biskupské chlapecké gymnásium
s malým seminářem, stejně vznikají církevní ško
ly na Slovensku...
Sama se snažím pracovat pro politické vězně,
zvi.nejstarší, aby dostali konečně lepší penzi.
Snažíme se, aby vězeňská léta 1948-89 byla
uznána za třetí odboji I. po I. svět, válce, druhý
po II .svět, válce a třetí my). Rehabilitace by
měly být hotové do konce r. 1990...
ČSFR

NOVINKY
švýcarské konsorcium pod vedením Bankvereinu zkoumá možnosti, jak převzít re
novaci některých hotelů v Karlových Varech
Denys Lloyd(51), ředitel anglikánského teol.semi
náře složil svůj úřad a chce se vrátit do katolic
ké Církve. Patří k jednomu z nejznámějších
anglik.řádů Společenství Zmrtvýchvstání._______
Filosoficko-teologická vysoká škola Saleziánů sv.
Dona Boská v Benediktbeurern dostala od státu
Bavorsko právo udělovat doktoráty!promoce) v
oboru katolické teologie. Biskup Stimpfle z Augsburgu oznámil, že dostane i církev.promoční
právo.

BACHAŘIA KRIMINÁLNÍCI
Znojemský převor Dominikánů P.Zemek je
odsouzený na 18 let vězení. Popis jeho zá
žitků je neobyčejně zajímavý a jedinečný.
Vzpomínám na jednoho starého bachaře,kte
rý se divil, že mám tolik návštěvníků.Ptal
se mě, čím jsem byl v civilu. Odpověděl
jsem, že představeným kláštera ve Znojmě.
Povídá:"No, vidíte, a ted sedíte. Ale nic
si z toho nedělejte. Mrzí mě, že vás musím
hlídat, protože slušné lidi hlídáme neradi.
Ti sem nepatří. To jsme zde hlídali takové
lumpy, jako byl Gottwald a Gajda. Gottwalč
byl nejdrzejší. Už v 8 hodin kopal do dve
ří a chtěl čerstvé noviny, obědy se mu no
sily z restaurace naproti. Dělal povstání v
Zastávce u Brna a nakonec ho stejně brzo
pustili." Tehdy byl už Gottwald presiden
tem!
Myslím, že to bylo v září, když přišel bachař Svoboda, který roznášel práci a už
od dveří hlásil!"Tak chlapci, stojí to za h..
umřel nám pan president!" Ptali jsme se,
jestli zemřel Gottwald:"Ale kdepak, presi
dent Beneš, copak Gottwald je nějaký pre
sident?"
PODOBNÝCH POZNATK& JSEM MEL VÍCE
Postupně jsem poznával, že většina bachařů bývala u národních socialistů a komunis
ty nenáviděla. Vstoupili do KSČ proto ,
aby nepřišli o místo.
Lékařem na Cejlu byl MUDr Andrysík; říka
li mu doktor Hovado. Prohlížel každého no
vého příchozího. Mně řekl:"Copak to dělá
te? Hledte, já tu byl za císaře pána, za
Masaryka, za Beneše, za Háchy a zase za
Beneše a ted tu jsem zase. Já se o nic ne
zajímám..." Stížnosti ze strany vězňů na
něj byly velké. Na štěstí jsem ho nikdy
nepotřeboval.
Každé úterý a pátek za mnou přicházel
JUDr Trávníček, abychom"udělali odvolání'.'
Přinášíval mi vždy mnoho cigaret, jídla a
ovoce, takže na světnici byla velká radost.
Nejvíc nám pomáhal dozorce u brány pan
Smaha, který byl také později uvězněn a
zemřel. Byl to vzácný člověk.
Musím s vděkem vzpomenout i na pana MiKulce. Jednou odpoledne nám na světnici
přivedli vysokého muže, velice podobného
Hitlerovi. Protože byla sobota"nefasoval"už
jídlo. Ten den byla k večeři osminka mléka,
lžička marmelády a bochníček chleba - na
sobotu i na neděli. Pan Mikulec se na nás
smutně díval:"Mám hlad. Už tři dny mi ne
dali najíst." Porges předstíral, že neslyší.
Obrátil jsem se k panu Mikulcovi: "Mám tu
chléb a trochu mléka. Vezměte si." Popadl
bochníček, zmáčkl jej, celý jej snědl a za
pil mlékem, takže mi zůstala jen marmeláda.
Ráno jsme ovšem měli kávu bez chleba.

K polévce také nic nebylo. Ale vydrželo se to. 8
V pondělí ráno pana Mikulce odvedli a jak jsem
se rozvěděl od bratra, propustili.
Jakmile jsem měl po soudu a povolili mi návštěvya také v úterý a v pátek, kdy za mnou chodil
advokát-čekával pan Mikulec u brány a dával
Dr.Trávníčkovi pro mne cigarety, salám, hroznya to každé úterý a pátek až do doby, kdy mě
převezli na Bory (23.listopadu) . Za ten kousek
chleba, který jsem mu tehdy dal, se odvděčil
královsky. Když jsem se vrátil z kriminálu, na
vštívil jsem ho. Vnutil mi kopu vajec, kilo másla
a už si nepamatuji, co ještě. Pak jsem k němu už
nešel a také ho od té doby neviděl.
ŽIL JSEM V KOBCE NA CEJLU
myslím č.49. "Zuwachsů "přibývalo a při vycház
kách na mne"muklové"ze světnic v přízemí vykři
kovali: "Je tu převor Milosrdných bratří Merťl!"
a později volali: "Je tu Podsedník!" Do roku
1948 to byl starosta Brna, národní socialista.
Přišel do vězení s celou partou.
A tak jsme se pomalu dovídali, co se děje v okol
ním světě.
Kolem 20.listopadu nás přemístili na "transportní
celu", kde jsme čekali na odsun z Cejlu. Bylo
nás tam mnoho. Jedni jeli na uhelné komando k
Zastávce u Brna, pro nás byly určeny Bory u
Plzně. Nějakým způsobem se to dověděli naši
příbuzní a známi, a třebaže nás převáželi v pozd
ních nočních hodinách, zaplnili nástupiště. Mohl
jsem si ještě s bratrem a několika známými popo
vídat. Jeli s námi i estébáci a jeden četník si
stěžoval, že mu vyhrožovali "že si to s nimi vy
řídí, až se vrátí!" Když jsme vyjížděli, provolá
val Dítě z okna jedoucího vlaku:" Ať žijou Zemko
vy bandy!" Marné volání... a zbytečná provóteice.
PŘIJELI JSME DO PLZNĚ NAŠI VYZNAVAČI
23.listopadu. Na nádraží jsem viděl našeho P.Petra-ale nesměl se k nám přiblížit. A jelo se na
Bory. Tam nás dali do"korekce", aby "ti noví vy
chladli". Ráno jsem byl trochu vyděšen, když
jsem slyšel, jak šli "kyblovat"tzv. "útěkáři". No
hy měli spoutané řetězy, takže když nesli kýble
(žanky), chřestili řetězy jako čerti na sv.Mikulá
še. Zdálo se mi to nemožné, připadal jsem si ja
ko ve středověku.
Podle sdělení"muklů", kteří tam byli už delší do
bu, byla většina bachařů skutečně zlá. Vynikal
Brabec. Jeho jméno jsem si dobře zapamatoval,
protože na něho si naříkali nejvíc. Nechci tím ří
ci, že tam nebyli i slušní lidé. Zajímavé bylo, že
bachaři, kteří byli sami za okupace v koncentrá
ku, byli většinou slušní a lidštější, kdežto ti,kdo
za okupace kolaborovali s Němci, se za komunis
tů předháněh v surovostech.
NA BORECH BYLO NÁS-STÁTNÍCH VEZŇŮ-MÁLO
Většinou tam byli kolaboranti, zloději a vrazi. Ti
také ošetřovali v nemocnici. I ministrant byl vrah
To prý proto, že měli dlouhodobé tresty, aby se
do těchto funkcí nemusel nikdo"zacvičovat".Hlav
ním chodbařem byl nějaký Karlík, který dostal
osm let za to, že se vydával za ki*-!ze.

"Ovládal"všechny bachaře. Choval se k nám pěkně, dal mi hned desítku partyzánek a zapa
lovač. Na cele nás bylo mnoho, tak jsme spávali na zemi na slamnících. Byl tam s námi i 9
Dr.Krejčí, býv.předseda protektorátní vlády. Pak tam přišel také P.Dr.Habáň(Domínikán),'
který byl souzen s partou z Ústí n.L. Pracovat jsme chodili do dílen. Dělaly se patentky,
připravovaly se náprstky"k iázni"a pod. Politických vězňů začalo přibývat, to nás duševně
povzbuzovalo, ale bachaři byli čím dál nepříčetnější. Viděl jem, jak bachař dal synovi generá
la Bočka takovou facku, až se zapotácel. K našemu stolu přidělili i majora René Černého.
Statečný voják, napřed bojoval v anglické armádě, pak přešel k francouzským vojákům a
bojoval s nimi proti německým okupantům ve Francii. Nakonec osvobozoval s Američany Čes
ké Budějovice, Plzeň a Cheb. Vyprávěl nám zážitky z vojny. Svou odvahou nás všechny po
vzbuzoval. Když jednou přišel mezi nás jakýsi"kontrolor"od soudu, řekl major Černý veřejně
před celou dílnou:"V roce 1945 jsem projížděl kolem Borů- měli jsme defilé a já je vedl:
Všichni jste volali: "Ať žijí naši chlapci!" - a dnes nás zavíráte a chováte se k nám jako gestapáci." - To ovšem nezůstalo bez trestu. Reného dali na samotku, nějaký čas předtím byl i
na naší cele.

původem z Tessina, podlehl 30.9. následkům úrazu, kdy ho porazilo v Luganu motorové kolo,
1.-4;lO.se konalo v Římě na Gregoriánské
3.10. dostalo gymnasium v Budějovicích zpět jmé
universitě symposium" Společenské změny ve no svého zakladatele biskupa J.V.Jirsíka. Po
vých.a stř. Evropě"za účasti asi 1OO osob. přečtení jmenovací buly a po kulturních vložkách
10.10. skončily úpravy průčelí římské bazi promluvil o významu pravého vzdělání biskup Vlk
liky Dvanácti apoštolů (měli jsme tam mši sv 3.10. převzali redemptoristé zase svůj klášter na
po svatořečení bl.Anežky). Slavnosti se zú sv.Hoře a exerciční dům.
častnil italský pres.Cossiga, kard.Casaroli 29.9.oslavil O. biskup Pavol Hnilica, T, J. 40 ti le
aj.Výdaje uhradila li.italská televize.______ tě kněžské jubileum. Za několik dní stejně jubi7.10. se ujal v Transylbanii-Rumunsko v
leum nitranský biskup Otec J.Ch. Korec, T.J.
řecko-katol.arcibiskupství v Alba Julia-Fa- 9.10. předal při večerní mši sv.v Ces.Budějovi
ragas v městě Blay metropolita Todea. Do cích Otec biskup Vlk jmenovací dekret apoštol
stali zpět katedrálu, bisk.residenci a semi ským pronotářem-s právem titulu monsiňora, býv,
nář. Biskup Todea byl tajně vysvěcen 1950 apošt.administrátorovi diecéze, kanovníkovi Kava16 let byl ve vězení a trpěl í jinak.
lemu. Hlavně upozornil na věrnost P.Kavaleho
Ve Sverdlovsku, kde byl zavražděn 1918 car Církvi r.1982, kdy vyšel dekret Quidam Episcopi
Mikuláš ll.s rodinou, žádají tisíce o restau o sdruženích kněžím zákázaných.________ ________
rování místa vraždy. Úřady předaly místo
Obnova orelských poutí na sv. Hostýn začala 26.8
pravoslavné církvi. Boris Jelcin píše, že
po 42 letech. Sešlo se asi IO tis.poutníků a mod
dům popravy byl v 7O.tých letech sbořen. lili se za osobní ochranu i ochranu svobodné
Lidé chtějí, aby se tam vystavěl kostel.
vlasti. K vysokým trestům-16-2O let-byli komu
Sekretariát bisk.konference ČSFR je v senú nisty odsouzeni vedoucí Orlů, mj.i prof.Malášek
náři, Thákurova 3., 160 OO Praha-Dejvice, z Mnichovaf Prahy). Po I2 ti letech byli r.l96O
tel.33 15 201._______________________________ propuštěni na svobodu. Pouť bude i r.1991.
15. !O. devalvovala čs.koruna asi o 50%.Další Biskupy Thajska zneklidňuje sexturismus. Mladé
devalvace se očekává po novém roce._______ přetahuje tento"průmysl !,z venkova do měst.
_
7.10. byla v Moskvě otevřena I.pravoslavná Vláda v El Salvadoru zesílila cenzuru vůči katol.
nedělní universita-dostala jméno jednoho ze Církvi.Po zákazu nedělních promluv arcib.A.Rivesvých zakladatelů, kněze Měna, zavražděné ro Damase-"z technických důvodů"nesmí nyní už
ho 9.9. -jak se zmiňujeme v minulém čísle.
rozhlas vysílat katolické programy vůbec._______
Ostatky bl.Pier C.Frassatiho jsou od 16.9. v V lat.Americe žije 40 mil.dětí na ulicích, 200 mil.
jeho farním kostele v Turině.______________ v otrockých poměrech, 2 mil.rodiče pronajímají k
Španělský soud odsoudil lékaře a stud.médi prostituci.________________________________________
činy na 7 let vězení a 7 let zákazu praxe, 8.10. uveřejnil biskup Haas z Churu prohlášení,
protože vykonali potrať na pacientce, žijící proč nesmějí být ženy kněžkami. Media to zase
odloučeně od muže, ačkoliv nebyly splněny přinesla, mylně, jako mylně komentovala jeho pro
všechny zákonné požadavky k této operaci. mluvu na setkání mladých ve Schwyzu 15 S. Otec
V kapli sv.Pa via v Římě se nyní koná kaž - biskup potvrdil rektora teol.fakulty na rok. V
dý patek odpol .tříhodinové klanění před
týdeníku Schweiz.Kathl.Wochenzeitung upozornil
Nejsv.Svátostí a to až do konce června 1991. student-budoucí katecheta-na vážné odchylky od
5.10 se modlili za úspěch nynějšího synodu katol.víry u svých kolegů v Lucernu; příští rok
3.10. byl ve Spiši slavnostně otevřen obno mají dostat od biskupů povolení, vyučovat děti a
vený seminář za účasti 4 slov.a 2 čes.bisku mladé v katolické víře-missio canonica.__________
pů, IOO kněží a mnoha věřících. Seminář
Od října vysílá 6 litevských vysílačů katolické
nese jméno biskupa-mučedníka J.Vojtašáka. programy rusky-až do Bílé Rusi a Leningradu .FiPromluvu měl spišský biskup Otec Tondra. nancuje to Holandsko a Ostpríesterhiife.
Býv.nuncius v Praze, Mons.Rafael Forni(84) Počet řeholníků v Irsku silně poklesl.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

si získaly víc úcty. Církev je nepřijala hl.proto,

že se nevědělo, kdo je vlastně napsal. První
CO JE PRAVÉ A CO NE apokryfy
byly zbožné knihy-evangelium sv .Jaku
deuterokanonickE knihy.
Je to označení pro biblické knihy, o kte
rých některé malé křesťanské obce v
prvotní Církvi pochybovaly-totiž o jejich
kanonicitě-pravosti. Uznání inspirovaných
knih-stejně jako poznání a uznání růz
ných pravd víry-se někdy neobešlo bez
váhání a diskusí. Je to dobré znamení!
Církev chtěla mít jistotu - a váhání, uva
žování a důkladné zkoumání je předstu
peň každé jistoty. Od nejstarších dob po
dnešek se snaží Církev proniknout a lé
pe pochopit pravdy víry. Je to proces
zrání. Odborně se tomu říká"vývoj dogmat-pravd víry." Např. ve středověku
sice někteří věřili, že Panna Maria byla
počata bez dědičného hříchu, jiní namíta
li, že to není možné, protože Kristus-vysvoboditel od dědičného hříchu-ještě za
nás netrpěl. Když pravda o této věci dozrála-prohlásila ji Církev za dogma.
OZNAČENÍ DEUTERONOMICKĚ KNIHY
není právě nejštastnější. Vypadá to, jako
kdyby Církev měla dva kanóny, jeden
protokanonický, druhý deuterokanonický.
Deuterokanonické knihy nejsou ani dru- j
hořadé, ani nepravé. Řecké slovo"deutero"-na druhém místě, by se mohlo chá
pat nesprávně.
Židé v Palestině-hl.fazizeové, uznávali za
původní jen heberejsky napsané knihy
St.zákona. Židé v diaspoře, tj.v řeckém
kulturním prostoru, k tomu přijímali ješ
tě 7 knih a přídavků, napsaných řecký.
Tobiáš, Judith, Moudrost, Sirachovec,
Baruch, l.a 2.kniha Makabejských, Ester
10-16 kapitola, Daniel 3,24-90 a 13-14.
Z Nového zákona se považovaly za deu
terokanonické listy: Pavlův list Židům,
list sv.Jakuba, 2.list Petrův, 2. a 3.list
Janův a Apokalvpsa(Zjevení sv.Jana.)
Pokud jde o St.zákon, má většina protes
tantských biblí jen prvokanonické knihy.
Církev na Východě přijala r.692 na sněmu
v Trullo pojetí Církve na Západě a pravo
slavný sněm v Jeruzalémě r.1672 uznal
biblické knihy-kanon-tak, jak
je máme my, katolíci.
APOKRYFY
(řecký apokryphos-skryté,
tajné) se nikdy-’ani dočasněnestaly kanonickými knihami,
jak u židů, tak u křesťanů.
Apokryfy se snažily vzbudit
dojem, že patří k Písmu sv.,
a byly mu i trochu podobné.
Často se jim dával název
apoštola či proroka, aby

ba a sv.Petra, Egyptské evangelium a p.
Také hodně"listů" apoštolů a ovšem i různé
apokalypsy. Pozdější apokryfy psali tzv.gnosti
ci a v těch už bylo mnoho herezí, protože mícha
li křesťanské pravdy s pohanskými tajemstvími.
Ve službách Církve se apokryfy nepoužívaly vů
bec, četly se však v uzavřených náboženských
schůzkách, později u sektářů. Většinou povsta
ly apokryfy v 2.st.a předpokládají starší knihy
Nového zákona, což vidíme z napodobování a
rozvádění různých příběhů z Nového zákona.
Až na několik zlomků, zachovaných v citátech
církevních Otců se apokryfy ztratily, většinou
už asi v dobách apoštolů. Proto evangelista Lu
káš píše(l.l.) "Už mnozí před námi-...": Je te
dy jasné, že o životě a učení Ježíše Krista se
toho vyprávělo spousta, ale ne vždy svědomitě.
Apokryfy se hemžily zbožným přeháněním a le
gendárními zprávami o zázracích, leckde byly i
dost nechutné. Evangelia jsou střízlivá-jak píše
sv.Lukáš, že"střízlivě zkoumal"(1.3.).
APOKRYFY STARÉHO ZÁKONA
Těch se zachovalo víc. Byly to: Jubilejní kniha(malá Genesis), Mojžíšova Apokalypsa, 6.a 7;
kniha Mojžíšova, Adamovy knihy, Mučednictví a
nanebevstoupení Isaiášovo, Odkaz Šalomounův,
Žalm 151, Přídavek k Jobovi, 3.a 4.kniha Makkabejských, Henochova kniha, Apokalypsa Abra
hamova, Eliáš a Baruch, knihy Sibylliny ap.
Všechno, co bylo v apokryfech nemuselo být
nepravdivé, ale co bylo napsáno pod ochranou
Ducha sv. je těžko odlišit od lidských výmyslů.
Napr.z apokryfní 4.knihy Esdrášovy je modlit
ba: "Odpočinutí věčné dej jim Pane"- kterou se
modlíme při mších sv.za zemřelé.
Protestanté nazývají"apokryfy"pseudoepigrafy
a deuterokanonickým knihám říkají apokryfy.
CO JSOU AGRAFY?BŮH K NÁM MLUVÍ

10

Sv.Pavel se jednou odvolává na slova Kristova,
která v evangeliích nejsou."Blaženější je dávat
než brát."(Sk.ap.2O,35). Agrafa- řecky"nenapsaná" se nám zachovala ve spisech církevních
Otců - většina však neobstojí před solidní kri
tikou. Bud jsou to úmyslná falšování kanonic
kých textů-nemuseli je falšovat cirk.Otcové, ale
zfalšované je už přijali - nebo jsou neslučitelná
s životem Páně.
ZAŘAZENÍ PíSMA V NAŠEM ŽIVOTĚ
Všechno, co my, katolíci věříme a
co jsme povinní dělat či nedělat,
čerpáme všeobecně přímo nebo ne
přímo z biblických pramenů. Tam je
obsažena každá pravda víry čili
dogma. Zaručuje to učitelský úřad
Církve. Často trvá staletí, než něk
terá pravda víry je tak dobře doku
mentovaná z Písma, fe ji Církev vy
hlásí za závaznou k víře katolíka.
W.GRÜNINGER

SVATÍ V PUSTINĚ ŘÍMA
Sv.Filip z Neri a jiní velcí svati museli bo
jovat ve své době s"kultem člověka'‘-tedy
kultem pohanským, renezančním. Doba, v
níž žil, se hodně podobala naší době. Kdo
ji změnil? Svatí, kteří milovali Boha nade
všecko a proto bližního jako sebe samého.
Sv.Filip z Neri se chodíval modlit do kata
komb. Zde cítil dech apoštolů, kteří hlásali
Krista, a statečnost prvních křesťanů. Zde
mu zněly v duši žalmy, které zpívali mučed
níci před svou smrtí. Uvědomoval si, že ti
to křesťané obětovali vše-a jeho současníci
prahli po význačných postaveních, po ma
jetku, po přepychu...
Katakomby byla jediná místa, kde byli prv
ní křesťané v bezpečí. Zde se připravovali
dát vše z lásky ke Kristu-i svůj život. Zde
ležely tisíce svátých obětí. Dosud pokrývají
hnědé zdi tisíce nápisů, plných víry a dů
věry v Boha. A to je právě vhodné prostře
dí, kde v samotě rozněcuje sv.Filip oheň
nadpřirozeného nadšení.
PŘICHÁZEJÍ DALŠÍ SVATÍ A REFORMÁTOŘI
Díky jim - ne díky teologům a hodnostářůmse dostává reforma Církve do pohybu.
R.1537 přichází sv.Ignác z Loyoly se svými
přáteli; chtějí se postavit proti bludům
individualismu renesance. Ten odtrhoval člo
věka od Krista i od tajemného Těla Kristova-od Církve a od náměstka Kristova-papeže. Sv.Ignác uložil svým duchovním synům,
aby se jako prostí vojáci dali do služeb
Církve - třebas i na nejohroženějším místě.
Sv.Ignác začal-jako sv.Filip-v ústraní. Vě
děl, že nezíská lidi pro Krista zvláštností
oděvu a v chovám. Sám-jak říkal-by chodil
otrhaný a bosý-kdyby věděl, že tím získá
duše. I kdyby ho považovali za blázna.
Chtěl bojovníky, kteří by mohli jít nenápad
ně všude za nepřítelem, třebas do jeho
vlastního tábora a porážet ho jeho zbraněmi.
Proto varují první jezuitská pravidla před
asketickými a poustevnickými zvláštnostmi.
Sv.Ignác věděl, že je nutné jak individuální
odříkání a modlitba, tak pronikavá činnost,
kterou právě život s Bohem zaručuje a
umožňuje.
Sv.FILIP A JEHO STYKY SE SV.IGNÁCEM.
Stýkali se od r.1537 do r.1547. Sv.Ignác mě]
radost, když viděl hlubiny duše tohoto po
divného, zarostlého mladého muže, jehož je
dinou radostí byl hovor o Bohu a žalostí,
když viděl, jak svaté věci se ponižují.
Sv.Ignác viděl, že Filip si začíná všímat
mladých a upozornil ho, že k vedení kohoko
Jiv potřebuje autoritu. Filip rád a často
vzpomínal na"skvějící se tvář"sv.Ignáce.
Vídávali se spolu v nemocnicích a žalářích,
u zanedbané mládeže ,u odsouzenců na smrt.

VELKÝ VLIV JEHO PŘÍTELE ROSA
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Také na něho zapůsobil přítel Persian Rosa .stej
ně jako Filip veselý a prostý. I na smrtelné po
steli. Když k němu přichází Filip, volá na něho
Rosa:"Jen vesele do toho!" Dokud byl zdráv,
jídával Rosa s Filipem kousek chleba a přesvěd
čoval Filipa,že nemá odejít do Afriky jako misio
nář, nýbrž působit v pustině Říma. Rosa dopo
ručil-jak bývalo zvykem, Filipa na kněžství a
zaručil se za něho. Rosa byl dobře známý, pro
to jeho doporučení mělo úspěch. 24.května 1551
byl sv.Filip vysvěcen na kněze. Druhý den
sloužil svou první mši svátou.
KRISTOVA OBET-STRED FILIPOVY LÁSKY
Římští Oratoriáni pečlivě opatrují knihovnu sv.
Filipa z Neri. Je tam i ohmataná knížečka:"Jak
sloužit mši sv..." Filip ji bral zřejmě tisíckrát
do ruky. Z pozdějších zpráv víme, že Filip se
úplně ztrácel v Ježíši Kristu při Nejsvětější Obě
ti__ Pil tak dychtivě svátou Krev, ze na kali
chu jsou otisky jeho zubů.
BRATRSTVO TRINITÁ DE PELEGRINI
Bratrstvo Božské lásky zaniklo, ale Rosa obno
vuje slavnou tradici a schází se se svými žáky v
kostelíku sv. Jeronýma. Kolem kostelíku bydlí ne
jen členové bratrstva, ale i kněží. Chtěli všich
ni sloužit pocestným, nemocným - přesně řečeno
Kristu Pánu v nich. Posilovat a posvěcovat je
měla modlitba a svátosti.SV. FILIP Z NERI
ZAČÁTKY ŘÍMSKÉHO APOŠTOLÁTU
Každá reforma Církve začíná hlubokou a činnou
láskou ke Kristu. Činem se projevuje láska k
Spasiteli láskou k chudým, vyvrženým, nemoc
ným, nešťastným, bezprávným-tedy lidem, kte
rým světská společnost sotva věnuje pozornost.
Noví apoštolově si uvědomovali, že v každém z
těchto ubožáků trpí Kristus.
Kolem Rosy se soustředilo asi 12 nadšených křes
ťanů. Žili prostě, zbožně a sloužili bližnímu.
Jednou týdne se sešli k společným modlitbám a
po nich rozmlouvali o tom, co měli na srdci. V
neděli a svátky chodili společně ke stolu Páně a
zúčastnili se modlitby hodinek u sv.Jeronýma.
Proto jim ti, kdo je nechápali, často říkali, že
jsou"svatoúškové". Ale nepřetvařovali se-jak
svědčí jejich nesmírná obětavost. Zde uchvátil
sv.Filip ostatní svou neobyčejnou inspirací.
PŘICHÁZEJÍ I VÝZNAMNÍ ČLENOVĚ CÍRKVE
První byl římský generální vikář(zástupce sv.
Otce jako římského biskupa) Archinto, duše re
formy Církve. Pokorně ošetřuje nemocné, sám
je hledá v zapadlých uličkách, dopravuje do špi
tálu, sytí poutníky, slouží jim u stolu. Při ju
bileu 1550 přicházely tisíce z celého světa-i z
Ameriky. Vyhladověli, unavení, někdy oloupení
cestou o poslední groš, padali únavou na ulici,
postávali před branami klášterů, polehávali ve
stínu palácových dveří a na kostelních schodech
Byli to Filipovi miláčci. Přišli do Říma z ryzí lás
ky ke Kristu, i když slyšeli o římské nemravnos
ti, o papežské hrabivosti, o zkáze a úpadku vy
sokého duchovenstva.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Vyhublí, nemytí, v rozedraných,
špinavých šatech,ale s písní na Hrabe Brandstein-Zeppelin chce zalozit společnost r.k.na
rtech putovali od kostela ke kos kladatelství s německou řečí. Pozve si zástupce na poradu.
telu. Slyšeli posměšky vojáků,
Zatím koupil naklad.Král,vydávající mj.skvělý měsíčník
šlechticů, viděli pohoršivý život Theologisches. Plánuje se také vydávání snad nejlepšího ka
vysokého duchovenstva (dnes by tol. měsíčníku Trenta Giorni v němčině. Hrabě má blízké
chom spíš řekli "teologů"), ale
styky s dobrým katol. schčnstattským hnutími Quarten!) •
nevnímali to, toužili jen po prou US biskup z Pittsburghu D.W.Wererl sestavil týdenní tele
dech milosti, které papež v Milos vizní vysílání UCENf KRISTOVO. Zdůraznil, že biskupové
tivém létě otevřel.
při svěcení slíbili, že budou věrně a vytrvale hlásat učení
Tak se Filip a jeho chudí setkali. Kristovo. Při vysílání mluví biskup, pak je diskuse s hosTi vidí jen Krista v Církvi, Fi ty na přednesené téma a 2 minutová rozjímavá modlitba.
lip v nich zase vidí údy Kristovy Mezinárod.setkání v Paray-le Monial, kde sv.Markétce zjevil
nevidí jejich rány, nýbrž rány
Kristus svou lásku, se zúčastnila skupina z vlasti a z
Spasitelovy. Proto je objímá a lí Lotyšska
bá, proto je ošetřuje.
"Co bez zábran učí teologové od šedesátých let, objevuje
Je to prostá mystika Těla Kristo se v učebnicích náboženstvíjcírkevně schválených!!!v NSR)
va, která dokázala, že tolik tisíc odmítnutí zázraků, popírání panenství Matky Boží, existen
svátých se věnovalo chudým, ne ce andělů a zlých duchů, znetvořené učení o dědičném hří
mocným, potřebným. Ne pouze
chu, zamlžování božství Kristova a hl.jeho preexistence,vy"
člověku-ale křestanu, vykoupe nechává se učení o Božím soudu a věčném zavržení ap.."
ném drahou krví Kristovou.
(Fr.Reckinger, předseda kolínské komise, pověřené zkou
Z těchto myšlenek a činů vyrost máním pravověrnosti učebnic nábož.v Německu: Verlo dílo, které se denně staralo o fálschunq des Claubens.Christiana Verlag,Stein a.Rh.CH.^
500 i víc chudých a nemocných. Mexická bisk. konference teprve teď!! zjištuje, že z 81 mil.
Mexikánů-z toho 75% katolíků-asi 20% odpadlo k některé z
P.Dr.SILVESTR BRAITO, O.P.
500 bohatých sekt. Jak míní nebezpečí čelit se nezmiňují.
Anglikáni se připravují do pěti let světit ženy na kněze.
POMYSLI - DUŠE
Pro souhlas je třeba 2 třetiny většiny biskupů. V katol.a
Jedlička zelená
pravoslavné církvi je to vyloučeno-nechtěl to Kristus.
kdožví kde v lese
V Praze se bude pravidelně sloužit německá mše sv.u sv,
a růžový keř, kde?
Tomáše na Malé straně. Rozhodl to bisk.ordinaríát.
v kterém sadě?
Po 42 letech se 17.10.vrátil do Prahy P.Antonín
BERNÁJsou vyvoleny již,
ČEK. Zatím bydlí u jezuité v Praze, Ječná 2. Bude pů
pomysli, duše,
sobit také pro cizince s francouzskou mateřskou řečí.
že s kořeny v tvém hrobě
Rád přivítá naše návštěvy. Má sloužit mši sv.také
budou vyrůstat.
německy.____________________ ;_________________
P.Tomáši Spidlíkovi poděkoval italský president Cossiga za
Dva vraníčci se pasou
tzv.patristický breviář, kerý obohatil jeho i jeho syna.
na lučině;
Po 43 letech navštívil vedoucí slovenského vatik.rozhlasu
k městu pak míří zpět
P.Štefan Senčík, S.J., Slovensko. Kromě práce v rozhlase
veselým skokem;
psal a překládal také knihy do slovenštiny.
však půjdou krokem jen
I0.-11.10.byla v Praze bisk. konference za vedení předs.
s tvým mrtvým tělem,
ardb.Fr. Vaňáka z Olomouce a za přítomnosti nuncia C.Copmožná, možná že dřív,
pa, gen.sekr.konference Fr. Radkovského a sekretáře slov,
než z jejich kopyt
bisk.konference biskupa VI. Filo i našeho biskupa Otce
podkovy spadnou,
škarvady. Radili se hl.o pastoračních otázkách. P.Aleš
jež vidím se blýskat.
Opatrný mluvil o nynějším duchovním stavu v Církvi a ve
společnosti a o způsobech, jak situaci řešit. Situace vyža
ED.MORIKE (1804-1875)
duje nové rozmístění kněží, spolupráci laiků i jejich nábo
Přel.Anděla JANOUŠKOVÁ
ženskou a duchovní výchovu. Ti budou účinně kněžím po
Základní kámen pro mezikonfesij- máhat. P.M.Šimeček hovořil o práci s mladými. Při pasto
ní kostel ve Washingtonu položil rační sekci bude nyní odd.pro mládež. Konference schváli
la status vysokoškolského katol.hnutí a zásady pro udělovár.l9O7 Th. Roosevelt. Nyní byl
kostel30.9.otevřen za přítomnos -.ní svátostí. Také komise pro rodinu a soc.péči pilně pracu
je, hl.na duchovní a mravní obrodě rodin v praktických
ti pres.Bushe a j.politických 1
náboženských představitelů. Je otázkách rodinného života.
vystavěn v novogotickém slohu 7.10.blahořečil sv.Otec P.Giuseppe Alemano, piemontského
kanovníka(1856-1926) a Hanibala M.di Francia ze Sicílie
a zasvěcen sv. Petru a Pavlu.
Má sloužit pobožnostem různých (1851-1927), oba zakladatele kongregací.
12.11-uplynul rok od svatořečení bl.Anežky České.
náboženských společenství. Na
okenních sklech je asi 200 maleb

VĚZEŇ S VĚZNĚM O VĚZNÍCH

do kostela, jeden na všední den. Nic po něm ne
zbylo, všechno rozdal chudým. A v kriminále to
Dojmy prof.Mikuláše LOBKOWITZE, rekto dělal právě tak. Dokud ještě nebyli kněží izolo
ra katol.university v Eichstáttu, v jehováni, nechal vždy své maso a lepší jídlo mladým.
a naší vlasti zaujaly mnoho čtenářů. Upo Říkával, mladí jsou naše naděje, naděje národa,
zorňuje mj.na nedostatek kvalitních lidí.
my už na světě nemáme moc co pohledávat. Ti to
Ty bud vybili nacisté nebo komunisté, a
po nás převezmou a budou pracovat dál.
mnozí odešli ve třech vinách před diktatu V. Kdy asi byli knězi izolovaní? Nesouviselo to
rou do ciziny. P.Vilém VONDRA a Med.Dr. se Stalinovou smrtí?
Jan ŠMÍD, oba býv.političtí vězni a oba už Š. - Ne, ten zemřel r.l953 a asi za rok kněze
u Pána, vzpomínali na jedněch exerciciích izolovali.
na mimořádně kvalitní lidi-Cechy i Slováky. V. Jako lékař jste měl tak vynikající postavení,
s kterými se ve vězení setkali.
že jste se vlastně stýkal se všemi-_____
V: Pane doktore, byl jste zavřený s Otcem Š. Ovšem jako lékař jsem dlouho pracovat nesměl
Dostal jsem se zase na samotku, jednak pro svou
biskupem Gojdičem. Je to pro vás snad
hcřká, ale i sladká vzpomínka. Vždyť jste lékařskou činnost, jednak když hrozilo nějaké
nebezpečí, např.stávky či demonstrace vězňů i
žil se svátým člověkem.
v jiných věznicích. První vzali na samotku vždyc
š.:Máte pravdu. Zít se svátým člověkem
kdy doktora Šmída. Takže jsem samotek užil!
je úplně mimořádná věc.
V. Samozřejmě delší dobu, než zákon dovoloval.
V. V které době to asi tak bylo?
Š.: Od r.!952 do r.1956. Ovšem stále jsem Š. O zákonech se nedalo vůbec mluvit. Je zajínas ním nebyl, protože pak byli kněží izolo Vé, že i bachaři viděli v Otci Gojdičovi něco
zvláštního,jiného. Jeden bachař nám výslovně
vání, v jiné budově, s jiným dvorem a s
námi už nepřišli do styku. Já byl v nemocní řekl:" Jestli jsou svati , tak je to tenhle člověk."
V.:Ví se o něm, že sbíral špačky a dě
ci. Na cele jsem s ním nikdy ne
lal z nich cigarety a dával je kuřákům.
byl, jen v izolaci, to jsme byli
Věděl o jejich vášni a jak těžko se jim
vždy dva v samovazbách na Leo
ibez cigaret žije. Setkal jste se s Otcem
poldově. Byl jsem s ním, ale
Gojdičem i po kriminále?
mluvit jsme spolu nesměli. Mám
Š. Ne. Když jsem r.l957 odešel na Já
však na něho nejkrásnější vzpo
chymov, tak Otec Gojdič brzo poté ze
mínku. Dvakrát či třikrát týdně
mřel. V Leopoldově.
jsem směl chodit po dvoře-sám s
V. A kdy jste se sám vrátil z vězení?
bachařem- a Otec biskup si vždy
S. V roce I960. Na velkou amnestii.
vzal židli, postavil ji k okénku
a žehnal mi. Kvůli tomu ho, chudáka, vždy V. S Otcem biskupem Otčenáškem jste se neset
kal? Ne? Já hó chtěl po kriminále navštívit, vzal
bili, ale nikdy to nevynechal.(Při této
jsem si stan, protože jsem věděl, že u něho pře
vzpomínce se Dr.Šmíd rozplakal).
spat nemohu.Dokonce jsem chtěl spát na zemi,by
V. Vzpomínám si, že jsem se setkával na
procházkách s P.Hynkem, rektorem ze Sv. lo velmi horko, ale komáři tak štípali, že jsem na
konec postavil stan a dobře si ho zavřel.
Hory, redemptoristou . Chodívali jsme ve
velkém kruhu a vždycky jsem se mu latin Š. Byl s námi i Dr.Braito. Ten brzo po návratu
z vězení u nějakých dobrých žen na Břevnově
sky po kouskách zpovídal.
zemřel.(Při ranní modlitbě u postele,p.red. )
S. To dělával Otec Gojdič také. Než šel
do nemocnice, chodívalo se ve skupině, a V. Byl jsem na jeho pohřbu na Olšanech. V
na té cestě vždy někoho vyzpovídal, prak ústřední kapli byl i Dr. Cibulka, historik umění,
ticky to byli jen kněží. Když vyslechl jed ale sotva jsem ho poznal.
nu zpověd, připojil se k němu někdo dru š. Když jsem se vrátil domů, kopal jsem studny
pro JZD a Dr.Braito mě často navštěvoval. Byli
hý a tak aby je bachař neviděl, se mu
některý kněz vyzpovídal. Ovšem dokud ješ jsme velcí kamarádi. Sotva jsem znal moudřejšího
tě byl ve společné vazbě. Na mši sv.jsem člověka.
dával kněžím oplatky z nemocnice, do těch V. Je pravda, že trpěl velkým pokušením, že bude zavržený?
se normálně balily prášky. Z hrozinek se
tlačilo víno. Na samovazbě jsem byl jednou š. Ne, to pravda není. Setkal jsem se s ním těs
dlouho s provinciálem Jezuitů P.Šilhaném. ně před jeho smrtí a nikdy nic takového neříkal,
ani jsem to na něm nepozoroval. Nikdy. Ve věze
Několik měsíců. I tam jsme si tlačili víno.
V. P.Šilhán byl zase proslulý v Kartouzích. ní jsem se setkal ještě s biskupy Zeiou a Vojtašákem. S tím schválně zavřeli vězně, který ho su
Všichni věděli, že je to silná osobnost.
Š. Máte pravdu-šilhan byl velmi silná osob rově bil. Jeden hodný Slovák se to dozvěděl a
nost. Biskup Gojdič byl zase velmi skrom žádal o přeložení na tuto celu. Pak toho darebá
ný. Jeden řeckokatolický kněz, "který byl ka důkladně zmlátil. U raportu se ho velitei ptal,
proč to udělal :"Pretože bil biskupa.""A prečo vy
také s námi, nám vypravoval, jak Gojdič
vozil děti po vesnici na koni, iak všechno, ste bil biskupa?"pta!Í se surovce. "Pretože ste mi
co měl, rozdal, měl jen dva obleky, jeden to nariadili." A bylo po raportu.
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svém jménu a toho přijmete."
Neboť aby někdo mohl být přijat, musí
být milý a příjemný.
Je pravda, ze nektere zbozne osoby,
Mimořádně inteligentní, ale pyšný muž, má duchov když knihu chválily, přece si kladly otáz
ní zážitek-ovšem negativní. Dá se do služeb zla.
ku: "Jak to, že kniha se ani jednou ne
KONEC ZÁŽITKU
zmiňuje o Ježíši Kristu?" Jiní křesťané
Zároveň se cítil proniknut neslýchanou mocí, silou, pohotově odpovídali:"Chvála Bohu! V po
pružností a nadšením; nikdy to dřív necítil. Náhle
sledních stoletích už bylyvšechny posvát
zářivá vidina i dvě pronikavé oči zmizely a tajemná né věci ošoupané přičiněním různých ne
moc zvedla člověka do výše a přenesla do jeho za
povolaných nadšenců, takžeted hluboce
hrad .
zbožný spisovatel musí být velmi opatr
KNIHA, KTERÁ VZBUDILA ROZRUCH
ný a taktní.
Druhý den nejen hosté velkého muže, ale i jeho
A když je náplň knihy prosáknutá pra
služebnictvo bylo překvapeno jeho zvláštním vzhle vým křesťanským duchem, činorodou
dem. Vypadal inspirovaně. Víc by užasli, kdyby vi láskou a dobrotou ke všem, co ještě
děli, jak rychle a lehce nadčlověk ve své pracovně chcete?"
napsal slavné dílo: OTEVŘENA CESTA K MÉRU A
Podle slovenského překladu P.Pauliniho.
VŠEOBECNÉMU BLAHOBYTU.
Dřívější knihy nadčlověka i rozsáhlá sociální čin
nost našla přísné kritiky-i když většinou řeholníky,
tedy lidi bez autority. Vždyť doba, o níž mluvím,je Diecéze Ces. Budějovice si vydává dvoudoba Antikristova. A jen málokdo slyšel hlasy kri měsíčník SETKANÉ, navazující na podzem
tiků, kteří jasně říkali, že ve všech spisech a ře- ní časopis Vzkříšení. Rediguje pan Alois
čech"člověka budoucnosti"se vyskytují známky té
F. Kratochvíl, který také připravuje mate
měř neohraničené sebelásky, a pochybovali, že by riál pro blahořečení P. Klementa Petra,zav nich byla pravá prostota,čest a dobrota srdce.
kladatele Bratří Nejsv.svátost!(Petřini).
Novým dílem se podařilo nadčlověku, přivést na
Upozorňujeme, že sbírky u nás pro nábo
svou stranu i některé přísné kritiky, ba nepřátele.
ženské účely ve vlasti musí doporučit
Kniha, napsaná po příhodě nad propastí, že je v
místní biskup v ČSFR.
něm síla a genius, v dějinách jedinečný. Zahrnuje a
"Malá mince-velká pomoc"-akce arcidiecéuvádí do souladu všechny protiklady. V knize se
ze Kolín n.R. 21.10.dávají při sbírkách
pojí úcta k tradici a starým symbolům, se širokým
věřící do košíčku drobné cizí mince,které
a odvážným radikalismem sociálních a politkckých
jim zbyly z dovolených v zahraničí. Loni
požadavků a směrnic; dál neohraničená svoboda
vynesla tato sbírka přes 50 tis.marek.
myšlení s hlubokým pochopením pro vše, co je mys
V 122 indických diecézích pracuje na I4
tické; absolutní individualismus s nadšeným věnová
tis.kněží a 57 tis.řeholnic, skoro všichni
ním se společnému dobru; vznešený idealismus, po
jsou domorodci.
kud jde o vedoucí zásady, s dokonalou přesností a
Spolkový soud v Bernu rozhodnul, že ve
životí praktických řešení. Vše bylo tak sjednocené
státních školách už nesmějí být kříže.
a navzájem spjaté s takovou uměleckou genialitou,že
Německá evang.teoložka Elga Sorge zalo
každý myslitel, každý aktivní člověk mohl lehce vi
ží la"Carodějnickou církev" (Hexenkirche).
dět a přijmout celek jen pod specifickým úhlem své
Od r.l987 nesmí vyučovat na vys.škole v
ho osobního názoru. A nemusel nic obětovat z
Kasselu, ale stále bere plný plat. Tuto
PRAVDY SAMÉ;nemusel se pro pravdu pozvednout
"církev"mají rozšířit levičácké skupiny.
nad své já, nemusel se zříci své výlučnosti; ani
US sociolog,P.Paul Max, benediktin, před
nemusel poopravit chybné názory a sklony. Nemu
sedá Human Life International tvrdí, že
sel doplnit případné nedostatky.
jednou západní země úplně vymřou.
Nádherná kniha byla hned přeložená do řečí všech Všechny děti by měly dostat pod strome
pokročilých národů. Celý rok tisíce novin v celém
ček skvělý katol .kalendář KOMM-MIT-prasvětě přinášejí n.klamy vydavatelů a nadšené kriti
vověrný, poutavý, ilustr.,400 barevných
ky. Kapesní vydání s obrazem autora vyšlo v milio
stran-a levný-7,9O DM. Obj.: KOMM-MITnových nákladech a civilizovaný světí v té době ce
Verlag,44OO MUnster, PF.7680. Kalendář
lá země), je plný slávy tohoto nesrovnatelně velké je brzo rozebraný-pospěšte si!
ho a jedinečného člověka! Nikdo se neodváží proti
Hlavní teolog Andělského díla(Engelwerk)knize postavit, vždyť pro každého je to dokonalé
dosud neschváleného Rímem-P. DDR. Georg
zjevení pravdy. O minulosti kniha hovoří dokonale Blasco,ORC, zahynul při havarii i s řidičspravedlivě, oceňuje přítomnost v každém ohledu a kou řehol.sestrou Marii Busch-u Modeny.
nestranně a lepší budoucnost kreslí tak jasným, pří Biskup z Eichstattu, Dr.Karl Braun varu
mo hmatatelným způsobem, že každý říká:"To je to, je před přemrštěnými nadějemi a nadšením
co jsme potřebovali. Ideál, který není utopie,návrh, nad svobodou v komun.zemích. Na nevě
který není přeludem." Zázračný autor nejen všech ře a ponížení člověka vybudovaný systém
ny přitahuje, ale posuzují ho jako příjemného člově se nedá tak rychle a lehce změnit.
ka. Tak se plní slova Kristova:"Přišel jsem v jménu
svého Otce a vy mě nepřijímáte. Přijde jiný ve

ANTIKRIST
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

DĚJINY PAPEŽŮ

VÍTE CO JE TO

?
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BEURON - farní obec na Dunaji ve freiburské die
cézi s benediktinským arciopatstvím sv.Martina,
proslulá hlavně beuronskou malířskou školou, gra
Byl synem ševče z Cahors, arcibiskupem v
fickým ústavem a konservatoří církevní hudby. Be
Avignonu a kardinálem. Zvolen byl po téněř
uronskou malířskou’ školu založili mniši P.Deside
dvouletém bezvládí a častém násilném přeru*
rius Lenz, P.Gabriel Wuger, P.Lukáš Steiner v
šování voleb v Carpentras a to vlivem kar
min.století. Tento nový směr křesťanského malíř
dinála Napoleona Orsini a krále Roberta z
ského umění se vyznačuje monumentálností, jedno
Neapole, nástupce Karla II. z Anjou. Marně
duchostí, vážností, klasickými formami, jemným
prosil sám Dante italské kardinály, aby
souladem barev a dýchá vroucí zbožností.

JAN XXII. - Jaques Dueze
Od 7.srpna 1316 do 4.prosince 1334.

zvolili Itala a tím se vytvořil předpoklad
pro návrat papežův do Říma a odstranila se
podřízenost papežů Francii. Jan byl pano
vačný, neovládal se, byl bezohledný, ale k
nepřátelím někdy i ohleduplný.Významný duch
podporoval vědy, zřídil na universitě v Pa
říži, Cixfordě, Salamance a v Bologni stoli
ce pro hebrejštinu, aramejštinu - ba dokon
ce pro chaldejštinu. Měl spory se stále ros
toucím hnutím františkánských spirituálů,
zvaných také Fraticcelové, a zasáhl do boje
o volbu císaře, z kterého jako vítěz vyšel
r.1322 Ludvík Bavorský a poražený byl Bed
řich Sličný. Ale Jan nechtěl Ludvíka uznat
a vyloučil ho z Církve.
Po zmatcích, které následovaly, byl povolán
za vzdoropapeže Mikuláš V., minóritský
mnich Petr z Corbary, ale r.1330 se podro
bil Janovi.
I když Jan sám osobně byl nenáročný a ochot
ný pcmáhat druhým, zvýšil pří jmy papežského
Stolce svou daňovou politikou - která vzbu
zovala pohoršení - zanechal v dnešní měně
asi 50 miliónů švýcarských franků - a pro
vinil se nadržováním příbuzných - nepotismon.
Prodávání obročí/úřadů, vynášejících pení
ze/ a vydírání peněz nabylo obrovských roz
měrů. I to byla jedna z prvních příčin bu
doucí tzv.reformace. Jejím předchůdcem byl
Vilám Occam, který se proti papeži postavil
Tak v Dantově Božské komedii mluví v 27.
zpěvu Ráje sv.Petr k papeži a jeho před
chůdci: "Tak hanebně máte skončit a zřítit
se vy, kteří jste na začátku stáli tak vy
soko. "
Jan se dožil 90 ti let. Byl také básníkem
a spisovatelem. V r.1323 prohlásil za svá
tého sv.Tomáše Akvinského, jehož filosofie
je dodnes oficielní filosofií Církve.
Přidal k tiáře třetí korunu - druhá pochá
zela od Bonifáce VIII. Jancsva bula Docta
sanctorum z r.1322 je první významné a
chytré prohlášení papeže o církevní hudbě.
Jan je zakladatel Kristova řádu, Giotto ho
namaloval na oltářní tabuli pro dóm v Lucce

BIBLE - čili Písmo sv.je sbírka knih, které byly
sepsány z vnuknutí Ducha sv. tj.inspirované a
uznány Církví za slovo Boží. Spolu s ústním po
dáním čili tradicí je bible pramenem Božího zje
vení. Je rozdělena na Starý a Nový zákon, má
celkem 72 knih, SZ 45 a NZ 27 knih.
BIBLE ČESKÁ - V kultuře a životě našeho národa
má Bible česká význačné místo. Setkáváme se s ní
na prahu naší kultury a dějin a je spjata se
jmény sv,Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějský
překlad bible je geniální dílo, vynikající teo
logickou učenosti, stylistickým uměním a jazyko
vou dokonalostí. Po zániku slovanské bohoslužby
na Sázavě byla staroslovanská bible odsunuta do
pozadí a bylo potřeba překládat do češtiny. Na
před to byly knihy nutné pro bohoslužbu, evange
lia a žaltář, později knihy ostatní. Koncem 14.
st.byly přeloženy všechny knihy v Staročeskou
bibli, tzv.první recense se zachovaly ve 4 ruko
pisech, Bible Leskovecká, Hlaholská, Olomoucká
a Litoměřicko-třeboňská. Je to nejstarší překlad
bible ve slovanštině, který zasáhl svým vlivem
i mimočeská kulturní prostředí. Rozmach české
bible nastal po vynálezu knihtisku. Mezi prvotisky/tj.tisky před r,1500/jsou dvě celé-Bible
Pražská/1488/ a Kutnohorská/1489/. Tyto prvotis
ky jsou dokladem kulturní vyspělosti našeho ná
roda, neboť bible jako prvotisky v národních ja
zycích se vyskytují jen v pěti jazycích. B.č.je
také jediný slovanský prvotisk bible. Chloubou
českého tisku jsou bible vytištěné Jiřím Melantrichem-"Melantrišky". Velké zásluhy o rozšíření
a tisk biblí mají Čeští bratři šestidílnou biblí
Kralickou/1579-1594/, která svým jazykem je jed
nou z nejvýznačnějších památek našeho písemnict
ví, Dokladem, jak si katolíci vážili Písma sv.v
mateřském jazyce je Svatováclavská bible/16771715/. V tomto století známe překlady J.Hejčla,
J.L.Sýkory, J.Hegera, R.Cola, P.Škrabala a
O. Petrů.
BIBLE CHUDÝCH-jsou středověké rukopisy, v nichž
jsou na obrázcích znázorněny hlavní výjevy NZ.a
jejich předobrazy ze SZ. Sloužily k názornému
vyučování. Nejstarší jsou ze 13.st.

STARÝ PÁN NA SUCHU
Pit Jerrymu bylo šedesát tři.
Většina lidí v tomto věku je
už na odpočinku - lepším nebo
horším - ale Pit musel praco
vat. Jinak by neměl z čeho žít.
Když pohlédl do zrcadla a spatřil
svou propadlou, vrásčitou tvář - ta
mluvila sama za sebe. Není divu, že
ho nikdo do zaměstnání nechtěl, sta
rý člověk nemá naději a kdo ví, co s
ním bude za týden. Šéf mu oznámil,že
ho propouští. Jen pro jeho věk - byl
přece dobrým pracovníkem. Byli s ním
spokojeni a teči musí uvolnit místo
mladšímu. Ale kam půjde? Rodinu nemá,
'nárok na penzi a úspory také ne.
Ještě do konce měsíce smí pracovat.
Sežene si do té doby jinou práci?Nebo půjde žebrat?
Autobus dlouho nejel. Pit s aktovkou
pod paždí - měl tam dva krajíce chle
ba s máslem, musel čekat. A během té
doby dostal nápad.
Tom Baynes, druhý vrátný, se rozzářil
"Výborně, Pité, že to za mne vezmeš.
Mám schůzku s hezkou blondýnkou.
"Přeji ti hezký víkend,"řekl srdečně.
Pit a položil na stůl tašku. Baynes
mu hodil svazek klíčů, sbalil své vě
ci, zavolal"Ahoj" a byl pryč.
Pit se usadil na židli, na které se
dával celých patnáct let. Patnáct let
a při tom se mu zdá, že za ten stůl
usedl včera. Pak si však uvědomil,
že nyní není na vzpomínky vhodný čas.
Musí se pustit do práce, jinak se mu
jeho plán nepodaří.
Pečlivě nakreslil nápis na cedulku a
pověsil ji na dveře banky, která by
la v téže budově a měla v provozu
noční sejfy. Ted - nebo nikdy, pomy
slil si Pit. Musí se to podařit, mu
sí!!.
O půl sedmé přišel poslíček z obchod
ního domu.
"Tak tady je to, pane Jerry."
"Chcete potvrzení?"
"Ale ani ne. Vám každý věří,"řekl po
slíček a pelášil po svých.
Za nějakou dobu přišel vedoucí velké
ho knihkupectví. Položil na pult před
Pitém další dva váčky s penězi.
Pak byl nějakou dobu klid. Obchodní
domy a některé jiné obchody zavíraly
mnohem později.
"Zde to máte," hodil v půl jedenácté
před Pita vedoucí biografu pan
Young. "To je pořád samá technika a
když ji člověk potřebuje, tak není
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k dispozici,"bručel nevrle."Když
technika nefunguje, pak je člo
věk na všechno dobrý."
"Máte pravdu," souhlasil pan Pit
přijal od něho váček s penězi.
Ale pan Young neodcházel. Chtěl se
trochu s panem Pitém pobavit o všem
možném - nejen o té zatracené moderní
technice. Byly tu nové filmy, některé
přitahovaly obecenstvo, při jiných zel
sál prázdnotou. Jak je to možné? Dá
se vůbec předem zjistit, který film
bude pro majitele kina výnosný?
To pan Pit nevěděl, ale trpělivě odpo
vídal, zatím co pod pultem netrpělivě
podupával podpadkem.
Asi za čtvrt hodiny přišel další maji
tel kina, pan Warren.
"Tak tady to máte,"obrátil se na Pita
a dal mu další sáček s dnešní tržbou.
Pak se podíval na Younga.
"Nešel byste se mnou na nějaký ten
doušek piva nebo vína?" zeptal se na
léhavě. Byl rozvedený, měl času dost a
manželka pana Younga s dětmi byla na
dovolené. Je tedy pochopitelné, že pan
Young souhlasil. "Stejně nemám co dě
lat, "řekl. "A co vy pane Jerry? Ne
zavřete krám a nepůjdete s nám se tro
chu potěšit? Stejně už nikdo nepřijde,
my, kinaři, jsme poslední Mohykáni."
Zasmál se vlastnímu žertu.
"Rád bych, s vámi je posezení zábavné,
řekl vlídně Pit,"ale to víte, povin
nost je povinnost. Mám už také sucho v
krku, jenže služba je služba a musím
také ty tržby do rána hlídat. Co kdyby
přišel lupič? Chápete, že ano?"usmál
se na oba.
Ti pokývli soucitně hlavami. Ale bavil
se ještě před netrpělivým Pitém hezkou
chvilku, než konečně za nimi zapadly

dveře

NAŠE KRIMI

Pak pit vstal a sundal ceduli z dveří
banky. Bylo na ní napsáno: Noční tre
zor je mimo provoz. Tržby odevzdávejte
vedle u vrátného."
Pak sebral váčky s penězi do tašky,
zamkl a odešel.
Chytli ho druhý den ráno na letišti,
právě si kupoval letenku do Kalifornie
A udal své vlastní jméno. Když byl člo
věk celý život poctivý, neumí v nepo
ctivosti chodit.
Soud mu dal dva roky
vězení. Když měl Pit poslední slovo,
usmál se:"Měl bych vám poděkovat, že
je nyní o mne dva roky postaráno. Jen
abych neměl smůlu a nepřišla do toho
amnestie!"
ROBERT ROLLAND

MŠESV..
AARAU - v kryptě kos
tela sv.Petra a Pavla
u nádraží, 3.ned.v
měsíci v 10 hod.
BERN -v kostele Brat
ra Klause, 2.neděle v
měsíci v 9 hodin.
RUTI-TANN-v kapli u kostela Nejsv.
Trojice, 1.neděli v měsíci- 9,15
BASILEJ - slovenská
i pro Čechy, RUmelinbachweg,
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.l.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 obraňte 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 ztlrich, Brauerstr.99., tel.01-2415025
P.Anton BANÍK, tamtéž,
tel.Ol-24L4455
P.Martin MAZÁK - 1110 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
___________

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
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XVII I . KATEŘINSKÁ
Vstupné 1O frs. Začátek ve 20 hod. Hraje pan
B.Smetana. Je nutná reservace, vstupenky objed
nejte na tel:O52-273917 nebo 052-255096.
Předtím mše sv. ke cti KRISTA KRÁLE - ve
Wintherturu-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
24.11.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
ve farním sále u kostela sv.Ulricha-Winterthur.
v neděli ve 14,30 hod._________ 2.prosince________

RYBOVU VAUOQur MŠI
zkoušíme od 18. listopadu v 17 hod. v kryptě kostela Božského Srdce Páně v Curychu-Aemtlerst.49.
SCHŮZKA MLADÝCH
S ROZjriVlAN fM_____________________
v klubovně misie v Curychu, Brauerstr.99.,
ve 20 hodin
30.listopadu

STAVÍME CHRÁM V HUSTOPEČÍCH
Jak vidíte na přiloženém letáčku, není
jen poškozený, ale zničený. Místo aby
gotický kostel opravily, úřady jej daly
prostě odstřelit a na jeho místě je park.
Můžete-li jen trochu, použijte přiložené
složenky k příspěvku ke stavbě chrámu.
Pan děkan i farníci Vám budou vděčni za
sebe menší příspěvek - tím spíš za větší,
a budou se za Vás modlit.
K

BOHU

NÁS

PŘEDEŠLI

Pan Zdeněk NENADÁL-- 2 5. říj na a
Otec CYRIL STAVĚL - emauzský
převor benediktinů z Norce. Zemřel ve vi
nohradské nemocnici. Vzpomínky na našeho
milého exercitátora uveřejníme v příštím
čísle. AŤ OBA ODPOČÍVAJÍ VE SVATÉM POKOJI
LIDOVOU

DEMOKRACII

deník čs.lidové strany - si můžete objed
nat za 138 frs. Inf.:Fr.Tománek, tel:
071-832866,nebo Dr.J.Olšanský, tel: 073264416, nebo Vít Ehrlich, t.O71-259801
NOVE KNIHY

ŽIVOTOPISNÉ PAMĚTI NA
P.IGNÁCE STUCHLĚHO
zakladatele Saleziánů v naší
vlasti a zároveň dějiny salezfánské řehole v Cechách a
na Moravě. 3 sv.,cca po 250 str. Objednávky
P. J.Simčík. Všechny tři díly stojí 30 frs._______
PETRÍKTVincenc S.J. : POSLEDŇA VILA. I.část
vzpomínek slovenského jezuity na komunistické
"Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás pronásledování a snahu jezuitů, žít i za těžkých
... Komu odpustíte hříchy, těm jsou odpuš podmínek dál řeholním životem. ________________
AGNESA G.J.: LEGENDA CHODÍ BOSA- N ohatě
těny, komu je zadržíte, jsou zadrženy."
barev.iíustr.kniha o díle Matky Terezy, objedJan 20, 21-22
návky slovenští misionáři .Vydali jezuité v Kanadě.

NAŠE KŘÍŽOVKA

MILOVANÝ AUTOR
Nedávno jsem navštívil na universitě přítele, který
tam přednáší literaturu. Bylo právě období zkoušek.
Zašel jsem tedy mezi studenty, abych poznal, jak ta
kove zkoušky probíhají.
Muj přítel si nasadil brýle a zeptal se jedne stu
dentky: "Povězte mi, co víte o Schillerovi?"
"Schiller,"začalo děvče sebevědomě,"byl současníkem
Goethovým, přistěhoval se do Wfeimaru, kde byl Goethe ministrem. Zajímavé je, že právě v té době se ve
francouzském městě Tour narodil velký realistický
spisovatel Honoře de Balzac..."
Studentka dopodrobna a s velkou znalostí hodnotila
nejdůležitější Balzacova díla a proto zkoušející ne
mohl nic jiného, než jí napsat tu nejlepší známku.
Pak přišel na řadu student, který měl hovořit o
tvorbě Victora Huga.
"Hugo.. .Hugo... "koktal, "byl velkým francouzským ro
mantikem. Kromě romantismu se ve Francii zrodil ji
ný literární směr - realismus. Nesmíme zapomínat,
že Balzac jako první tvrdil, že literatura musí
být zrcadlem života..."
I tento student pokračoval s velkou znalostí Balza
cova života i díla - a jeho index byl obšťastněn
také jedničkou.
HUMORESKA
Další mladík dostal za úkol rozebrat Dantovu Bož
skou komedii. Hned se ujal své úlohy:
'Velký italský básník Dante Allighieri se narodil
v druhé polovině třináctého století a jeho nejzá
važnějším dílem je Božská komedie. V souvislostí s
touto skutečností vzpomeňme, že o ně
kolik století později francouzský
spisovatel Honoré de Balzac nazval
soubor svých vynikajících románů
Lidskou komedií."
Do tomto úvodu opět následoval rozbor
Balzacova díla na docela seriózní
úrovni. A tak jednička v jeho indexu
se vhodně přiřadila k předcházejícím
jedničkám.
Rozbor Swiftova díla provedla další
studentka takto:
'Velký anglický spisovatel Swift,
který napsal Gulliverovy cesty, byl
člověkem robustní postavy, stejně jako francouzský
spisovatel Honoré de Balzac..."
Co následovalo si jistě už představíte sami. Ho
zkouškách jsem se zeptal přítele:
"Poslyš, nevšiml sis, že všichni studenti hovořili
vlastně jen o Balzacovi?"
"Co dělat? Víš, podařilo se mi objevit jeden z ne
známých rukopisů tohoto autora, kde Balzac píše, že
důkladná znalost jediné věci je mnohem lepší, než
povrchní znalost mnohých. Rád ti vysvětlím, že Bal
zac ..."a více než půl hodiny se rozhovořil o Balza
covi. Neposlouchal jsan ho. Pochopil jsem, že za té
ma disertační práce si vybral Balzaca a ten byl je
ho slabou stránkou. Toto studenti využili__ G.M.
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1. Ovládala, věrnost, říms .5.2. Nestran
nost, lid.poklička.3.švýc.kanton,pro
jev lásky k Bohu, něm.vejce,ukazova
cí zájmeno, spojka.4. Roleta,opak špi
navosti, lid.kaše, říms. 500. 5.Osvítit,
dvě samohl.,bystrost, zn.dusíku.6.Ma
lá osada, neprudkost, zn.kyslíku.7.
Zkratka prudkého větru, vojsko,i když
spodek nádobyzn. cisterciáků. 3. Zn. auta
neohroženost, latinsky aby,9.Zn.váhy,
božská ctnost, zn.teploty,neprudkost,
žens.jméno. 1O.Onomu, rozvážná chyt
rost, zpracování půdy. 11 .Souhl.s háč
kem, zkr.sport.klubu,jiná božská ct
nost, malé rty, zájm. 12.Spojka, čínsky
cesta, nemilá, spojka, modli se-lat.
A. Předl., hrubost, čísl. B. zn. teploty,
předvídavost. C. Franc. zlato, spojka,
největší božská ctnost, sdružení křest,
evang.mužů. D.Zájmeno, dívčí jméno,
mužs. jméno. E. Říms. 4., zn. aut Belgie,
otázka, farnost Jana Vianneye, švýc.
starosta. F.Muž.jméno, anglic.to,rozum
zn.váhy, krocení divokých koní (bez o)
latinsky "k",zkr.Žofie. částka, zkr.
umělecké vys. školy, starosemitské
označení pro Boha.H.Zn.arcib.města
na Moravě, zn.dusíku, zájm,lat.zkrat
ka pro totéž, ukaž.zájm.,říms.500,
souhlas. I. Spodek nádoby, zn. kyslíku,
ozn.švýc.aut, egyptský bůh,něm.člen,
hrdina. J. Předl. číslovka, otázka, Ibseno
vo drama. K. Spojka, nebojácnost, říms. 5
L.Ozn.aut Norska,tesej(lid.) ,zn.rado
nu, nejí, spojka. M. Hora ve Vogesach,
zájm., odpad. N. Zvr. zájm., seknutí, něm.
tak, angl.polit.strana, předl. O.Zhoto
vuji látku, telegr.převod výplaty,
staročesky obydlí včel, les.P.Milost,
k založení (akta) , předl. Pomůcka: Odilo,
t.t.,ork.,tao, uo, or,rode(o),tory.
Dejte si pozor, aby se lidé to
hoto světa nesnažili více o dosa
žení věcí pomíjejících než vy o
získání hodnot věčných.SV.IGNÁC

HUMOR

"Zde v novinách stojí, že blond muži jsou věrněj
ší než černovlasí.""Snad je to pravda. Ale nej
Když už byl Pablo Picasso úspěšným malířem, věrnější jsou šedovlasí nebo plešatí."
Tatí kdo je rychlejší: holub nebo kůn?""To je
navštívil ho jeho přítel, který
prosté. Na zemi je rychlejší kůň
se stal ministrem financí. Obdi
a ve vzduchu je rychlejší holub."
voval jeho díla a nakonec se
"Copak tu hledáte?"ptá se policista
zeptal:"Poslyš, kamaráde,
muže, který chodí sem a tam. "Par
jestlipak ta svá abstraktní
koviště. ”"A kde máte auto?””To stojí
díla také prodáváš?"Picasso
na parkovišti, které nemohu najít."
odpověděl:"Zajímáš se o to
Bývalá US vyslankyně v Římě Claire
jako ministr financí nebo ja
Boothe-Luce, přestoupila na katolic
ko můj přítel?
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kou víru. Přijal ji v audienci Pius
Pan farář na divokán Západě
'Tužku si nechte. Přilepím XII. Vyslankyně byla novou vírou
kupuje koně:"Je to zbožný
spálený řízek omáčkou do
tak nadšená, že o ní hovořila s vel
kůň,"ujišťuje ho prodavač,
knihy stížností."
kou radostí a přesvědčivě. NakonSc.
"když, řeknete Bohu díky-tak s<
jí papež řekl:"Mne nemusíte tolik přesvědčovat,
rozběhne a není k zastavení, až řeknete
panu Luče__ Já jsem totiž sám katolík."
Amen." Pan farář koně vyzkouší. Skutečně
"Dneska, pane, lidi zadarmo nehnou ani prstem.”
při slovech Bohu díky se dá kůň do divokéhi
”To není pravda. Já, například, dělám docela rád,
běhu, pádí přes louky i kamení, až pan fa
dokud z toho něco mám.”
rář řekne Amen, zastaví se na okraji hlubo
ké propasti. Pan farář si utře pot z čela Mladý Skot se chystá do veřejných lázní. Otec la
mentuje: "Ty marnotratníku. Už se jdeš zase kou
a ulehčené zabručí:"Bohu díky"
pat. Potřebuješ to vůbec?"" Víš přece, tati,"odpo
Potkají se dva přátelé z hospody. "Tak co,
vídá syn,"že mám své zásady a chodím se koupat
Pavle, už ses ze svého nachlazení uzdra
jednou za rok, ať to potřebuji nebo ne."
vil?" "Ano, a to díky své ženě. Když jsem
šel z hospody, nechtěl jsem ji vzbudit,tak
jsem zul boty, svlékl jsem se a potichu
jsem šel nahoru. Pak jsem si tiše lehl,a
když jsem se probudil, viděl jsem, že spím
na lavičce našeho nádraží na 2.nástupišti'.’

"Kolik lidí pracuje v tomto oddělení?””S mistrem
dvanáct.""Bez mistra tedy jedenáct?””Ne, bez
mistra nepracuje ani jeden.”

"Vy jste ho nežaloval, když vám dal facku?""Kde
pak, vyřídil jsem si to s ním po dobrán.'"'A jak?"
"Facku jsem mu vrátil."

Tohle je vážná myšlenka: Zakladatel Armády
Před trestním soudem sedí kapsář. Vypovídá svě
spásy, William Both:nar.l829-+1912/, řekl:
dek, kterému byl ukraden ka
Nejlepší prostředek, jak začít dobře každý
pesník. "A jste si naprosto
den, je hned při probuzení uvažovat,
_
jist, že je tohle kapesník,
jestli bychcm ten den nemohli
který vám ten zloděj ukradl?"
aspoň někctnu udělat radost."
Anglická královna Alžběta I.
zakazala Paceovi, který jí
říkal hořké pravdy, přístup
na svůj dvůr. Jednou se na
přímluvy ostatních smilovala
a .Páce přijala:"Tak zase mi
budeš vytýkat mé chyby?"pta
la se ho. "Ne, výsosti,
nemluvím nikdy o tom, o
čem mluví celé město.”

"Píši bud proto, abych přá
telům udělal radost nebo
abych zaplatil dluhy. Do
poslední knihy bych mohl
napsat věnování: Daňovému
úřadu."

"Jistě.”"Ale podívejte se,já
mám docela stejný kapesník,”
ukazuje soudce svůj. "To je
možné. Byly mi ukradeny dva’.’

Pan Novák má nečitelný ruko
pis. Napsal sestře. Ta mu od
pověděla: "Děkuji za krásný
dopis. Až sen přijdeš, tak
mi. ho přečteš."
"Kdo je ta dáma s černými
vlasy?""To je přece paní Ho
ráková! ”"Podívejte se, a já
ji nepoznal, i když ji znám
taková léta. Tehdy ještě by
la šedivá.

"Dnes máme slastný den, ani není
"Vstoupil jste zadními dveřmi
přesolená polévka, ani spálený ří
do cizího domu. Proč?""Myslel
"Víš, které kožichy jsou
zek. Co kdybychom vsadili Loto?"
jsem, že je to můj dům." "A
tento rok v módě?""Jen dva
proč
jste
tak
rychle
utekl,
když vstoupila maji
druhy. Jeden se ti nelíbí a ten druhý ne
telka? " "Domníval jsen se, že je to moje manželka."
mohu zaplatit."

P.P.
8635 Dürnten
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UMÍTE ZACHÁZET S PRAVDOU?
20
Zacházet správně s pravdou-hlavně o druhém-je jedno z největších umění. K těmto otázkám si
můžete přidat řadu dalších, abyste poznali, jak dalece toto umění ovládáte.
1. Řeknete každému pravdu do očí, i když mu tím uškodíte?
ano O, ne 2
2. Zmírníte otřes z pravdy tím, že druhého na ni lichocením ap. připravíte?
ano 1 , ne O
3. Vyčkáte vhodnou chvíli,kdy víte, že druhý může pravdu s užitkem přijmout? ano 2 ne O
4. Cítíte v podvědomí uspokojení, když druhého pravdou zbytečně zraníte?
ano O ne 2
5. Uvědomujete si, že jen laskavý a soucitný člověk může říci nepříjemnou
pravdu, aniž by tím druhého poranil?
ano 2 ne O
6. Zatajíte z lásky pravdu, kterou jste povinni druhému říci?
ano O ne 2
7. Rekne-li jiný vašemu známého hořkou pravdu, dovedete známého potěšit a
povzbudit - ale tak, abyste pravdu nezapřeli?
ano 2 ne O
8. Umíte rozlišovat mezi důležitými a nedůležitými pravdami?
ano 2, ne O
9. Dozvíte-li se o druhém nepěknou pravdu, máte-třebas v podvědomí-radost,
že "sami takoví nejste"?
ano O ne 2

I7 - I5 bodů: Umíte dobře zacházet s pravdou. Víte, že pravda bez lásky může zranit, ba
duchovně zabít druhého. Cím nepříjemnější pravda, tím větší musí být láska.
I4-IO bodů: Zdaleka ještě neumíte zacházet s pravdou ani s láskou. Jste neprozíraví.
Trochu víc soucitu a moudrosti.
9-7 bodů:
Jste trochu sobečtí, trochu zlomyslní. Zpytujte svědomí! Jak by vám bylo,
kdyby vás druhý bezohledně udeřil pravdou do tváře?
6-0 bodů:
Musíte se začít cvičit v zacházení s pravdou od bodu nula.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VÍTE,CO JE TO ?
KDO JE GENERÁLNÍ VIKÁŘ?
1. Pověřenec biskupův v určité oblasti
diecéze?
2. Ten, komu dá biskup moc světit
muže na kněze?
3. Předseda všech vikářů?

CO JE BIBLICKÁ KONKORDANCE?
1. Výklad Písma svátého?
2.Seznam slov či věcí v Písmě, aby
se ulehčilo hledání místa v Písmě?

3.Smlouva mezi různými náboženstvími o výkladu
Písma sv.?

CO JE KONSEKRACE?
1. Proměňování chleba v Tělo a vína v Krev Kristovu
při mši sv.?
2.Svěcení biskupa?
3.Slavnostní svěcení kostelů, oltářů, kalichů, zvonů
biskupem-na rozdíl od jednoduchého svěcení knězem
4.Zasvěcení se dívek v řeholi?

NAJDETE 1O ROZDÍL!?? "Takhle bych si, pane Novák, ten stojan představovala!"

