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MĚSÍČNÍK ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE VE ŠVÝCARSKU.ROČ.XXI.

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

11.-12.1990.

letos jsou pro nás vánoce snad radostnější. Otevřely se hranice naší vlasti a kdo mohou, už
ji i navštívili. Ti, kdo milují Krista, si jistě všimli, že katolíci, kteří zůstali po čtyřicet let
pronásledování víře věrni, ji milují a snaží se ji šířit i tam, kde je ještě v duších poušť a
tyto duše-možná podvědomě-touží po domově Boží pravdy a lásky. Starší jsou obětaví a hor
liví, ale často i dost unaveni-mladí jsou ještě nezkušeni a svou víru někdy dobře neznají.
Nám, zkušenějším, se vtírá do duše trochu bolestnější otázka. Podlehnou i katolíci na výcho
dě rozkladnému a zákeřnému progresismu, který tu soustavně ničí Církev - nebo zakoření
hlouběji do Krista-do Jeho tajemného Těla-Církve-a spíš získají churavý Západ svou hlubokou
a věrnou vírou?
Už u Kristových jeslí se tříbili duchové. Pastýři-povzbuzení andělem-spěchají do betlémské
jeskyně. Z daleka přicházejí moudří mužové. Ne"teologové", kteří se dohadují o významu sta
rých proroctví a rozebírají je tak, až z nich zbudou neživé trosky-ale vzdělaní, vznešení a
ušlechtilí mužové, kteří na slovo poslechnou hlas Boží. Dostanou svou odměnu. Pohled na dí
tě, na které čekal bolavý svět.
Je tu i zákeřník, falešný Herodes. Předstírá, že se chce dítěti poklonit, chce ho však zni
čit. Kolik takových Herodesů má dnes stejné úmysly, nejen mimo Církev - ale i v Církvi samé! Proti žádné náboženské společnosti se tak neštve, jako proti katolické Církvi. Proč
vlastně? Protože je pravou Církví Kristovou. A s jak nevinnými úsměvy se na ni nepřítel
vrhá! Chceme, aby bylo víc kněží - proto pryč s kněžskými obětmi. Ve skutečnosti stačí
jediný svátý kněz - jako sv.farář z Arsu nebo hrdinové rozpadajícího se Říma-sv.Ignác,
sv.Filip z Neri, sv.Kamil a jiní, aby oživili umírající Církev. Ne množství-ale kvalita!
Kristovo narození jsme spojili s romantickými představami. Byla to ale pro Pannu Marii a
sv.Josefa mimořádně těžká zkouška. Na začátku bývají ideály-některé vydrží, jiné ne. Ty,
které plynou z Boha, vydrží i křížovou cestu, potupy a smrt-vstanou z mrtvých. Jesličky
jsou naše naděje - ale ještě větší naděje je Kristův kříž.
Pan děkan z Mariánských lázní měl při srdečním záchvatu - na pokraji smrti - duchovní zá
žitek. Jakmile se opravdu Bůh dotkne duše, pak se člověk velice změní. Vidí, co je důležité
a co je méně důležité. Na lidech, kterých se Bůh dotknul, je to obvykle hned poznat.
V nádherném zážitku Otce děkana - sám to popisuje v rozhovoru v tomto čísle - byla jediná
výčitka:"Tak krásný jsi měl život - a tolikrát jsi byl nespokojený..!"
Snad by měla být i tato věta pro nás povzbuzením. Pudí nás to do vlasti, nutí nás to zůstat
zde. A výsledek? Určitá rozháranost, nespokojenost.
Spokojenost nezávisí většinou na okolnostech - ale na stavu du
še, na její ochotě, přijímat všechno z ruky Boží. Můžeme pro
naše doma hodně udělat. Otec převor - premonstrát prosil,
aby se za klášter Teplou-neobyvatelné, vojskem vyplundrované
stavby-a ovšem i za řeholníky, sestry premonstrátky-jediné ve
Švýcarsku-na Hoře Sión u Gommiswaldu modlily.
Jak je to s našimi modlitbami za těžce zkoušenou vlast? Značná
část-snad stovky kostelů-potřebují obnovit, teče do nich, jsou
těžce poškozené. Stejně kláštery, církevní školy, exerciční
domy...
A pět franků pro nás je víc než 1OO korun pro ně.
Co říkáte - nebylo by dobré, položit před jesličky letos ma
lý dárek naší statečné Církvi doma? A oběť?!
Spokojenost s tím životem, do kterého nás náš Spasitel, jehož
narození tak rádi oslavujeme - postavil?

Vaše

redakce?

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Čeští a moravští biskupové varují veřejným
dopisem před rozpadem sexuální morálky v
zemi. V naší vlasti stoupá kriminalita.Tře 
tina trestných činů připadá na cikány.kte
rých bude r.2OOO asi milión. - Při zkou
mání podílu mladých na trestných činech v
Německu se zjistilo, že věřící mládež se do
pouští podstatně méně trestných činů než
mládež nevěřící.____________________________
Při tříhodinovém rozhovoru biskupů E. Corecca z Lugana a Haase z Churu, kněží a
věřících, prohlásil v tessinské televizi bis
kup Corecco, že situace Církve ve Švýcar
sku je velmi vážná. Vyvíjí se uvnitř Círk
ve náboženství, které stojí proti učení ka
tolické víry a katolíci věří v leccos, co se
neshoduje s katol.vírou, např.převtělování
duší, nechápou už správně mešní oběť a
kněžské svěcení, rozvíjí se protiřímská ne
návist. Biskup Haas řekl, že biskup je jen
nástroj, který má získat většinu pro Kris
ta, Církev je nadpřirozená skutečnost a
nedá se sevřít do korsetu, vyrobeného lid
mi, nýbrž zachovává si svobodu Kristovu.
Je zajímavé, že kněžský kolárek měl jen
jediný kněz - z Opus Dei._________________
Arc.Uhač, papežský nuncius vbýv .NSR.
navštívil kněžský seminář v býv.NDR v
Erfurtu. Při mši sv. zdůraznil, že teolog
bez duchovního života není teologem v cír
kevním slova smyslu. Kdo chce hlásat prav
dy víry, nemůže přihlížet jen k vědě, ale
být také ochotný odříci se slávy a roztrž
ky. Ješitnost, vychloubačnost a cynismus
jsou nebezpečí, hrozící dnešním teologům.
Uhač sloužil mši sv.také ve vých. Berlíně
a navštívil Drážďany a CBrlitz.____________
Na zjezdu německé katol mládeže BDKJ s
východ.katol.mládeží v Altenbergu varoval
biskup Huhn z GOrlitz před stoupající ten
dencí Církev jen kritizovat. Východoněmec
ká katol.mládež, v duchovním životě kvalit
ně mnohem lepší, se chce o západoněmecké
mládeže spíš lecčemus přiučit ne tuto mlá
dež, která byla léta pod nevhodným vede
ním, kopírovat. Biskup řekl, že falešné
postoje BDKJ nemůže tato organizace vý
chodní katol.mládeži vnutit. "Kristus musí
být základem práce mladých a cíl je, pomo
ci mladým najít cestu ke Kristu. Co tomu
slouží, na tom budou mladí katolíci Výcho
du dál pracovat. Tento základ a cíl mnoha
mladým Západu chybí." Jeho řeč přijali
mladí s dlouhotrvajícím potleskem._________
Komise pro litur.duchovní texty pod před
sednictvím biskupa z Varšavy WI.Miziolka
vypracovala esperantské texty ke mši sv.,
které se nyní smějí užívat při setkáních
a kongresech esperantistů.________________
Na Slovensku se od 11.-14.10.konala celo
státní konference neokatechumenálních spo
lečenství, schválených a doporučených Sv.
Otcem.

18.11.byli v Budějovicích vysvěceni 4 ženatí muži
na jáhny. Před svěcením-na které se připravovali
ještě"v podzemí", si vykonali i s manželkami duchovní cvičení._______ __________________________ 2
1.1.zahájí činnost I.katol.universita v Austrálii
v Melbourne. Dosud se nevyučovala teologie na
žádné z 20 universit v Austrálii. Vláda poskytla
podporu milión austr.dolarů.______________________
Sídlem rady evropských bisk.konferencí bude ny
ní St.Gallen. Sekretariát vede od r.1977 tamější
bisk.vikář Ivo Fůrer.
Na'Ukrajině stále víc farností opouští pravoslaví
a vracejí se bud k řecko-katol.Církvi(uniatům)nebo k samostatnéfautokefálnílpravosl .církvi Ukraji
ny. Ta přijala už asi 200-300 farností, ale mos
kevský a cařihradský pravosl. patriarchát ji ne
uznává. Také na Bílé Rusi přešli četní věřící
od pravoslavné ke katolické Církvi.
V Brazílii byli se souhlasem sv.Stolce vysvěceni
na kněze dva ženatí muži. Manželka jednoho z
nich je na smrt nemocná-rakovina-druhá se zavá
zala, že nebude s mužem manželsky žít-podle jiných zpráv se odstěhovala jinam.
Albánské úřady propustily z vězení 9 františkánů.
Ze strachu se nechce nikdo těchto řeholníků ve
věku 67-85 let ujmout. Postavili si v městě Skutari v sev.Albánii prozatímní chýše. Jejich spolu
bratři z Jugoslávie by jim rádi pomohli, ale zatím
to není možné.
V Sofii se přihlásilo do nově otevřené instituce
pro islámskou teologii 700 studentů, smí se však
přijmout jen 45. V Bulharsku je 1,5 mil.muslimů.
24.11 .sloužil mešní obět v saleziánském kostele sv
Kříže v Praze P.Jan Horák.
1.11.obnovilo 9 benediktinek, býv.protestantek,
sliby ve švédské Vadstetě za přítomnosti gener.
opata benediktinů P.Viktora Dammertze z Říma.
Františkánská provincie v Kolíně n.R.nabídla za
hradu svého kláštera v DUsseldorfu ke stavbě
přístřeší asi pro 40 osob, nemajících kde bydlet.
Za posledních 10 měsíců vyvraždila v Peru levičác
ká organizace Zářivá stezka na 300 pastorů a ka
zatelů ._____________________________________________
Ve Španělsku bude zahájen jubilejní rok sv.Jana
od Kříže-uplyné 400 let od jeho smrti(159l).
100 let od založení P.J.M.Lagrangem oslaví Ecole
Biblique v Jeruzalémě .Představeným je gen, domin.
V Krakově-Nové Huti se sešli katoličtí učitelé ne
jen z Polska, ale z řady jiných zemí, i z ČSFR.
Cíl střetnutí-sdružení katol. učitelů polských státních i církevních škol a nové metody výchovy.
Neznámí pachatelé odsekli hlavu sochy P.Popieluszka v Brooklynu(N.Yorkja podstavec popsali ná
pisy: Ať žije Lenin, ať žije Stalin. V Brooklynu žije asi 50 tis.občanů polského původu.____________
Italská televize RAI připravuje dokumentární film
o Matce Tereze a jejich sestrách. Matka Tereza
slíbila, že tam bude hrát svoji roli osobně._______
Newyorkský šéf Ku Ktux Klanu William Wolf opustil
řád Kolumbových rytířů. Arcib. kard. O "Connor to
tiž prohlásil, že Ku Klux Klan Církev odsuzuje.
V Číně byli vysvěceni 2 biskupové pro vnitřní
Mongolsko, ovšem vlastenečtí a přestárlí. Pracují tam také mladší kněží.__________________________
Spolkový soud je v Lausanne - ne v Bernu.

JOSEF A JOSEFINKA
V,sobotu večer přišel přednosta sta
nice. Jeho žena mě sice bude potře
bovat asi až před svítáním, ale by
lo by lépe, kdybych čekala u nich v
teplém pokoji a nemusel mě budit v
noci .
"Samozřejmě! Hned se připravím."
souhlasila jsem s ním.
"Eliško! Nebojíš se?" Můj muž byl
vzrušenější než já.
"Čeho? Vždyt jem se tomu vyučila.
Pan farář říkal, že když mě zavolají
nám poprosit o pomoc tři anděle
strážné: svého, budoucí matky a je
jího dětátka. Pak to půjde dobře."
"Anděla strážného našeho dětátka?"
podivil se přednosta."Mám už tři caparty, ale tohle jsem nikdy neslyšel'.'
"Jistě. Anděl strážný je s každým
dětátkem už od chvíle početí."
Jeho manželka čistila kliky u dveří
a usmívala se:"Až přijdou lidé ráno
gratulovat, musí se všechno lesknout
čistotou." Náhle sevřela rty. Měla
bolesti už tři hodiny a stále se
zvětšovaly. Pak se usmála:"Je to
hrozně nepříjemná věc, za kterou
vděčíme pramáti Evě a její neposluš
nosti ... Zatím si v klidu vypijeme
šálek kávy, že, Eliško?" Znovu ji
přepadly bolesti. Sotva se vzpamato
vala, podotkla:"Ale my, matky, se
nedáme! Kočárek pro dětátko je už
připravený. I prádélko, plenky, va
ta - všechno."
Pochválila jsem ji.
"Však to není první,"zasmála se.
Ale pro mne to první bylo.
Po chvilce poslala muže do postele.
"Bud rozumný, Petře. My už si tu po
můžeme samy a kdyby ne, pak tě zavo
láme . "
Otec chvíli odporoval, ale pak udě
lal ženě na čele dva křížky.
"Za tebe a za dětátko!"
S jakou láskou se připravují na pří
chod dítěte “myslela jsem si. Na
tak skvělého manžela se může
manželka spolehnout.
"Ale kdyby něco, zavoláš!"
"Samozřejmě. Kdybychom tě
potřebovaly..
Bolesti se stupňovaly. Na
vrhla jsem, aby si matka
lehla. Bolesti přicházely
ve stále kratších obdobích,
ruce křečovitě svíraly po
krývku, utrpení jako vlny
probíhalo celým tělem.
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Bolest se blížila k vrcholu. Statečná
paní zatala zuby a snažila se utlumit
1ehké s t énán í.
"Život je tak těžký...dítě pláče, když
přichází na svět, ale maminka plakat ne
smí; musí ho přivítat s radostí. Láska
je radostná."
"Jaké mu dáte jméno?"
"Bud Josef - nebo Josefinka - podle to
ho, co to bude."
Kolem třetí hodiny ráno dostoupily bo
lesti vrcholu. Už jsme nemluvily. Matka
jako by byla celá ponořená do bolestí.
Poprvé jsem měla prožít těžkou hodinku
s dítětem a matkou sama. Měla jsem po
cit, že se má duše tisícerýma rukama
zvedá k Otci v nebi...

Najednou byl Josef zde! Bezvládně a vy
čerpaně ležela matka na poduškách. Ale
sotva jsem kvílejícího chlapíka umyla,
vzplály v matčině těle nové bolesti.
Za půl hodinky tu byla Josefinka. Obě
jsme se zasmály. Matka se slzami v očích
Josefa a Josefinku! Šalomounské řešení.
Když jsem k matce přisunula druhý uzlí
ček, udělala dcerušce také křížek na
svraštělé, zarudlé čílko.
První mateřské požehnání!
"Budeme tě mít stejně rádi, jako tvého
bratříčka, Josefinko... "
K smrti vyčerpaná matka usnula.
To bylo pro pana přednostu překvapení,
když se probudil a ráno našel v kočár
ku místo jednoho dítěte děti dvě.
Později přiběhli tři starší sourozenci
a divili se:"Odkud ty dvě děti přišly?"
"Od Pána Boha," vysvětloval jim štastně
tatínek,"daroval nám je."
"Přinesl je snad andílek?"
"To ne - ale přišly s andílkem. Ba s
dvěma anděly strážnými. Musíte je mít
moc rádi, vždyt jsou tak maličcí a
jemní."
Děti slibovaly, že budou Josefa i Josefinku moc milovat. Šest malých ruček
hladilo podušku, na které spočívaly dvě
' hlavičky se zavřenýma očima a
troje dětská ústa líbala drobbé ručky, až se maličcí pro
budili a rozplakali se.
Tatínek se chystal odejít.
"Tatínku, kam ideš? Do služ
by?"
"Ne. Jdu do kostela. Poděkovat
Pánu Bohu za ta dvě dětátka,
za ten krásný dárek, který
nám daroval."
LISBETH BURGEROVA

KTERÉ CTNOSTI CHARAKTERIZUJÍ KŘESŤANA?
Svého času měl pro nás duchovní cvičení P.Dr.J.
Benáček z Říma. Výborně si je připravil a i když
nejsou nejlehčí, při pečlivé četbě jim každý z na
šich čtenářů porozumí a bude z nich mít užitek.
Tato rozjímání chci věnovat víře, naději
a lásce. Pro nás, křesťany, jsou to cha
rakteristické ctnosti. Sv.Pavel píše na
začátku listu Kolosanům:"Když na vás mys
líme ve svých modlitbách, nepřestáváme dě
kovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Kris
ta. Slyšeli jsme totiž o tom, jak křesťan
sky věříte a jak máte rádi všechny věřící
a to pro naději na odměnu, která je vám
připravena v nebi."(Kol 1,3-4). Píše Ko
losanům z vězení asi roku 62-63. Popisuje
svou dlouhou apoštolsku práci mezi pohany.
Jeho přátelé mu přinesli zprávy o obcích,
které založil, tedy i o Kolosech. A tak
se z tohoto listu Kolosanům dovídáme, že
tam byli i velmi horliví křesťané.
A proto sv.Pavel na začátku - jako vždy
jindy - děkuje Bohu za tento kvetoucí
křesťanský život v Kolosách a ujišťuje
věřící svou neustálou modlitbou.
Zde se můžeme chvilku zastavit:"Když na
vás myslíme ve svých modlitbách..." I to
je pro nás velmi poučné. Pavel myslí na
své přátele v modlitbách a my bychom měli
dělat totéž. My na své přátele spíš vzpo
mínáme, co dělají, jak se jim vede, ale
měli bychom na ně myslet také v modlit
bách, to znamená - předkládat Bohu jejich
starosti a jejich radosti. Je to hluboká
možnost spojení, které máme s těmi, jež
milujeme.
Když jsem si připravoval tato rozjímání,
myslel jsem na vás stejným způsobem. A my
můžeme využít těchto - i jiných - dní,
abychom se za sebe vzájemně modlili a ta
ké za ty přátele, s nimiž se méně často
stýkáme.
Sv.Pavel podobně jako v listu Kolosanům
píše také v I.listě Tessaloničanům(Sólu-

ňanům).
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Je to vůbec první list, který sv.
Pavel napsal a je to také první
kniha Nového zákona, asi z r. 52.
Píše:"Děkujeme Bohu stále za vás za
všechny, když si vás připomínáme ve
svých modlitbách. Před naším Bohem
a Otcem vzpomínáme bez přestání,
jak je vaše víra činorodá, láska
obětavá a naděje v našeho Pána Ježí
še vytrvalá."(l.Thes 1,2-3).
A podobně píše také v 2.listě Tessaloničanům.
Tedy VÍRA, NADĚJE A LÁSKA. Věřit,
doufat a milovat, to jsou tři zá
kladní postoje katolíka. Jsou to
charakteristické prameny, ke kte
rým se musíme neustále vracet, aby
naš křesťanský život neumdlel, aby
si zachoval svěžest, vytrvalost,
odolnost a hloubku.
Věnujeme tyto úvahy - meditace - za
myšlení nad vírou, naději a láskou.
Má to být to, co Francouzi nazývají
"ressoursement" - návrat k prame
nům.
Každý život se obnovuje tím, že se
navrací k pramenům, k tomu, odkud
vychází, kde jsou jeho kořeny. I
tyto úvahy mají být takový návrat
ke kořenům, k pramenům.
Už také proto, že žijeme v sekularisovaném - zesvětštělém - světě, kde
tyto hodnoty bud lidé necítí nebo
je vůbec odmítají.
Žijeme vedle lidí, vedle sousedů,
vedle spolupracovníků, kteří mají
všechno, kteří jsou se vším spoko
jeni - ale chybí jim víra, naděje
a láska - tyto křesťanské hodnoty.
Nazývají se také božské ctnosti ne
bo ctnosti teologální.
■Božské proto, poněvadž jejich před
mětem je Bůh. Ctnosti proto, že jsou
podobné ctnostem mravním.

INFORMACE
Po pravoslavném knězi Měnoví, utlučeném v
SSSR cestou do kostela sekerou, byl zastře
len další kněz na Ukrajině, cestou na mši
sv.Jméno TASS neudává. Auto, v kterém
jel, vrazi zapálili.___________________________
21.12.uplynulo 50 let, kdy byl v Římě vy
svěcen na kněze pozdější ředitel Katolické
akce a mučedník P.Dr.Antonín MANDL.V
některém z příštích čísel se k němu vrátíme.
V září navštívil USA a Kanadu olomoucký
arcibiskup Otec Fr.Vaňák. Z Chicaga se
vrátil do vlasti.

ODCHOD A NÁVRAT
Den po rozhodnutí, odejít do kláštera bylo to l.září 1853 - vysvětlil Jan Vianney
věrné Kateřině Lassagnové, která mu při
nesla skromné jídlo, že už navždy opustí
Ars. "Musím jít. Je to Boží vůle. V pondělí
v noci se vydám na cestu."
Kateřina vzrušeně zapřísahala pana faráře,
aby od svého plánu upustil.Jistě mu to nevnuknul Bůh, ale určitě je to od zlého du
cha, který se snaží zabránit v dobru, kte
ré se v Arsu děje.
"Ne, ne, tak to není!"zoufale se bránil
Vianney. "Bůh mě nechce nechat pořád v
této bídě. Vždyť i svému Synu dopřál samo
tu a ticho pouště. Proč by to měl odepírat
mně?"
"Z pouště přivedl svého Syna lidem a nako
nec na Kalvárii,"odpověděla Kateřina pev
ným hlasem."Nikdo neví lépe než já, že
Ars je vaší Kalvárií. Chcete z ní utéct?"
"Mysli si o mně, co chceš,"bránil se kněz,
"byl jsem vždy ubohý, neužitečný člověk a
nic dobrého jsem neudělal. Nech mě odejít
do samoty, ať oplakávám svůj ubohý život'.'
Kateřina smutně odcházela. V neděli při
obědě se naposled pokusila pana faráře pře
mluvit. S plánem se svěřila Marii Filiatové
a obě se slzami v očích zapřísáhaly pana
faráře, aby zůstal. Vianney však na svém
rozhodnutí setrval a v jeho očích bylo to
lik vnitřní bolesti, že se ty dobré duše
rozhodly mu nějak pomoci.
"Ale co máme dělat?"vzdychla Kateřina,
když odcházela se svou přítelkyní z domu,
"přece nemůže jít do Lyonu pěšky. Měli
bychom mu obstarat nějaký vůz."
"Žádný člověk k Arsu se však nedá pře
mluvit, aby unesl pana faráře,"odpověděla
Marie Filiatová a zakroutila hlavou.
"Pak opravdu nevím, co dělat."
Právě šel kolem fary bratr Jeroným, kos
telník. "Ten by nám mohl poradit!"
"Z toho nic nebude,"řekl kostelník, nechal
ženy stát a spěchal do Prozřetelnosti,kde
to hned hlásil bratru Atanášovi. A oba to
pak řekli kaplanu Toccanierovi.
"Dobře faru pozorujte, a kdyby
chtěl pan farář skutečně utéci,
hlaste mi to,"řekl energický muž.
Půlnoc! Probudilo ho bouchání
na dveře. Rychle se oblékl a od
bratří se dozvěděl, že na faře
se svítí. Bývalé vedoucí Prozře
telnosti na něho čekaly na cestě.
"Nemařme čas, "řekl kaplan a
spěchal s bratry k faře. Vianney
se právě potichu kradl z fary, v
jedné ruce deštník, pod paždí
breviář.

"Jste připravené? "ptal se obou žen - jedné s lam
pou, druhé s košíkem s potravinami. "Tak jdeme'.'
Sotva šel kousek, postavil se mu do cesty bratr
Atanáš."Kampak, pane faráři?"ptal se ho se špat
ně skrývaným překvapením.
"Zradilas mě!"obrátil se pan farář na Kateřinu s
hořkou výčitkou v očích. Nevěděla, co říci a
tak se rozplakala.
"Odejdete-li, zvoníme na poplach,"řekl Atanáš.
"Půjdeme v procesí za vámi,"dodal kostelník.
"Jak chcete, "odpověděl Viannej','ale nechte mě jít'.’
"Jdem za ním,"pošeptal Toccanier řeholníkům.
Jeroným vzal lampu od Kateřiny a kráčel před
panem farářem. Nevedl ho k mostu nad Fontblin,
ale na cestu do Vileneuve.
"Vedete mě špatně,"káral ho Vianney a obrátil se
Mezitím upozornili poutníky, čekající v novém
kostele. Obklopili faráře ze všech stran a za
přísahali ho, aby zůstal. Ale Vianney se nedal
zdržovat a spěchal k můstku nad potokem. Tam
mu statný Toccanier zahradil cestu.
"Nechte mě přejít,"zoufale prosil stařec.
Pak kaplan vzal faráře za ruku, jako kdyby ho
chtěl převést, ale sebral mu breviář a podal ho
Kateřině se slovy:"Utečte a nevracejte se."
"Dejte mi zpět můj breviář,"křičel vylekaný Vian
ney. Pak pokynul Marii, aby šla dál:"Pomodlím
se brevíř v Lyoně."
"Cože, pane faráři?"rozhořčil se kaplan."Chcete
být celý den bez modlitby previáře?"
Vianney chvíli váhal. "Mám v pokoji ještě druhý,
od biskupa Davieho."
"Jděte si pro něj,"souhlasil kaplan.
Zatím co Vianney spěchal na faru, ozvaly se zvo
ny. Zvonily na poplach. Pan farář si namáhavě
razil cestu tlačenicí poutníků. Pak vběhnul do
sého pokoje a hledal breviář.
"Zvoní Anděl Páně,"připomenul mu kaplan. Vian
ney si klekl a zbožně se pomodlil.
"Nechcete se teď pomodlit růženec na šťastnou
cestu?"radil šibalsky kaplan.
"To udělám cestou,"nechtěl se už držovat kněz.
"Starosta hned přijde,"zašeptal bratr Jeroným.
"Dobrá,"řekl Toccanier. "Řekněte Františku Pertinandovi, ať pošle vůz do Trévaux pro generál
ního vikáře Ponceta a pro faráře Beaua, Vianneyova zpovědníka z Jassansu."
Zatím zpřeházel Toccanier v knihovně osm vel
kých svazků breviáře a pan farář musel dlouho
hledat ten správný. Našel ho a kaplan si lámal
_hlavu, jak ho ještě zdržet. Ukázal na mědiry
tinu na zdi."Nevidíte, jak přísně na vás zírá
zesnulý biskup Devie?"řekl"na faráře,kte
rý chce opustit své místo. Co vám řekl
před deseti lety?"
Vianney se chvíli zarazil, pak dětsky od
pověděl:"Zesnulý biskup je v nebi a ví,
že musím odejít,abych oplakával svůj
ubohý život." A už se zdržovat nedal.
V půli schodiště se mu do cesty postavil
starosta, Vianney vůbec neslyšel jeho
úpěnlivé prosby a vytrhl se mu z ruky.
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Mezitím zvonění na poplach probudilo ce-j ho pozdravil.
lou ves. Lidé si mysleli, že někde hoří, "Pan biskup si přeje, abyste zůstal v jeho diecézi','
proto přiběhli muži a mladíci s kbelíky, řekl generální vikář.
sekerami a vidlemi. Tlačili se kolem far Mezitím přišel i pan farář Beau z Jassansu, Vianneův zpovědník a několika slovami ho napomenul.
ního dvora a zatarasili východ.
"Už nemluvte, milý bratře. Vím, že jsem udělal chy
"Pusťte mě přece! Prosím vás, pusťte
bu. Dnes v noci jsem si zahrál na dítě."
mě,"prosil úpěnlivě Vianney. Zoufale
hleděl na muže, kteří ho obklopili s vše Pomalu se vesničané i poutníci vzpamatovali ze své
ho strachu. Bernard Matin však s úsměvem řekl:
lijakým nářadím v rukou. Jan Picard
stál se železnou tyčí v pěsti, Toník Ci- "Pan farář se nám stal v dnešní noci ještě dražším.
nier s vidlemi na hnůj, synové starosty, Mohu zvýšit cenu, od nynějška stojí tři sou!"
"Dnes jste se mnou zacházel jako pravý Jidáš,"vy
obuvník Michal Tournassoud, který ve
zmatku vzal své kladivo. Jiní drželi lam čítal Vianney svému kaplanovi. Ale odvážný Tocca
py, jejich světlo pokrývalo tváře všech nier klidně snesl výčitku - která stejně nebyla myš
léna vážně - a také s úsměvem odpověděl:"I Jidáš
strašidelnou září.
Divoký zmatek ustal, když se pan farář posloužil svou zradou Božím cílům. To mě těší!"
WILHELM H ÜNERMANN
objevil na prahu domu.
"Vyšli jste na mne jako na zločince, s
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
lampami, meči a kýji,"řekl Vianney smut
R.1993
oslaví
premonstrátský
klášter Teplá 800 let
ně. "Chcete zajmout svého faráře jako
existence. R.U4O byl založen Strahov, kde jsou od
kdysi horda drábů v Getsemanské za
r.1627 uložené ostatky zakladatele řádu sv.Norberta.
hradě našeho Pána?Prosím vás, pusťte
Strahov má 56 členů-čtvrtina jsou novici, žijící v
mne!"
Milevsku, většina pracuje ve farnostech kolem Prahy
Nadarmo před ním dav couval. Světec
mohl udělat jen pár kroků, když se ob Opat,Michal J.Pojezdný, bydlí na faře. 3 mše sv.v
neděli jsou přeplněné. Čekají na předání kláštera jevily ženy z Arsu a poutnice, jež vy
barok či renesance-kde je největší řeholní knihovna
šly z kostela, padly panu faráři k no
v Evropě s proslulým teologickým sálem. Pro ústavy
hám a s pláčem ho zapřísahaly, aby je
Akademie věd se hledá ubytování-jsou na Strahově.
neopouštěl.
Před třemi lety israelským vojskem uzavřená katol.
"Aspoň nás ještě vyzpovídejte, "prosily
některé z nich."Přišly jsme sem zdaleka universita Betléma zahájila I.října svou činnost.
Matka Tereza chce poslat do Švédská 5 sester. a nechceme se vrátit bez rozhřešení."
Na knězi bylo vidět stále pevné rozhod Hinduové ji obviňují, že se nevyjadřuje k jejich bo
nutí odejít. Tu se k němu protlačil kap jům o místo, kde se narodil bůh Rama a kde stojí už
_____________________
lan Toccanier a vykřikl: "Ano? Vy,pane staletí mohamedánska mešita.
Steylerští misionáři v Nettetalu vydávají nový měsíč
faráři, který tak dobře znáte životy
ník pro katol.děti od 7-10 let-PICO. Má 40 str.a
svátých, zapomínáte na horlivost sv.
Martina, který už sahal po nebeské ko kromě náboženských statí obsahuje články pro všeruně a ještě prosil:"Pane, jestli mě tvůj obecné vzdělání, zábavné seriály, humor aj.________
lid ještě potřebuje, neodmítám tu námahu'. Vláda Ukrajiny vrátila katol. Církvi katedrálu sv.
A vy chcete bojiště opustit? Nevíte už, Alexandra v Kijevě a chce vrátit uniatům ještě jeco řekl sv.Filip Neri?-Kdybych stál na den kostel a dvě církevní budovy.__________________
Syrsko-pravoslavní uprchlíci z Turecka v Německu
prahu nebeského ráje a nějaký hříšník
by potřeboval mou kněžskou pomoc, ne (asi 800), mají nyní vlastního kněze C.S.EIera, vy
chal bych nebeské království a rád vy svěceného v katol.katedrále P.Marie v Delmenshorstu. Tam jim půjčili i místo k bohoslužbám.__________
slechl ubožáka.- A vy se zdráháte
udělit svátost smíření poutníkům, kteří V Sasku-Německo, se sekty kryjí pod různými jmé
mají za sebou dlouhou cestu a probděli ny, např. poradna pro stavební šetření, kursy na od
vyknutí omamným jedům či pro zvládnutí konfliktních
celou noc?
situací. Specializují se hlavně na mládež.
_______
"Pojdte do zákristie,"zašeptal hrabě
Litevský biskup z Teisiai Antanas Vaicius doufá, že
Klaudius knězi."Musím vám něco říci."
"Jdeme do kostela,"souhlasil kněz. Sám brzo navštíví sv.Otec i Litvu. Jen polovina farností
šel skrze dav, klekl před svatostánkem má kněze. V semináři v Kovně studuje I66 seminav krátké modlitbě k Pánu. Pak vstoupil ristů - dříve smělo jen 25.____________________ ,
Sv.Otec chce 10.-13.května podruhé navštívit Por
do zákristie. Starosta chtěl něco říci,
tugalsko. Také ostrov Madeiru, ale hlavně poutní
světec ho s úsměvem odmítnul. Pak si
vzal štolu a napůl nesený zástupem do místo Fatimu. Byl tam už v květnu r.1982._________
28. listopadu přijel do Norcie P.opat-primas z Říma
stal se ke zpovědnici.
Ráno jako obvykle sloužil v sedm mši sv přijmout další členy do řádu a předsedat volbě no
vého převora emauzské benediktinské rodiny.- Otec
"Je tu generální vikář? "obrátil se na
Toccaniera. - "Rád by s vámi mluvil ." kard.Tomášek jmenoval P.Bernarda Klenera,dosud
"Dobrá" .kývnul kněz. Šel vstříc Ponce- podpřevora v Norci, rektorem emauzského opatské
ho chrámu v Praze.
tovi, jako by se nic nestalo a srdečně

BLÍZKO SRDCE EVROPY
Co zajímavého nám vyprávěl děkan
v Mariánských lázních, premonstrát, P.Ludolf Josef KAZDA.
/
Můžete nám něco říci o sv.Norbertovi, jednomu ze dvou patronů tohoto roku 1990.___________
Sv.Norbert je světec 12.st. I když
je to doba vzdálená, přece je nám blíz
ké to, co prožíval, s čím zápasil, čím žil.
Propast času v jednotě lidského rodu tu
nehrá velkou roli.
Norbert vyrostl v hmotně zabezpečeném
prostředí; žil podobně, jako dnes na Zá
padě většina lidi. To, že ho rodiče určili
pro duchovní kariéru, byl jen druh život
ního zabezpečení. Norbert byl inteligentní
měl milou povahu, uměl jednat s lidmi a
získal také prvotřídní vzdělání. Pro něho
byly otevřené dveře jak na královský
dvůr, tak ke knížeti-arcibiskupu v Kolíně
n.R. Během života ovšem rostl v poznáníživotopisci to popisují jako onen proslulý
pád s koně cestou do Bredenu, kdy uho
dil blesk a Norbert se obrátil. Ovšem ne
byl to jednorázový proces; vyzrával v
přesvědčení, že peníze, kariéra, oblíbe
nost člověku ke skutečnému štěstí nestačí.
V Písmě sv.našel tu úžasnou sílu Ježíšova
zářivého života, sílu jeho slova, na které
se může napojit lidský duch. Jako lidi
všech generací až dodnes i jeho strhl
Kristus do své nesmírné hlubiny a to uspo
kojilo všechna jeho přání. Aby tyto du
chovní poklady mohl rozdělovat, dá se vy
světit na kněze. Vidí, jak těžké je usku
tečňovat Kristovy ideály sám, rád by, aby
kněží žili pospolu, povzbuzovali se, spo
lečně se modlili, aby očekávali dary Du
cha sv.-jako kdysi apoštolé s Matkou Bo
ží ve večeřadle.
Proto zakládá r. 1121 v údolí Prémontré u
Laonu klášter; bratry nazval premonstráty. Údolí má tvar kříže, uprostřed je
kaple sv.Jana Křtitele, prvního ochránce
řádu. Sv.Norbert-vynikající kazatel-přebírá pro bratry řeholi sv.Augustina-ten
je druhým ochráncem řádu. Po smrti se
stává sv. Norbert třetím ochráncem řádu.
Jaké jsou ideály řádu premonstrátů?
Rád se chce rozdělit o onen ideál, na kte-j
rém se může pevně postavit lidský život.
Tento ideál člověku nezreziví, nerozpadne
se pod rukama. Premonstráti se už za ži
vota sv.Norberta velice rozšířili. R.U43
přicházejí na Strahov-kde byly r.1627 ulo
ženy jeho ostatky, převezené z Magdebur.
ka, kde byl arcibiskupem . Za padesát let
poté vzniká klášter Teplá, založený bl.
Hroznatou r.ll93.K této rodině patřím já.

Proč jste se rozhodl právě pro tento řád?
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Co jsem vám vyprávěl, mě chytlo za srdce. I já
jsem se nejdříve rozhodl pro Krista a pro
evangelium. Pak jsem poznal, že společen
ství, kde lidé žijí v opravdové lásce na zái kládě Kristova evangelia, je to nejcenněj• ší, co na světě mám. Jsem dvacet let
knězem, už na šestém nebo sedmém místě.
Za tu dobu jsem poznal problematiku mnoha lidí. Málokdo nahlédne do vnitřního ži
vota člověka tak, jako kněz. Které jsou
největší problémy? Rozklad rodiny. Rozklad
pracovní morálky. Mládež, která neví co s volným
časem-pak u ní dochází k různým úchylkám. Pra
vý ideál je láska. Je-li jí nedostatek v manželství,
pak se manželství rozpadá. Děti vyrůstají v zabez
pečení hotelového typu-ubytované, oblečené,snad
i výborně stravované, ale kolikrát jsem z úst mla
dých slyšel:"Mne nikdo nemá rád." Je to bohužel
pravda. A pracoviště, pracovní morálka. Kde je
kořen? Sobectví, závist, řevnivost, nenávist, zlo
ba vůči druhým. Tedy nedostatky lásky. Ale v
lásce nemohu žít sám jako poustevník, musím žít s
někým, kdo vše vidí očima evangelia jako já.
Naše řeholní společenství je nejen vzor, ale i mís
to, kde koluje živá Kristova láska. Pro nás je na
še společnost to nejcennější, co máme. V Teplé
hledali při plundrování komunisté stále poklady.
Všechno možné rozkopali, včetně kamen. Netušili,
že pokladem kláštera je společenství bratří. I když
jsme byli roztroušeni po kriminálech, v koncentrá
cích, po fabrikách. Největší poklad najít nemohli.
Byl jste sám ve vězení?
Bohu díky ne. Měl jsem jen obligátní, pro západní
společnost těžko* představitelné těžkosti se státní
bezpečností-takže jsem si také prožil chvíle úzkos
ti, strachu, sledování atd.
Zmínii jste se v promluvě o mimořádném zážitku
při své chorobě, o podivuhodné modré záři...Asi
se to nedá vtělit do slov, ale snad aspoň trochu..
Selhal mi oběhový systém na základě špatné léčby.
Když jsem se probral z klinické smrti, trvalo chví
li, než jsem byl schopen o tom vyprávět. Otec bis
kup Lebeda řekl: "Víte, to byl plášť Panny Marie?
Byl to nepředstavitelně nádherný zážitek modři a
pocit úžasného pokoje a štěstí a jistota, že neze
mřu .Nebyl jsem v té chvíli schopen se modlit, jen
vzývat jméno Panny Marie. Racionalističtí lidé Zá
padu to nepochopí.. .Nikdy v životě jsem nebyl tak
šťastný jako v té chvíli. Pořád jsem slyšel: Tako
vý jsi měl krásný život.. .krásný život... zaplavený
štěstím. Viděl jsem své kněžství jako něco nejnád
hernějšího. Ovšem byla tu i výčitka: Vidíš, ko
likrát JSI BYL NESPOKOJEN...
Od té doby se snažím být spokojený a těm, kdo
spokojeni nejsou, bych rád řekl: Tváří v tvář
smrti, kdy člověk ví, že na této zemi končí, mnoho
věcí vypadá jinak. Leccos považujeme za hodnoty
a náhle vidíme, že je to prach a popel. Leccos pod
ceňujeme, a tu poznáváme, že to má klíčovou důle
žitost. Např.utrpení, oběť - všechno, co jsme
udělali z opravdové lásky.

Teplou, na to, co sloužilo staletí skutečné kultu
Jistě vám jako knězi leží na srdci v první
ře ducha, vnitřnímu životu, nejvyšším hodnotám,
řadě spása nesmrtelných duší. Ale klášter
Teplá je zbořeniště, zdevastované vojskem- vzdělání...V Praze vidí jen ty Potěmkinovy ves
a ten byste jistě také chtěli dát do pořádku. nice pro turisty z dob komunistické vlády, na 8
Ano. Hledáme možnosti a spoléháme, že nám venkově vidí, co z naší vlasti udělal ateismus.
Bůh pomůže. Bez jeho pomoci by to, co dě Zde jsou vaše kořeny, at chcete nebo ne, i koře
láme, bylo čiré bláznovství. Kdo vidí zniče ny vašich dětí, které třebas už neumějí ani čes
nou Teplou, poznává, kam vede komunistic ky. Pravý humanismus je humanismus evangelia,
ké hospodářství bez Božího požehnání. Slo u nás vidíte, k čemu vede nevěra a boj proti
žili jsme řeholní sliby na oltář v Teplé. Ne Bohu. Važte si pokladu víry, neodkládejte ji
chceme ji obnovovat takovou, jaká byla před lehkomyslně, ani neodsunujte na druhou, třetí
sto lety, dáme jí moderní náplň a věříme,že kolej v životě.
Pán otevře srdce i dlaně těch, kdo nás mo Váš zaměstnanec - ekonom - pan Milan Štastný,
hou podpořit.
se zmiňoval, že byste potřebovali různé zařízení,
Bl.Hroznatá založil Teplou, aby se stala
kuchyňské stroje a pod._________________________
srdcem tohoto kraje, společenstvím modlitby Klášter ve Wimbergu - který celý renovovali a liturgie, aby na základech učení Kristova nám slíbil kvalitní, i když použité věci. Klosetozačal pulzovat k obohacení obyvatel kultur vé mísy , umyvadla, dveře atd. Potřebujeme i
ní, vědecký a náboženský život. Teplá je
kuchyňské zařízení, u vás jsou použité věci čas
tak trochu mostem a křižovatkou Evropy.Po to kvalitnější než zde nové. Občas dostanu z Ně
dívejte se na mapu. Střed Evropy leží na
mecka balík s použitým prádlem a šaty. Co na_
jih od Prahy. Teplá má svou historii a svůj, mně vidíte, je všechno darované.
jak se dnes říká-"image"obraz. Musíme začít
Totéž říká i Otec převor Pitel.
tím, co chtěl náš zakladatel.
Sám si nic nekupuji. Potřebujeme nutně ložni
Nejdříve obnovit modlitbu. V Mariánských
prádlo, z obchodů zmizelo. Dostali jsme balík od
lázních se pětkrát denně modlíme s celou
Církví-chór, hodinky, breviář. To je třeba spolubratři v Německu - ještě není ani rozbalený
přenést do Teplé. Tam však není ani vodo Chodí sem chlapci do noviciátu - a včera jsem
vod, ani elektřina, zbourali komíny-při opra vydal poslední prostěradlo.
vě střechy jim zavazely-nemůžeme tam zato Děkuji, Otče děkane, srdečně za rozhovor. Dou
pit. Nikdo tam nebydlí. Před r.l95O měla
fejme, že i ze Švýcarska dostanete někdy balíky
Teplá 300 obyvatel-kromě premonstrátůs použitým nebo i nepoužitým prádlem všeho dru
dnes je prázdná. Měla vlastní mlýn, elektrár hu, že Vám sem naši přivezou něco autem
nu, pivovar, lékaře, lékárnu, lékárníka,poš vždyt chcete na dobrodince stále pamato
tu ...To všechno musíme obnovit, ale nej
vat modlitbou u oltáře.
dříve obnovit modlitbu. Začali jsme budovat Adresa premonstrátů: Rímsko-katolické děkanství
zimní kapli, aby přes zimu bohoslužba neP.Ludolf Josef KAZDA, 353 Ol Mariánské lázně.
přestala-i kdybychom tam měli být sami. Je
to naše srdce, vhání to krev do okrajových
částí naší činnosti. Všechno budujeme z darů Nová evangelizace-o jejímž doporučení sv.Otcem
a cílech jsme se zmínili-našla podporu u Otce
dobrodinců-prakticky jiné příjmy nemáme.
biskupa Haase. K ideálům obrodit Církev a vědo
Teď dostaneme nějaké nájmy, ovšem ty po
kryjí tak tak režii objektu. Naším ochráncem mosti o pravé katolické víře se přidala i institu
je i sv.Josef. Bl.Hroznatá byl dobrý hospo ce Pro Écclesialkterá vydává týdeník Schweiz.
dář, kdyby byl propil své jmění, jako ně - Kath. Wochenzeitung) a Sdružený apoštolát v du
kteří jeho současníci,nevystavěl by tak nád chu Mariině-VAM. Švýc.nová evangelizace měla
sjezd, promluvy a modlitby od 30.II.do 1.12.v
herný klášter. Máme tu druhou největší
Einsiedeln.______________________________
klášterní knihovnu v Evropě-první je na
Strahově-se statisíci svazků. Klášteru patři Slova sv.Otce k lékárnickému sjezdu v Símě mely celé Mariánské lázně-sám je vybudoval-na dia překroutila. Proti tomu se postavil jak bis
kup Lehmann z Mohuče, tak předsedkyně ústředvšech domech je dodnes trojí paroží, znak
ní komise katolíků v Německu R.Waschbůsch.
našeho kláštera. Všechno zabavil Hitler.
Na katol.universitu v EichstSttu-NSR-se pro dal
Váš Otec převor, P.Hugo Pitel, mě požádal,
ší rok přihlásilo asi 2.900 studentů-počet stoup
abych poprosila naše premonstrátky na Hoře
nul o 15%. Universitu jeden čas ovládali komunis
Sión u Gomiswaldu o modlitbu. Patřily kdysi
té, ale prof.Mikuláš Lobkowicz, který tam přešel
pod pravomoc tepelského kláštera.___________
z mnichovské university, udělal brzo pořádek.
Poproste, aby se modlily i za mne. Mám tu
V Brazílii žije přes 2,5 mil.mohamedánů. Také
klíčové postavení.. .A chcete-li nás i vy v
sekty - jako v jiných jihoamerických katolických
zahraničí podpořit, tedy především modlitbou
zemích - tam mají čím dál více členů.____________
Lidé ze zahraničí přicházejí a ptají se, jak
nám mohou pomoci. Provedeme je knihovnou Jako odměnu za vlídné přijetí francouzských ka
a kostelem-to obdivují-ale pak vidí, v jakém tolíků v červenci v naší vlasti pozvali tito zase
zasloužilé katolíky-Adámkovy, Razikovy a j. .
stavu je klášter. Myslím, že i naši krajané
by se měli při návštěvě vlasti podívat na
i zdarma na 5 ti denní návštěvu Francie.

NEROZLUČNÁ LÁSKA P.Tomáš ŠPIDLÍK
Rozkládá se dnes společnost proto, že
se rozložilo manželství a rodina? Ne
bo se rozkládá manželství, protože
je naše společnost v rozpadu? Obě
otázky jsou oprávněné. Rodina a
společnost spolu úzce souvisejí.
ŽIVOT NA SELSKÉM GRUNTĚ
za starých dob všechny spojoval. Stejně u
řemeslníka byla dílna domácím krbem a prá
ce zájmem všech. Enes chodí rodiče do prá
ce a dona se setkají jen na chvilku. Práce
je nespojuje, ale rozděluje.
RODINY TRPÍ KRIZÍ POSTOJE K NÁBOŽENSTVÍ.
Všechno se zesvětačuje, pak ovšem nezůsta
ne posvátné ani manželství. Kde se zájem
soustředí jen na sexualitu, ustoupí do po
zadí všechny ostatní hodnoty, které nají
vyrůstat ze styku muže a ženy. Společnost
už nezaručuje stálost ani jedné instituoetedy nedokáže chránit ani manželství. Člo
věk si zvykl zůstat všude jen tak dlouho,
jak mu to vyhovuje, pak ovšem není věrný
ani rodině, která jeho zájrny omezuje.

PRO KŘESŤANY JE MANŽELSTVÍ SVÁTOST,
tj.posvěcuje a vede ke svatosti. K sv.při
jímání nejdeme proto, že nám víc vyhovuje
než jiná zbožnost, ale abychom se posvěti
li. Nepřijímána Tělo Páně proto, že hostie
je chutnější než jiný chléb, ale že se v
ní setkáváme svátostné s Kristem. A svá
tostný pohled na manželství a život v rodi
ně dnešním lidem skoro úplně chybí.

zůstávali spolu? - namítá se. Říká-li to nevěrec, nedivíme se. Tile jak mohou mít takové
pojetí o manželství katolíci, kteří v něm ma
jí vidět svátost? Vždyť svátosti se při
jímají proto, aby nás posvětily!

NEJSOU TO IDYLKY, ALE ÚČAST NA KRISTOVĚ KŘÍŽI!
Proto nají smysl i ztv.málo vydařená manželství.
I takové manželství má své výhody: očišťuje a
produchovňuje lásku.
Ale co když náhle stojí před tragickou zkušenos
tí, že ji u druhého už nenajde, že nemá na oo
čekat? Je to rozcestí: buá druhého opustit nebo se ptát na smysl lásky.

KŘESŤANSKÁ LÁSKA JE AGAPÉ.
Tfedy ne očekávání štěstí od druhého, ale síla
a odvaha umět se dávat druhému tak, jak se nám
dává Bůh.
TAKOVÁ LÁSKA CĚLÁ DIVY A HÝBE SVĚTEM!
I v této lásce je štěstí, ale daleko hlubší a
čistší. Tuto lásku měly silné matky, které v
manželství trpěly - a často právě proto vycho
valy světce, umělce, velikány.

TÉTO TICHÉ LÁSCE POSTAVIL POMtfČEK L.N.TOLSTOJ
ve vzpomínkách na tetu TaEánu Alexandrovnu.
Brzo mu zemřela matka a na její místo nastoupi
la teta, která se starala v rodině o to, oč se
měli starat jiní. Ani si nemohla dělat nároky
na uznání a vděčnost. Skoro nikdo si jí nevší
mal.
Tolstoj píše: "Teta Tafána Alexandrovna mela v
mém životě velký význam. Její vliv byl přede
PŘIROZENÁ KRÁSA A SPOKOJENOST ZDRAVÉ RODINY vším ve skutečnosti, ze mi od mládí ukazovala,
Komu by se nelíbila Babička Boženy Němcové? jak velké Štěstí je v opravdové lásce. Neučila
Ale Němcová právě proto tak krásně vylíči mě to slovy, ale celá její bytost vyzařovala
la rodinný život, že se s ním sama plně ne lásku. Viděl jsem, cítil jsem, jak jí dělá dob
ře, když múze mít ráda. Pochopil jsem radost z
setkala ani v dětství u"babičky"ani ve
lásky."
svém manželství. Je přirozené, že spisova
tel nejkrásněji vylíčí to, po čem touží a NIČIT A RUŠIT MANŽELSTVÍ?
co nemá. Přirozeně dobré manželství je sku Je to ovšem jiné štěstí než to, o kterém mluví
tečně ideální prostředí, v němž člověk roz lidé, kteří by chtěli rušit manželství v němž
kvétá a je šťasten.
už není láska. Odvolávají se dokonce na II.Vati
kánský
sněm, který skutečně zdůraznil, že cílem
JE PŘIROZENĚ ŠŤASTNÝCH MANŽELSTVÍ MNOHO?
Takové idylky známe z románů, ale hospodář manželství nejsou jen děti, ale i vzájemná lás
ské, kulturní a mravní změny takovými idyl ka.
Manželství křesťanů hledá ve spojení muže a že
kami často otřásly. Krb spokojenosti se
ny křesťanskou, svátostnou a tedy svátou lásku
změnil v obtížné a tragické napětí. Je to
Boží, která nečeká všechno od druhého - ale
ještě manželství? - Právě z těchto snů o
idylkách se mnoho manželství rozpadlo.Když umí dávat.Tak podle sv.Pavla: "Láska je shovíva
vá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nese brali, vyprávěli si pohádky. Mrazivý
vychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, ne
vítr skutečnosti uhasil teplý krb a byt
myslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomí
prochladl. Nedivme se, že děti z takového
ná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se
domova utíkají tam, kde se mohou ještě
dělá něco spatného, ale raduje se,když lidé ži
ohřát! - Je nerozumné domnívat se, že dáv
jí podle pravdy.. .nikdy nepřestává."/ I .Kor.4..,
no uhaslý oheň se zase roznítí! Jaký má
Je-li Bůh v základech manželství, nerozloučí
pak smysl, když Církev nutí lidi, aby
žádný člověk to, co Bůh spojil./sr.Mt 19.6./
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PRO OBRODU KNĚŽSTVA DO
Sv.Filip vidí, kolik je v Římě šlechtických domů

Sv.Filip z Neri, už jako kněz, se připojí k
společenství asi 12 osob přítele P.Rosy. V
té době přicházejí do Říma poutníci, aby si
vyprosili milosti tzv.Milostivého léta, vyhlá
šeného papežem na rok 1550.Členové bratr
stva pomohou denně asi 500 poutníkům, ale
nezanedbávají svůj duchovní život, modlitbu
a přijímání svátých svátostí. V tom je jejich
síla k obětem pro ubožáky.
Bratrstvo se stěhuje k jakési kapličce u sv.
Petra di Montorio, blízko kostela sv.Doroty.
Tam se modlí a vedou duchovní i praktické
rozhovory. Tam si volí rudou kutnu s ka
pucí, zakrývající i tvář. Rudá barva chce
volat po křesťanské lásce, která má dokona
le naplnit srdce bratří.
ČTYŘICET1DENNÍ POBOŽNOST
Kdysi ji zavedli v Miláně - měla jim pomoci
odvrátit hrůzy, které kolem sebe šířilo cí
sařské vojsko, pochodující na Řím. Sv.
Antonín M.Zaccaria, také zakladatel roformní skupiny řeholníků, přetvořil tuto pobož
nost v modlitby před Nejsvětější Svátostí.
Právě v době, kdy mizí Kristus z povědomí
křesťanů, nesoucích Jeho jméno, objevuje
se skupina, která ho staví do středu své
pozornosti, jejímž je králem.
Tuto pobožnost přivedl do Říma Filip. Kle
čel před svátostným Kristem skoro celých
40 hodin - hlavně v noci. Organizuje sku
piny těch, kdo bdí v noci s ním, aby kona
li pokání za jiné, zneužívající temnot noci
k hříchům.
Když se blíží chvíle ochabnutí v modlitbě,
zanotuje sv. Filip zbožnou píseň nebo vloží
mezi modlitbu krátkou promluvu.
JEDNOU VTRHLI DO KOSTELA ULIČNÍCI
S křikem, výskotem, posměchem. Ale modlí
cí se rušit nedají. Výrostci si zvědavě pro
hlížejí bledé tváře a žasnou: ti, co se kajíc
ně modlí, jsou pážata knížete Orsiniho, tam
je štolba hraběte Collony a kněží-bez ozdob
ných pláštíků, kordů, kněží postem vyhla
dovělí... Smích usnul na rtech divoké bandy
a skupina kajícníků má o několik členů víc.
STŘEDISKA DUCHOVNÍ OBRODY
Je jich už po Římě - zpustošeném při Sacco
di Řoma - několik. Teatini, kostel AI Gesú
se sv.Ignácem a Jezuity, vzorně reformova
ný dominikánský klášter Sta Maria sopra Mi
nerva... Filip měl však mimořádné nadání.
Dokázal získat pro život z víry ty, kdo mě
li být příkladem pro celou Církev: pážata,
dvořany z průvodů vyslanců, knížat, papež
ských legátů. Dovedl zapalit jiskrou touhy
po kněžství mladé muže a zásoboval jimi řím
ské řeholní domy. Sv.Ignác jednou řekl,že
Filip se podobá zvonu, svolávajícímu lidi do
kostela - ale sám do něj nevstoupí.

úřadů, vyslanectví - a ve všech spousta elegant
nich a nadaných mladých mužů. Dobrý příklad
ve svých představených nemají - hýří stejně,
jako oni, a navíc se mezi nimi rozmohla homose
xualita - jak to v mužských kolektivech někdy
bývá. Pitky, souboje, rvačky, hazardní hry,
hýření-tím vyplňují mládenci čas, pokud nemuse
jí. sloužit svým pánům. Takový život stojí ovšem
peníze; lichvář půjčuje a půjčuje, až je mladík
po krk v dluzích. A tak zbývají jen loupežné
výpravy, krádeže...
Za svými hochy chodí Filip do nejvykřičenějších
uliček, do spletitého židovského gheta a celého
Trastevere, plného židovských i křesťanských,
hl.florentských bankéřů, kteří půjčují i na dva
ceti procentní úroky. Filip nejen napomíná, ale
snaží se mladým v těžkostech pomoci. Nakonec
pozná, že hochům chybí zaměstnání. Nevědí, co
s volným časem.
SV. FILIP Z NERI
TAK V NĚM VZNIKÁ MYŠLENKA ORATORIA
které je slavným předchůdcem budoucích besí
dek, spolků, útulků a pod.
Nechodí za hříšníky s hrozbami, ale hovoří s
nimi o lásce Boží. Poznává, jako sv.Ignác, že
lidé potřebují náboženské poučení. Kněží si hle
dí většinou zábav a svých úřadů-křesťanům ne
věnuje péči skoro nikdo. Tak se rozvinula myš
lenka na oratorium. Později - když splní svůj
úkol, oratoria mizí. Oratoriánů není dnes na
světě mnoho. Na místa oratoří sv.Filipa nastou
pila oratoria sv.Dona Boská - saleziánská.
KNĚŽSKÁ OBEC U SV.JERONÝMA
Bratrstvo lásky koupilo starý minoritský klášter
i s knihovnou - totiž Sv.Jeronýma. Kolem krás
né zahrady s fontánou je řada světniček pro
osazenstvo. Studna - která připomíná slova Pá
ně: "Proud živé vody". Hluk města sem sotva do
lehne. Každý kněz žije celkem samostatně, schá
zejí se jen v knihovně, v kostele - každý den
musejí odsloužit 7 mši svátých - je to závazek
původního zakladatele. Scházejí se k hovorům o
Božích věcech a rozdělují si kněžské úkony.
Pohřbívají mrtvé, podporují nemajetné, zejména
lidi ve vazbě, vysvobozují uvězněné dlužníky a
zvlášť se snaží, aby se procesy neprotahovaly ,
k užitku ziskuchtivých advokátů. Sloužili nemoc
ným, připravovali je na smrt, hlavně odsouzence
a tak se brzo stalo bratrstvo veřejným svědomím
Říma. Jinak žil každý svobodně - a svobodu sv.
Filip nesmírně miloval.
JAK SLOUŽIL MŠI SVATOU
Obvykle sloužil poslední mši sv. Při tom zapom
něl na celý svět, ztratil se v lásce Kristově,
často se rozplakal. Rád sloužil mši sv.v krás
ném ornátu, obnošený odmítal. Kostelníci znali
jeho zálibu, často ho škádlili tím, že mu podstr
kovali nejhorší mešní oděv.
P.Dr.SILVESTR B R A I T O

DOBRÁ MAMINKA
Mnoho našich čtenářů podpořilo už různým
způsobem rodinu ADÁMKOVU v Brně. Vřelé
díky. Přinášíme rozhovor se statečnou a
hluboce zbožnou matkou Mankou Adámkovou.
R.Paní Adámková, máte četnou rodinu. Dva
náct děti a osmadvacet vnoučat. Přála jste
si víc dětí už za svobodna nebo po svatbě?
Od čtrnácti let jsem si přála mít dvanáct dě
tí. Když jsem chodila s budoucím manželem,
říkával:"No, šest by stačilo." Ale když jsme
měli šest, tak přicházelo jedno za druhým a
máme skutečně dvanáct. Jsme spokojeni. Dě
ti dobře žijí, dobře pracují a můžeme za ně
jen děkovat Pánu Bohu.
R. Na začátku to však nebylo lehké?
Nebylo. Nic jsme neměli, ale důvěřovali jsme
Pánu Bohu-ano, oba jsme všechno stavěli
jen na důvěře v Boha. "Nepečujte úzkostli
vě...a všechno ostatní vám bude přidáno."
U nás se to splnilo na sto procent. Všechno
jsme vždy dostali v pravý čas. Nastěhovali
jsme se v Brně do prázdného bytu-ale to
nám moc nevadilo.
Vaši rodiče moc nadšeni nebyli?'______
Nebyli. Jednak jsem byla jediná dcera-mám
ještě bratra-jednak jsem se stěhovala daleko,
z Domažlic do Brna, takže mě nemohli na
vštěvovat. Ale smířili se s tím.Když pak vi
děli, jak mám pěknou domácnost, tak k nám
rádi jezdívali.
Hlavně - myslím - maminka.
Jistě. Tatínka brzo ranila mrtvice.
Maminka u vás bývala moc šťastná. Ještě si
pamatuji, jak jí zářily krásně oči. - A jak
jste vedli děti k víře? Tehdy bylo dost vel
ké pronásledování, váš manžel byl také zavřený a měl jiné potíže.___________________
Myslím si, že víra se musí doma žít. Když
děti tento život vidí,ani
se nemusí nějak zvlášť
vyučovat. Co vidí u rodi
čů, to do sebe prostě
vsáknou. Žít podle víry,
žít víru, a samozřejmě
se i modlit, a děti všech
no odkoukají a automa
ticky to převezmou.
Jednu dcerku máte ře
holní sestrou - dřív byla tajná sestra. Věděli jste to?________________________________
Ano, věděli jsme to.
A jak je v řeholi spokojená?
Je velice spokojená, protože si to sama vy
volila. Byla to její touha, její povolání, její
poslání. Napřed sestřičky nesměly nic jiné
ho dělat, než pracovat v ústavech pro nevy
lečitelně nemocné. Byla u debilních dětí.
Věděly už její spolupracovnice, že je řeholní
sestrou?_____________________________________
Ne-to se vědět nesmělo. Pracovala tam jako

normální zdravotní sestra.
11
A kde pracovala?
V Horní Poustevně. Byl to ústav z Prahy, vy
stěhovaný do pohraničí, na sever, aby lidé ne
měli ty ubohé děti na očích.
Kolik dětí tam asi bylo?
To ani nevím. Měli tam oddělení úplných ležáčků.
pak střední oddělení a i děti, které chodily. Ty
vodívala na procházku, dělala s nim představe
ní, básně. Sestry měly s dětmi velkou trpělivost
naučily je i ručním pracím.
Byly i ostatní sestry tajné?
Ne-byly tam normální řeholní sestry, většinou
dost staré Voršilky. Ovšem měly tam i několik
tajných mladých sester, ty chodily v civilu.
Dostaly Voršilky zpět už ten dům, vedle Národ
ního divadla, který jim patříval?
Zatím ne, ale snaží se o to, aby jej zpět dostaly. (Tento rozhovor je z července, možná, že
dnes už sestry mají zase svůj dům, pozn.red.).
Mají prý už v Praze první katolickou školu?
Nějakou školu tam mají, přesně to nevím. Maruška sama už debilní děti neopatruje, ale má
několik hodin náboženství a stará se tam o kos
tel. Řehole Voršilek není totiž ošetřovatelská.
Dřív musely ošetřovat, protože nic jiného dělat
nesměly. Ale ted už si všechno zařizují podle
svých řeholních pravidel. Jsou to vlastně uči
telky - profesorky, vysokoškolsky vzdělané.Myslím, že jeden z vašich vnoučků je churavý.
Ano. Přišli na to v poslední době, nedávno.
Je to krásný chlapeček. Má nějaké malé bulky
pod kůží, na nožičce a na ruce. Byl v nemocni
ci a vrátili ho domů, že je to tuberkulozního pů
vodu. Z toho jsme tedy všichni nešťastní. Za
tím mu dali antibiotika. Neví se, z čeho to je,
jestli snad z jídla...?
Měla jste také nějaké vychovatelské problémy?
Kdo by je neměl? Tak, jako všichni ostatní.
Nějaké těžké vychovatel
ské problémy jsme však.
Bohu díky, neměli. Byla
však řada takových těch
malých, jaké se vyskytu
jí v každé rodině. Děti
se však měly rády a pro
to všechno šlo pěkně. Na
skutečně vážné problémy
si nevzpomínám.
Paní Adámková, děkujeme vám pěkně za roz
hovor,
HLA.S

Z

KŘÍŽE

Přestaň své dědictví už odmítat
a spěchej na svou cestu s úsměvem.
Pokračuj denně na své pouti rád,
věř, že ti zbývá málo času jen!
Nad hvězdami je dům tvůj vystavěn,
krásnější, nežli svět kdy zbudoval.
Pojd, příteli můj, bratře,- vejdi sem!
Vždyt všechnu krev jsem proto v obět dal,
John Lodgate( 1370-1450) Přel .A, Janoušková

NAPŘED HLÁSALI
SLOVO BOŽÍ

ale při tom ztratili z očí to podstatné: pří
chod Mesiáše - Vykupitele - Spasitele. A co
nejhoršího: jejich zákony o spravedlnosti zabí
jely ducha. Tuto farizejskou slepotu bičoval-*^
k Čemu písmo svatě?
náš Pán velmi ostrými slovy.
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Bůh si vyvolil jeden národ, ke kteránu
Kristus sám nenapsal ani slovo-viděl nebezpečí
chtěl mluvit. První byl nositelem božího
napsaného. Jen kdysi do písku - při rozhovoru s
zjevení Izrael. V Kristu - Mesiáši, se
splnila starozákonní zaslíbení a předobra farizejio cizoložné ženě. Kristus nechtěl zalo
žit náboženství, které by spočívalo jen na kni
zy. Kristem začíná Nový zákon - nový řád
hách. "Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
milosti. Jak Kristus žil a co učil, to se
dočteme v knihách, které prohlásila Církev celé pravdy."/J 16,13/. Proto dal učedníkům
příkaz těsně před odchodem ze světa:"Jděte tedy,
za inspirované a přijala do seznamu po
získejte za učedníky všechny národy, křtěte...
svátných knih - kanónu.
a učte je zachovávat všechno, oo jsem ván při
Tyto knihy obsahují božské pravdy a poža
kázal. "/Mt 28, 18-20/.
davky pro náš život. Poučují nás o nábo
ženských pravdách a jsou podnětem k správ NAPŘED ŽÁCI JEN KÁZALI...
nému mravnímu jednání. Vědění samo totiž
Ve starověku/a později i ve středověku/uměli
nestačí. Musíme podle přání Božího jednat. číst a psát jen vzdělanci. Prostý lid byl odká
Vybudovat svůj život podle vůle Boží.
zán na řeč-v kostele na kázání. Apoštolově ká
Tedy svůj cíl poznáváme ze svátých knih.
zali napřed v Palestině, slavili bohoslužby,
Ovšem tyto knihy nás nechtějí poučovat o
udělovali svátosti, organizovali církevní obce.
přírodních zákonech či o dějinách. To pře Většina jejich posluchačů stejně viděla zázraky
nechal Stvořitel světské vědě-vždyt dal
Kristovy a slyšela jeho řeči. Kazatelé stále
člověku rozum a vůli, aby vnikal do přiro znovu opakovali, co viděli a slyšeli
zených oblastí vědění.
Ale mladá generace už utrpení, zázraky Krista
Ale k pochopení nadpřirozených pravd potře neviděla a jeho kázání neslyšela. Vzpomínky na
buje člověk schopnosti, které jeho lid
Pána bledly. Apoštolově už nemohli navazovat na
skou přirozenost přesahují. Jednou z těch to, co. posluchači slyšeli či viděli, museli se
to schopností je víra. Boží slovo ukazuje ctnezit na hlavní základy učení. Tak se pomalu
věřícímu člověku cestu a prostředky ke
rozvinul systém apoštolského hlásání víry.
spáse. Účelem a obsahem bible je tedy du
chovní péče ve službě starého i nového bo PRVNÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ
vypuklo za krále Heroda r.42. Ten zatýkal apoš
žího lidu. O ostatní se nestará.
toly, vyslýchal je, zakazoval jim učit. Proto
A CO ÚSTNÍ PODÁNÍ ČILI TRADICE?
začali hlásat víru i jinde-hl.v římských provin
Pro katolíky není Písmo jediný pramen ví
ciích. Žido-křestanů ubývalo a neměli ústní po
ry. Ústní podání je stejně spolehlivý pra dání víry, takže se museli spokojit s napsaným
men božského zjevení. Neomylný úřad Círk
a tak zpevnit svou víru. Vzdor pronásledování
ve vede věřící - neboř bez závazného vy
apoštolově, s hlásáním víry neustali-naopak,ješ
světlení Písma a ústního podání by mnohé
tě je zintenzivnili, zvláště u židů mimo Isramu špatně rozumněli, nesprávně pochopili.
el. Tam sloužilo evangelium sv.Matouše. V řím
MISTR0V PŘÍKLAD. - V posledních letech
ské říši se ovšem setkali apoštolé i s pohany,
svého pobytu na zemi učil Ježíš Kristus
kteří o Kristu nic neslyšeli. Většinou neznali
veřejně. Živý obraz jeho kázání a zázraků ani víru v jednoho Boha-jako židé. Proto napsa
máme ve čtyřech evangeliích. Neříkají zda li sv.Marek a sv.Lukáš evangelium, vhodné pro
leka všechno. Sv.Jan podotýká:"Je však
pohany. Církev rostla, vznikala jedna církevní
ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vyko- obec za druhou. Těm psali apoštolé, hl.sv.Pavel,
nal. Kdyby měla
listy. Jediným pou
být vypsána každá
tem už v apošt .dobách
zvlášt, myslím, že
byl učitelský úřad
by celý svět neob
Církve. Na apoštol
sáhl knihy o tom
ském koncilu v Jeru
napsané."/J 21,25/.
salemě r.49 či 50,
Kristus nechtěl
prodiskutovali účast
knižní náboženstvíníci za předsednict
Jeho krajané a sou
ví sv.Petra, má-li
časníci, s farizeji
se Církev odloučit
v čele se řídili
od synagogy.
jen písmem zákona,
W.GRDNI.NGER

PROMINENTNÍ VĚZEŇ
Znojemský převor Dominikánů P.Zemek je na
Borech a popisuje v této kapitole jednak ná
boženský život, jednak příchod nových"muklů" - hlavně kněží a řeholníků.
Jednou v prosinci r.1948 jsme slyšeli od bachařů, že byl zatčen generál Kutlvašr. Něk
teré to vyvedlo z míry. Znali ho a vyprávě
li, jaký to byl správný člověk a dodávali:
"Vždyť jsem pod ním sloužil, tak ho znám."
Pak nám řekli, že arcibiskup Beran byl vy
loučen ze Svazu politických vězňů. To také
značně podlomilo jejich důvěru k vládě.
Arcibiskup Beran byl totiž plzeňský rodák,
předtím ho oslavovali jako hrdinu, a nyní
byl zločinec, protože vystoupil proti"mini- sírováni" P.Plojhara.

V NEDĚLI JSME CHODÍVALI DO KAPLE
Sli tam věřící i nevěřící, protože se tam moh
li sejít s kamarády, předávaly se tam"latriny"-zprávy-tabák, cigarety ap. Tamější kněz
P.Zíka nebyl oblíben. Byl již v důchodě,
když ho znovu povolali. Chápal dobu po
svém a když jsme přišli my-kněží-chlubil se
tím, že ho po únoru znovu vyzvali do služby
protože byl"hodný". Nabádal nás, abychom
poslouchali pány dozorce. Řekl jsem mu hned
na začátku, že mu to ke cti neslouží, když
si ho v této době vybrali na takové místo,
protože poslouchá komunisty. Působil jsem v
Plzni za okupace, mohl jsem si to dovolit znal jsem ho. Vězňové si na něho velmi stě
žovali. Cenzuroval dopisy a řadu jich zadr
žel, ne pro obsah, ale protože je nestačil
přečíst.
TAKĚ JSME SE TAM ZPOVÍDALI
P.Limpouch, býv.koncentráčník, podstrčil
každému kajícníkovi vždy krajíček chleba s
máslem a se salámem nebo desítku cigaret.
To trvalo do dubna 1950 - do procesu s řeholníky. Pak bohoslužby zrušili.
P.Limpouch byl později také zavřený a pro
pustili ho teprve r.l96O na amnestii. Vykonal
pro Plzeň mnoho-jako profesor náboženst
ví a jako politik lidové strany. V r.1945 si
pro něj jeli Plzeňáci do Dachau, protože to
byl velmi známý člověk, který se o Plzeň ne
smírně zasloužil. Proto také musel v únoru
zmizet z veřejného života.
NÁHLE SE ROZŠÍŘILA MEZI MUKLY ZPRÁVA
že se dole připravuje zvláštní oddělení jen
pro ně; dávají na okna dvojté mříže, na
chodbu dvojitý katr(železnou bránu). Hned
se uvažovalo, koho tam asi dají. Většinou
jsme hádali, že to budou generálové, kteří
už byli zavřeni, důstojníci a vysocí politikové
O VÁNOCÍCH NÁM KE ŠTĚDROVEČERNÍ
SLAVNOSTI servírovali sekanou a meltu.By
li jsme natlačeni v jedné cele, spali na zemi,
v noci nám byla zima. Okno muselo být

otevřeno dokořán, jeden mukl měl totiž jen půl
plic a při zavřeném okně by se byl udusil.
Moc veselo nám tehdy nebylo-byli jsme příliš ne
sourodá společnost. Říšští Němci a sudetští
Němci, kteří se navzájem nenáviděli. Říšští vy
týkali Sudeťákům, že kvůli nim došlo k válce,
že se v republice měli dobře a že obelhávali
Fůhrera. Z Čechů tam byli kolaboranti, bachaři
z doby okupace (také Koklar, o němž píše Fučík)
min.předseda Krejčí a pak ještě nás několik,
kteří jsme byli souzeni státním soudem. Dny by
ly šedivé - jeden jako druhý. Duševně jsme po
okřáli v dílně, kde bylo už hodně státních věz
ňů, hlavně studenti z Ústí n.L.se svými profe
sory Smejkalem a Habáněm, takže to bylo ve
selejší.
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JEDNOU PO PRÁCI NA MĚ VOLÁ BACHAŘ
"Rychle se sbalte, půjdete se mnou!" Sbalil
jsem se snadno: kartáček na zuby do kapsy,
mýdlo do ruky, kolem krku ručník - to bylo
celé mé "jmění". Myslel jsem, že jdu na samotku
ale uznali mě za"prominenta"a šel na speciální
oddělení, které dostalo od muklů jméno"Kreml".
Tam jsem se opět sešel s Dr.Krejčím, ministrem
Barschem, Nebeským, Fouskem, P.Pavlem Hučkou,basiliánem a s P.Hartlem, převorem Milosrd
ných bratří z Brna. P.Hučko, P.Hartl a já
jsme byli jediní"státní vězni". Bachařem tam byl
vrchní Výleta. Po dobu, kterou jsem tam strá
vil, se choval lidsky. Za chodbaře si vybral
Dr.Klimenta a mne, byli jsme nejmladší. Naší
povinností bylo umývat chodbu, vynýšet kbelí
ky s fekáliemi("žankovat"), čekat, až přinesou
jídlo a roznášet je po kobkách. Výhoda byla v
tom, že se člověk cítil volnější. Protože jsme na
kobky nosili i "práci" (náprstky), měli jsme mož
nost roznášet i zprávyi ("latríny"), které mezi
vězni kolovaly a které nám chodbaři přinášeli
vždy s jídlem.
NAŠI VYZNAVAČI
NĚMCI SE O SVÉHO MINISTRA BARSCHE
starali velmi pečlivě. Denně jsme mu nosili kous
ky salámu, které mu posílali Němci-leckdy to
byly přídavky pro nemocné tuberkulózou. Tam
jsem také viděl, jak jsou Němci vydrezúrovaní.
Poslouchají někoho, kdo je honí, vládne jim, ne
záleží na tom, kdo to je; poslouchají prostě roz
kazy. Když např. na naší kobku přišel holičNěmec-a měl holit býv.maršála britského letect
va generála Janouška, postavil se do pozoru a
povídá:"Herr Marschall, bitte'" Později mi to
vysvětlil jiný Němec, velmi dobrý člověk Dr.Herzog:"Kdyby se dnes stal vůdcem Stalin,
budou ho Němci klidně poslouchat jako Hitlera.
Tomu je naučil Bedřich Pruský a Bismark. Oni
prostě potřebují"vůdce" . (Dnešní Němci už do
jisté míry tuto vlastnost ztratili-hlavně mladí.
Pozn.red.)

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 Eschenbachafasi 1170-1220)

"dnes" se zdůrazňuje, že spása už je v
Ježíšovi přítomná v plné síle(2,11;3,22;
4,21 aj . )
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Ježíšova
radostná
zvěst
je
zaměřena
v
Třetí evangelium se jmenuje po sv.
první řadě k chudým a bezvýznamným. Okol
Lukáši. Rodem pohan(Kol 4,11 a 14)
povoláním lékař(Kol 4,14) pocházel nosti Ježíšova narození a obět při očiš
ťování v chrámě naznačují skromnou situa
podle tradice ze syrské Antiochie.
Nepatřil mezi první Ježíšovy učední ci jeho rodičů. První hold mu vzdávají
ky. Stal se křesťanem a častěji se pastýři. Chudí jsou blahoslavení, jím je
nacházel v blízkosti sv.Pavla na je- otevřeno království Boží. Chudý Lazar a
ho misijních cestách(Fil 24; 2 Tím vdova, která dala na chrámovou sbírku vše
4,11 a úseky Skutků,kde se vypráví co měla, nám dávají příklad. Z druhé stra
ny se zdůrazňuje, že bohatství nejen ne
v 1.osobě množného čísla).
pomáhá, ale je přímo překážkou spásy. Ne
Lukášovo evangelium se odvolává vý boť co je u lidí vznešené, je před Bohem
slovně v úvodu na prameny:Markovo
ohavnost(16,15).
evangelium a sbírka Ježíšových výro
Proto Kristovi učedníci nesmí lnout k ma
ků. Krom toho má však Lukáš hodně
jetku, mají se zapírat a mít důvěru v Bo
zpráv, které jinde nenajdeme, např. ží prozřetelnost. Lukáš zdůrazňuje, že
navíc 7 zázraků a asi 20 podobenství
opustili všechno, že je třeba nést kříž
Má dvě kapitoly o Ježíšově narození každý den. Ale při tom je jeho evangelium
a dětství. Zde se jeho prameny od
plné radosti nad spásou, která už je zde.
Matouše liší. Velmi podrobně se zmi
Nový příchod Krista vidí už v Církvi a
ňuje o zkáze Jeruzaléma, což dokazu
věřící musí být stále připraveni setkat
je, že aspoň poslední redakce byla
se s ním.
napsaná po roce 70.
Další významné téma Lukášova evangelia
Lukáš se nejvíc přibližuje vzorům
je Boží milosrdenství. On jediný z evan
pozdního řeckého písemnictví, nejvíc gelistů má podobenství o zbloudilé ovci.,
v úvodu, kde napodobuje formy hele- o ztraceném penízi, o marnotratném synu
nistické literatury. Podobný úvod a (hl.15). On jediný popisuje setkání s
věnování témuž Theofilovi najdeme
hříšnici(7,36-50) a se Zacheemf19,1-10)a
na začátku Skutků apoštolů. Jak sta
uvádí Ježíšova slova odpuštění těm, kdo
ré ústní podání, tak moderní lite
ho pronásledují(23,34)a kajícímu zločin
rární rozbor dokazují, že toto evan
ci ( 23 , 39-43 ) gelium i Skutky jsou od téhož aut^.Význačné
místo v evangeliu má Duch svátý
ra. Lukášova řečtina je ze všech^Oft
i když ho často nejmenuje výslovně. Duch
evangelistů nejvybroušenější.
Lukáš je evangelista plánů Božícm^ Fsvatý je dar, který Otec dá těm, kdo ho
prosí(11,13). On je síla, která naplňuje
Ukazuje, jak spasitelné události
jsou části dějin(2,1-3;3.nn)a dáva lidi a je osvěcuje(Jana Křtitele, jeho
rodiče, Simeona), tak jak vodil ve Sta
jí jim smysl. Boží spása se vyvíjí
rém zákoně soudce a proroky. Jeho mocí
po stupních. Lukáš klade větší dů
raz než Matouš a Marek na rozdíl do.počala Maria Ježíše. Duch sv.sestoupil i
na Ježíše v Jordáně a pak ho vodil(4,l).
by Ježíšovy a doby Církve. Snad měl
Duch sv.poučí učedníky, aby věděli, co
už v úmyslu napsal druhou zprávu ie.třeba říci před úřady a vrchnostmi(12.
Skutky apoštolů, o činnosti Krista
12). Jak pak působí Duch sv. v Církvi,
Pána v Církvi. Činnost Ježíšova
o tom bude psát autor ve Skutcích apošza jeho pozemského života je vě
L tolů.
nována jen Izraeli. Klade se
Milosrdenství Boží, které dává do
důraz na všeobecné zaměření
pořádku jejich minulost. Duch sv.,
jeho poselství, ale ohlašuje
který jim otvírá budoucnost, napl
se pro budoucnost. Teprve po
ňuje věřící radostí. Různé výrazy
svém Zmrtvýchvstání dává
pro
radost se vyskytují v Lukášovi
Kristus apoštolům poslání,
mimořádně často. Snad se dá ve
aby hlásali víru všem náro
zkratce říci, že se Matouš vyjadřu
dům. Jak se evangelium spá
je
se vznešenou vážnosti, Marek
sy postupně otvírá národům,
popisuje události, z Lukáše září
tak roste i odpor mnohých v
.radost nad štěstím,které měli lidé,
Izraeli, jak to ohlásil SiIkdyž se setkali se Spasitelem.
meon.
'_______________ P.Dr.ONDŘEJ PETRU,O.P.
Střed dějin spásy je Ježíš
Kristus. Od samého začátku
"Ke každému, kdo se ke mně bude znát
evangelia je ohlášen jako Syn
před lidmi,bude se i Syn člověka znát před
Boží, Spasitel, Pán. Slovem
Božími anděly."(Lk 12,8
EVANC5EL1 UM
SVATÉHO
LUKÁŠE
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,Bojím se, že ten, kdo přehnaně důvěřuje Gorbačovovi, si omylem myslí, že všechny problémy
V květnovém čísle italského katolického mě jsou už vyřešené. Já však prostě dokazuji,že ko
síčníku TRENTA GIORNI vyšel rozhovor s
munisté v Cíně-pět let před Gorbačovem-začali s
P.Werenfriedem van Straatenem. P.Fr.Soreformou, ale hra pokračuje a karty se odkryly.
čufka,S.J., přeložil článek do slovenštiny
Výsledek-návrat stalinismu! Tvrdě se vrátilo i
a uveřejnil v kanadském časopise POSOL.
pronásledování Církve. V stalinismu, bohužel, ne
P. Werenfriede, zdá se, že nastal den
existují alternativy. Správně tvrdí polský filosof
Železná opona padla. Léta jste toužil a
Leszek Kolakowski,že"socialismus s lidskou tváří
modlitbě o tuto chvíli prosil. Věřil jste, že je jako sněhová koule na roštu". Kdo nám zaručí,
se toho dožijete?____________________________ že se totéž nestane v SSSR a jeho satelitech?Ještě nevíme, kdo ovládá mocenské páky. Asi KGB.
Přiznávám, už jsem nečekal, že se brány
otevřou. 40 let jsem se připravoval na oka S komunisty mám desítky let zkušenosti. Díky
mžik, kdy s různou pomocí a připravenými své ochotě, obětovat se, dokáží velmi rychle mě
nit taktiku. Obětují i lidi, kteří už nejsou pro je
kněžími navštívím vých.Evropu. Ted nás
jich věc užiteční. Gorbačov obětuje část svého
tato chvíle překvapila. Jsem vděčen Pánu,
území tím, že umožňuje liberalisaci svým satelitům
že jsem to viděl na vlastní oči.
Prohlásil jste, že chcete zdvojnásobit pomoc Kritizoval všechny své předchůdce, jen ne Leni
Východu. Kde na to vezmete peníze?_______ na a Antropova. Antropov, muž tajné služby,je
stále v pozadí atentátu na sv.Otce. Ať se mluví
V minulých letech jsem se naučil spoléhat
na Boží Prozřetelnost. Bude-li nutné, zmen po celém světě o Corbačovovi sebe uctivěji, mne
nepřesvědčí. Kromě toho pochybuji o jeho úspě
šíme pomoc Církvi v Třetím světě.
chu; je populární na Západě,ale ne v SSSR.Pod
V minulosti vás kritizovali pro málo"diploma- le nás by měl vyhrát všechny volby, ale ve své
tické"výroky o komunismu. Považovali vás
vlasti je asi prohrá. Nechci vyloučit možnost, že
za protikomunistu, který nemá smysl pro
proces, probíhající v SSSR, nepovede nakonec k
politiku. Ted komunistické vlády padly.
definitivní porážce komunistického teroru; doufám
Nedal jsem se kritikami a těžkostmi zmýlit.
v to, ale je ještě brzo to předvídat. Stále myslím
Kristus je a zůstane stále znamením, které na Cínu.
mu se bude odporovat. Není možné hlásat
jeho evangelium, aniž by se někdo nepohor Pro vás a vaše dílo se tedy nic nezměnilo?
Věci se změnily. Pro Církev na východě přišla
šil. Kdo píše či mluví jen všeobecně, aby
chvíle,
kdy může dýchat, a toho musíme využít.
nikoho neranil, ten nemůže vlít chuť.nadšeCírkev tam žije v ubohých podmínkách,potřebuje
ní, ani nikoho nepotěší. Pro nás je důležité
dát lidem jistotu, světlo, útěchu a odvahu, všechno.Musíme se snažit,než se zavřou dveře.
hlavně při dnešním duchovním zmatku a to Jaký je vás názor na"Společný evropský dům"?
Jsem pro sjednocenou Evropu, ale dům, který
lidem, kteří nepřestali hledat Boha i těm,
navrhuje Gorbačov, se mi zdá příliš velký. Jak
kdo štědře podporovali naše dílo.
by
se do něho začlenil SSSR s nesmírným asij
Kritika však nezmizela. Ted přichází od Udí,
ským územím? Zdá se, že sovětský návrh má je
kteří vás obdivují. Stále upozorňujete na
den cíl-odstranit Američany, kteří chrání naši
nebezpečí komunismu - podle vás
svobodu, z evropských zemí, aby měl SSSR vol
existuje. V jakém smyslu?_______________
Hlavně mě znepokojuje lehkost, s jakou ko né ruce. Evropa musí zůstat svobodná. Uskutečmunistické strany vylučují příliš kompromi- ní-li se Gorbačovův plán, máme obrovský eurotované-tedy pro ně nepoužitelné-lidi a mění asijský kontinent pod nadvládou SSSR. Celá zá
padní Evropa bude muset pracovat na ozdravení
své jméno na"socialisté". Lidé jsou však
ubohé ruské ekonomiky a tak se obnoví ateistic
stále stejní, kteří dříve podporovali komu
nismus; je pro ně obživou, korytem,nebo v ký imperialismus na světové úrovni.
něj skutečně věří. Tito lidé by měli vstou Hledíme-li na situaci Církve na Západě kriticky,
ať z hlediska kvality nebo kvantity - nebojíte se,
pit do mezinár.socialistické Internacionály,
že vymizí křesťanství tam, odkud pochází 600 ti
jejímž předsedou je Willy Brandt; vybudují
síc dobrodinců? Letos se např. snížil "Haléř sv.
tak evropskou socialistickou frontu, která
bude úplně infiltrovaná komunisty. Toto vel Petra" v Irsku, v NSR a v Itálii..._____________
ké nebezpečí pro Evropu se právě rodí! Na Starost mám. Víckrát jsem prohlásil, že bude-li
pokračovat úpadek a rozklad Církve, octneme se
druhé straně vidím v Církvi pracovat lidi,
kteří se nic nepoučili z toho, co se stalo ve zde-v svobodném světě, tváří v tvář více méně
vých. Evropě-totiž teology osvobození, kteří mrtvé Církvi. Mrtvá Církev nemůže pomáhat té
stále věří v platnost marxistických rozborů Církvi, která trpí. Je to vážné nebezpečí, pro
to považujeme už několik let za svou povinnost.
a v dobro revoluce.
Ideologické ovzduší se dnes vyznačuje"euro- pomáhat i Církvi na Západě.
forippro Gorbačova. Nebojíte se, že západní Umíte si představit, že by už ve světě neexis^T
milovnici Gorbačova se ptají: "Jaký smysl má vala hrozba komunismu a ateismu? Jaká úloha by
pak byla před vámi, čemu byste asi musel čelit?
dnes ještě"Církev v nouzi"?Proč ji máme

NEJINFORMOVANĚJŠÍ KNĚZ SVĚTA

Dnes platí výzva: komunismus nebo obrácení
Západu! I když situace masového křesťanst
va ve vých.Evropě není růžová, je tam řada
osob, mučedníků, kteří svědčí o životnosti
Církve. To u nás nemáme. Situace je jasně
horší. A když Boží ruka ještě nepadla na tu
to moderní Sodomu, je to proto, že ještě něk
do je spravedlivý, modlí se, je věrný Bohu.
Několik spravedlivých před Bohem stačí, aby
zadrželi jeho soud...!
Jste Holanďan. Po desetiletí jste pomáhalWF
křesťanům ná Východě přežít a zatím se křes
ťanství ve vaší vlasti dostalo do agónie.Proč?
Katolicismus v Holandsku kvetl v třicátých
letech. Měl dobrou organizaci, katolický tisk,
katolické školy, různé katol.organizace a
sdružení. .. Katolíci si pyšně namlouvali, že
jsou vyvolené děti katolické Církve.. .Tento
stav se mi už tehdy nelíbil a proto jsem se
tam nechtěl stát knězem. Odešel jsem do
Flámska , kde bylo dost těžkostí a bylo s
čím zápasit. Byl jsem přesvědčen, že všech
ny pozemské jistoty, které Církev může mít,
jsou' užitečné a dobré, když jen slouží a na
pomáhají k zachování podstatného. Jsou jako
kolébka, v níž by mělo spát děťátko. Je-li
dítě v kolébce mrtvé-i když je kolébka sebe
krásnější, není k ničemu. Snad je na to, že
se tím dáme oklamat...
Boží království nejsou pozemské jistoty. Boží
království je v lidském srdci. Holandský ka
tolicismus to nepochopil a bezstarostně pokra
čoval v sebeklamu... V průběhu jedné gene
race se celá jeho dokonalá organizace zhrou
tila. Nezůstalo nic. Většina dětí tam dnes
nic neví o Kristu Ježíši. To neplatí jen pro
Holandsko. Musíme se vžít do té perspektivy
že v budoucnu budou katolíci v západní
Evropě jen malou skupinkou a budou muset
začít od začátku.
Neexistuje skutečné nebezpečí, že pádem že
lezné opony se rozšíří a zachvátí katastro
fální situace katolicismu na Západě rychle i
celý Východ? O co se 70 let marně snažil
komunismus-nevěra-to ve velmi krátko době
můžeme dosáhnout my sami!__________________
V určitém smyslu byla železná opona ochrana
proti západní infekci a to víc či méně účinná.
Neměli bychom si dělat iluze. Velká část od
poru proti komunismu neměla kořeny v nábo
ženství. Vím jistě, že někteří biskupové Vý
chodu mají strach z této západní infekce
_____________ POSOL, č.8,-9. 1990.
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Při zkoumání případu zavražděného kněze
P.Polieluszka se zjistilo, že vinný není jen
A.Pietruszka. Prohlásil totiž sám v hovoru
s Kurierem Polskim, že vzal na sebe vinu
vyšších hodnostářů, i tehdejšího ministra
vnitra Kiszcaka,který mu slíbil,že po vraž
dě bude povýšen na generála. Stát, zastupi
telství v srpnu prohlásilo, že vyšetřování a
proces chce obnovit. Vrah Pietruszka se
kaje a stal se věřícím katolíkem.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Návštěva pana presidenta V. Havla ve Švýcarsku
byla úspěšná. V Curychu ho přivítalo asi 2000
našinců v přeplněném sále. President získal 16
půjčku, dary však nechce, spíš aby se naši od
borníci mohli zdokonalovat ve svém oboru ve
Švýcarsku. Výtěžek plesu věnovali lékaři na zakoupení nových lékařských aparátů pro vlast.
Olgu Havlovu přijal sv.Otec v soukromé audien
ci v Římě, zároveň s představitelem ex-agenta
Bonda Seana Conneryho, který hrál ve filmu
Jméno růže-františkánského kněze. Oba přijali
od organizace Together for Peace Foundation"
cenu za aktivní práci na udržení míru.__________
Na Evropské konferenci katol. učitelů náboženst
ví v Augsburgu prohlásil prof.F.G.Friemel z
Erfurtu, že vyučování náboženství musí být na
Východě zaměřeno na svobodnou a státně-právnickou demokracii, na starost o mír a spravedl
nost - tedy ne na poučení o Kristu a následová
ní Krista, lásce k Církvi,k jejímu nezfalšované
mu učení. Učitelé prohlásili, že ve svém oboru
chtějí hlásat křesťansky orientované hodnoty a
k těm žáky vychovávat. Na Slovensko si pozvali
k poučení o nábož.výuce jednoho z největších
progresistů Vídně, také v Hradecké diecézi je
pověřena výukou budoucích katechetů progresistka. Vzorem pro nový český katechismus má
být silně"moderní“katechismus rakouský._______
Bohoslužeb v Železné Rudě se zúčastnilo na
2.500 osob, i Němců. Mši sv.sloužil biskup
Milller z Řezná, který zhodnotil kladně obrat v
naší vlasti, a biskup z Budějovic Otec M.Vlk,
který vybídnul obě národnosti, aby už nemyslely na stará bezpráví. Byla to mariánská pouť.
Při návštěvě severobrazilských biskupů v Castel
Gandolfu je vyzval sv.Otec k poslušností vůči
svým biskupům. I v Brazílii vzniká napětí mezi
150.000 tzv. základními skupinami, vedenými
kněžími, a mezi biskupy, kteří musejí často kně
ze napomínat. Všechny základní skupiny ovšem
nejsou vedeny špatně a základní myšlenka je
dobrá.___________________________________________
Při audienci účastníkům Papežské akademie věd
varoval mj.sv.Otec před protivědeckými, iracio
nálními silami, které ohrožují současnou kulturu
(New Age a j.)Při hájení rozumu najdou vědci v
Církvi nejlepšího spolence.______________________
President chorvatské republiky Franjo Tudjman
pozval prostřednictvím pronuncia arc.C.Montalvo
sv.Otce na návštěvu své vlasti._________ _______
Salezián P.Gottfried Prinz má na starosti v bis
kupství Eichstátt Hnutí pro manželství, které za
ložil na podnět španělského kněze, pečujícího o
rodiny, US jezuitaGallagher pod jménem Marriage
Encounter. Hnutí pracuje v řadě zemí a je zalo
ženo na faktu, že problémy mladých koření čas
to v nesprávném vzájemném vztahu rodičů.Je to
ryze katolické hnutí, otevřené však všem.Dosud
prošlo jen v Bavorsku různými kursy na 1OOO
manželských párů. Věnuje se i výchově kněží,
aby lépe pochopili svátost manželství.

SEDM PRAMENŮ ŽIVOTA

Kristus mohl ustanovit víc či méně svátostí.
Ale moudrost Kristova ustanovila právě ty
to, protože dokonale odpovídají potřebám
člověka. MALÝ KATECHISMUS
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V SEDMI PROUDECH SPÁSY A POŽEHNÁNÍ
je hluboký smysl. Bůh chce celého člověka
a celé lidstvo spasit a posvětit. Sedm svá
tostí je jako sedmiramenný svícen, je odra
zem sedmi proseb Otčenáše, spojených v
prasvátosti-totiž v Kristu, který podle Apo
kalypsy 1,16,drží v ruce sedm hvězd. Z
Krista proudí sedmerý oživující a posvěcu
jící proud k spáse a požehnání pro každého
člověka a celé lidstvo.
Univ.prof.Dr. Ferdinan H O L B O C K

Kristus ustanovil a předal Církvi sedm svátostí.
Mají vnější znamení a vnitřní milost. Pramenem
svátostí je Ježíš Kristus a jím založená jedna,
svátá, apoštolská a katolická(obecná) Církev.
TRIDENTSKY SNEM říká slavnostně a závazně:
"Je sedm svátostí-ne více a ne méně: křest, biř
mování, Eucharistie, pokání, svátost nemocných,
svěcení na biskupa, kněze a jáhna a manželství."
POSTOJ TZV. REFORMÁTORŮ: Tridentský koncil
mluvil o svátostech jasně, neboť tzv.reformátoři,
kteří se od Církve odtrhli, vydávali něco jiného
za učení Kristovo. Ovšem pravoslavní, kteří se
odlučovali postupně na přelomu tisíciletí, mají ta
ké 7 svátostí-i když křest a biřmování u nich
INFORMACE
skoro splývají. Martin LUTHER uznával r.l52O
7 svátostí. Týž rok v spise"O babylonském zaje- Od r.l95O poprvé směli sloužit assumcionistí"odmítnul 7 svátostí a prohlásil, že je jen křest té( augustiniáni od Nanebevzaté Matky Boží,
biřmování a večeře Páně. R.1523 zavrhnul i zpo- zal.l84O k tiskovému apoštolátu, obraně a
věd. Kristus prý ustanovil křest a večeři Páně. šíření víry, výchově mladých a duchov.péči
o námořníky)mši sv.ve své původní farnosti
CO STOJť V NOVÉM ZÁKONĚ O SVÁTOSTECH?
sv.Ludvíka v Moskvě. Kněz pro diplomaty1. Výslovně se v něm o 7 svátostech nemluví.
Norbert Meiklejohn-člen řehole-to považuje
2. Nikde nejsou vyjmenovány všechny.
3. Najdeme je na různých částech Nového zákona za historickou událost. Mše sv.se slouží rus
ký, po ní je každý den poučení jako přípra
někdy i nepřímo, ale jasně.
va na křest. Arcib.F.Colasuonno, zástupce
SEDM SVÁTOSTI- V NOVÉM ZÁKONE
1. O křtu říká sv.Petr:"Každý z vás, kdo se dá sv.Stolce v Moskvě, prohlásil, že jeho úlo
pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly od hou je znovu vybudovat katol. hierarchii v
puštěny hříchy, a jako dar dostenete Ducha svá SSSR. Většina katolíků v Moskvě jsou Polá
ci či Rusové, býv.ateisté nebo pravoslavní.
tého."(Sk 2,38).
Poláci mají svůj vlastní kostel.
2. O biřmování čteme:"Ti(Petr a Janjtam přišli
Pensionovaný biskup lutheránů v Hannove
a modlili se za ně, aby dostali Ducha sv.(Sk.8,l5 ru, Eduard Lohse, má na pozvání Gregorián3.0 Eucharistii jako svátosti čteme v I. Kor 1O,
sků univ.v Římě přednášet 6 neděl o listu
16 u sv.Pavla:"Kalich požehnání, který žehnáme, sv.Pavla k Římanům. Je mezinárodně uzna
což to není účast v krvi Kristově? Chléb, který ným znalcem Písma. Středem víry evangelí
lámeme, což to není účast v těle Kristové?"
ků je Písmo sv.,proto nás ve výkladu a stu
4. O svátosti pokání čteme u sv.Jana 20,22,23: diu Písma v lecčems předčí. Středem naší
"Přijměte Ducha sv. Komu odpustíte hříchy,těm víry je Kristus v Nejsv. svátosti a mši sv.
jsou odpuštěny, komu je zadržíte,jsou zadrženy. Světový katolický katechismus výjde asi r.
5.Svátost nemocných:"Je někdo z vás nemocen? I993. K jeho návrhu došlo 938 odpovědí-tedy
Ať si zavolá někoho z představených obce, a ten od třetiny episkopátu. Pětina považuje kate
chismus za velmi dobrý, přes polovina za
ať se nad ním modlí a maže ho olejem ve jménu
Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemoc dobrý, pětina za uspokojující. Celkem došlo
asi 24 tis.návrhů na změny-tedy asi IOOO
ného. Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil
odpovědí katechismu se musí znovu promys
hříchů, bude mu odpuštěno."(Jak 8,14,15).
let. Biskupská komise se I5.9.usnesla, že
6. Sv.biskupského, kněžského a jáhenského svě třetí část-mravouka-se úplně přepracuje a
cení:".. .zase oživ plamen onoho Božího daru,kte to s ohledem na mravní růst ve ctnostech
rý ti byl dán vkládáním mých rukou."(2 Tim 6.) a na poslední cíl člověka.___________________
7. Sv.manželství:"Proto opustí člověk otce i mat Komunistická Čína chce protináboženské záku a přilne ke své manželce, a z obou dvou se kony zpřísnit. V červenci bylo zatčeno 15
stane jen jedna bytost. Toto tajemství je velmi
kněží a jáhnů._____________________
důležité; chci říci, že se uplatňuje na Kristu a
Před 40 ti lety prohlásil Pius XII.konstitucí
v Církvi."(Sv.Pavel Efesanům, 5.31,32)
Munificentissimus Deus za pravdu víry (dog
V citacích je vždy prvek, nutný k pravé svátos ma), že Matka Boží byla po smrti vzata i s
ti. Poslední zárukou je neomylný učitelský úřad oslaveným tělem do nebe. (Nanebevzetí P.M.)
Církve. Svátosti se udělují od apoštolských dob Pete Sampras(19) .nová hvězda na tenisovém
nebi,prohlásil:"Je skvělé věřit a modlit se.
jako prostředek milosti. Zmiňují se o nich ve
svých spisech i žáci apoštolů . Svátosti jak jednot Ale to bych si snad měl nechat pro sebe."
Býv. vedoucí Vatikánské banky are. Marcinkus
livě, tak jako celek mají vliv na přijímající i na
celý organismus Církve-tajemného Těla Kristova. (68)se vrací do vlasti - USA.

TY JSI SKÁLA..

papežském paláci zůstaly dnes jen trosky. Obraz
sv.Rodina je v Liverpoolu, Oltář umučení v Ant
verpách. Klement propůjčil Petrarkovi-největšíBENEDIKT XII.
mu odpůrci pobytu papežů v Avignoně-kanonikát v
Jacques Fournier
20.prosince 1334-25.dubna 1342 Pize, požádal ho, aby shromažďoval pro papežskou
knihovnu spisy Ciceronovy a vyslal ho r.1343 na
Cisterciácký mnich a biskup z
Neapolšký dvůr. Petrarkova učitele, řeckého mni
Pamier a Mirepoix, kardinál ze cha Barlaama, povolal papež na universitu do
Santa Prisca, mravně přísný,
Říma a tak založil první stolici řečtiny na Zá
spravedlivý, prostý nepotismu
padě. Za jeho vlády se lid v Římě vzbouřil .Vedl
/nadržování příbuzným/. Sou
ho Cola di Rienzo, který dokonce přišel r.1343
středil se na odstraňování zlo v čele vyslanců do Avignonu. R.1348 získal Kle
řádů svých předchůdců, na mír
ment od královny Jany I.z Neapole, vnučky Roberve všech oblastech a na refor tovy-byl to třetí král z rodu Anjou a zem/el
mu Církve. Někdy mu chyběla
bez mužského potomstva-ke koupi Avignon. Krátce
nutná energie. Král Filip V.
před smrtí mu napsala sv.Brigita Švédská svá
svými vyhrůžkami znemožňoval
zjevení o soudu a trestu. Jeho portrét je v Camír s císařem. Papeži se také
pella degli Spagnuoli ve Florencii na Alegorii
nepodařilo zabránit válce mezi Církve.
Anglií a Francií-vznikla 1340.
Papež se vrátil do Říma, kde zuřily neustá
18
VÍTE,CO JE TO ?
lé spory mezi stranami. R.1334 pověřil bás
nika Petrarku, aby složil básnickou formou
BIBLICKÁ KOMISE - byla zal.1902 Lvem XlII.k pod
přání Říma. Snažil se přivést řecko-pravoporovaní biblických studií. Vydává závazná roz
slavnou církev k jednotě s Římem, ale ani
hodnutí, tykající se biblických otázek ve for
zde neměl štěstí. Vystavěl nádherný papež
mě odpovědí na dané otázky a od r.1904 uděluje
ský palác v Avignonu, který-podle Ludvíka
akademické hodnosti a doktorát Písma sv. Rozhod
Pastora-"byl obrazem tehdejšího smyslu pozi nutí komise-jako římských kongregací, jsou ne
ce sv.Stolce". Blízký dán vypadal vedle ně odvolatelná.
ho nepatrně. Je to obraz avignonského obdo
BIBLICKÁ KRITIKA - je vědecké zkoumání pravosti,
bí: ustoupení církevního a zdůraznění světneporušenosti
a věrohodnosti knih PÍSMA sv.Je
sko-válečných knížecích prvků. 8.dubna 1351
jí význam pro katol.vykladatele Písma-exegetybyl korunován na Kapitolu v Římě Petrarka.
zdůraznila zvi .bibl .encykl ika Pia XII.--0 časovém
On zahájil nové období evropské kultury.
podporovaní biblických studií."
Stavěl se často proti papežům v Avignonu a
položil v chrámě sv.Petra věnec na hlavní
oltář. Ve vatikánském museu Petriano je
krásná, dojemná busta papežova od Paola ze
Sieny.
KLEMENT Vl.-Pierre Roger de Beaufort.
7 května 1342 až 6.prosince 1352

Narodil se v zámku Maumont/Limoges, byl
arcibiskupem v Rouenu a kard.ze Santi Nereo
ad Achilleo. Velmi vzdělaný, vynikající dip
lomat, kterému se na čas podařilo smířit
Anglii s Francií-než vypukla mezi nimi sto
letá válka. Prosadil volbu císaře Karla IV.
R.1345 zreformoval kalendář. Za jeho vlády
dosáhl vrcholku přepych, nepotisnus a rozhal
zovačnost; to i daňová politika vzrušila cel
lou Evropu Výčitky pršely ze všech stran,i
když sám byl dobrotivý a ochotný pomoci. Za
stával se židů, kteří byli kolem r.1348
krvavě pronásledování v Německu i ve Francii
nabídl jim ve sván státě útočiště, ovšem
jeho bulla na ochranu židů nebyla účinná.
Přál umění,předevšímSimonise Martini,které
ho povolal do Avignonu už BenediktXII-Tam
1344 zemřel.Ze Simonisových fresek v

BIBLICKÁ TEOLOGIE - je vědecké soustavné podání
věroučných pravd - pokud jsou obsaženy v Písmě.

BIBLICKÉ DĚJINY - podávají vybrgné části Písma
sv.ve stylizaci upravené pro průměrnou inteli
genci žáku; důležitější texty se doslovně sho
dují s uznaným překladem posvátného pramene.
BIBLICKE ENCYKLIKY - papežské okružní listy, po
jednávající o biblických otázkách: Lva XIII.
Providentissimus Deus(1893) o inspiraci a bezbludnosti Písma sv.,Benedikta XV.Spiritus Paraclitus(1920) k 1500 výr.smrti sv.Jeronýma,
Pia XII.Divino afflante Spiritu-o Časovém pod
porování biblických studií, Jana Pavla II.
Evangelii nuntiandi(Hlásání evangelia) aj.

BIBLICKÉ H^UTÍ - snaha ve smyslu výzev poslednich papežů o rozšíření Písma sv.mezi katolíky
a jeho přiblížení věřícím v biblických hodinách,
kroužcích a publikacích.
•••«••••••••••••••••••••••••••••«»•••••••••••••«

"K HLÁSÁNÍ EVANGELIA JE POVOLÁNA CELÁ CÍRKEV."
"EVANGELIUM, KTERÉ NÁM BYLO SVĚŘENO, JE SLOVEM
PRAVDY."
Jan Pavel II.HLÁSÁNÍ EVANGELIA.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«

PROZÁŘEN BOHEM
Těmito slovy by se dala charakterizovat
osobnost P. Cyrila Františka STAVřLA.Bůh
zářil skrze něho. A chceme-li po
užít slov Kristových, tedy:"Nebudete-li jako maličcí..."
Přečtěte si však, co píše snad
jeho nejlepší přítel z řad věří
cích laiků.
PATER

CYRIL

S

NÁMI V JEDNOM
SPOLECENSTVÍ

Rozloučili jsme se s P.Cy
rilem v Praze, kam se po
42 letech života v Itálii
vrátil. Setkal jsem se s
ním nejdříve v refektáři
Emauzského kláštera, kde
byl vystaven. Jakoby odpo
číval před zraky tolika li
dí, jen hořící svíce a věn
ce svědčily o tom, že už skončil
své pozemské konání. "Skláníme se
před Boží vůlí,"řekl Otec biskup
Lebeda při slavnostním requiem v
přeplněném kostele sv.Ignáce.Mši
svátou sloužil nový nuncius, Otec
biskup Coppa a koncelebrovali bis
kupové Lebeda a Lobkowicz a opato
vé Opasek a Tajovský spolu s více
než padesáti kněžími.
Otec biskup Lebeda hovořil o životě
Otce Cyrila, hlavně ale o jeho osob
nosti a vzácném příkladu kněze,kte
rý žil prozářen Božím světlem.
P.Cyril byl nositelem tohoto vnitř
ního světla. My dobře víme, jak se
okamžitě dovedl vžít do problému
každého z nás, jakým zážitkem-ale i
závazkem-byla u něho sv.zpověd. Ja
ko jeho spolubratr,sv.Prokop, kdysi
opat sázavský, dovedl se prokopávat
do hloubky. Byl člověkem hluboké
víry, velké naděje a opravdové Bo
ží lásky. Jasný byl jeho pohled na
lidské dějiny. Byl to vlastně prů
hled dějinami s nadhledem veliké a
silné osobnosti žijící v ústraní,
ale právě proto dějiny ovlivňující.
Měl rád sv.Vojtěcha, nebyl mu sám
svým životem i osudem podobný?
P.Cyril odpočívá na staroslavném
Vyšehradě v hrobce benediktinského
řádu. U otevřeného hrobu se s ním
ještě jednou rozloučili Otec biskup
Lebeda(světící biskup pražský),pan
Angelini(starosta italské Norce),
Pater Bernard(nejbližší spolubratr)
rodina a přátelé, kteří se sjeli z
různých konců světa. Otec biskup
Lebeda řekl, že my všichni, kdo
jsme P.Cyrila znali, prožíváme těž-

kou ztrátu. Mysleme tedy na to, že P.Cyril
je dále v našem společenství, ještě účinně
ji se za nás přimlouvá a že jednou se s 19
ním setkáme. Pan Angelini vyjádřil pocitl^
nás všech, když se slzami
v očích mluvil o hlubokém
smutku, který panuje v Nor
ci. Děkoval s vděčností za
to, že P.Cyril strávil tak
velkou část svého života v
rodišti sv.Benedikta.
P.Cyril přinášel povzbuzení
oporu, svým životem ukazo
val cestu k Bohu.Proto byl
i vyhledávaným zpovědníkem,
;exercitátorem a přítelem,
i Čerpal vždy ze zkušeností
(.neotřesitelného zázemí du
chovního Otce, který prošell
neobvyklé cesty kněze,mni
cha, poustevníka. Stále se
za nás všechny modlil. I
všechna jeho činnost byla
modlitbou, protože cokoliv dělal, dělal s
láskou.
Rád vařil a i při tom se modlil. Vzpomínám
si, jak jsme jednou spolu škrabali brambo
ry a hovořili o Svaté Trojici. Nebo jsme
drhli schody po malování nové klášterní bu-|
dovy a on vyprávěl o Moudrosti. "Moudrost '
je pohyblivější než všechen pohyb, svou
čistotou všechno proniká a prostupuje. Ona;
je výdech Boží moci. Nic není Bohu tak dral
hé jako ten, kdo přebývá v moudrosti." V
knize Sirachovcově se píše...a k tomu se
připoj, jenž je moudrý.
DĚKUJEME TI, BOŽE, ŽE JSI NÁM DAL PATERA
CYRILA!
Vzpomínám na ranní chvály a na žalmy, kte
ré zpíval svým ušlechtilým hlasem.Klečíval
jsem pod křížem v norčském klášteře, na
slouchal a modlil se. Chodíval jsem s ním
ráno na mši sv. k babičkám a dědečkům, jak
s láskou říkával norčskému domovu důchod
ců. Denně jim kázal. Vozíval jsem ho i do
odlehlých dědin Umbrie. Jednou jsme jeli
do Foligna a za pouhou hodinu cesty se mi
vyřešilo mnoho nastřádaných problémů.
Modlívali jsme se společně i u svaté Rity,
pomocnice v nemožnostech, v Cascie.
Toto jsou jeho slova pro nás."Modleme se.
Jen vírou, nadějí a láskou můžeme přemoci
soptícího Ďábla. Mějme důvěru k Panně
Marii. Ona nás vede ke Kristu. Ona nás
chce seznámit s tajemstvím Svaté Trojice.
V modlitbě svátého Růžence je síla. Rozjí
mejme denně s Bohem." Kdo zná poselství
Panny Marie z Medjugorje, slyší stále to
stejné poselství k lidem.
Cyrile, vzácný a nezapomenutelný příteli, odpočí
vej v pokoji na starodávném Vyšehradě. Děkujeme
Ti, žes nakonec ještě vydobyl Emauzský klášter
pro Církev, svým spolubratřím benediktinům, aby
dále žili a rozmnožovali světlo a moudrost sv.Benedikta"modli se a pracuj".
(BOŘEK)

INRETVIEW S KOMORNÍKEM jako inspektora Kerryho, pand Dódmane,"

řekl mi komisař Collins.
20
Pan Henry snidal v jídelně.
"Jsem komorník James Dodman a rád
"Inspektor Kerry a pan Cook by s vámi rá
vám povím o té události.
di
mluvili, pane,"ohlásil jsem podle
Slečna Agatha,u jejichž rodičů jsem
sloužil, se provdala před čtyřmi ro příkazu.
ky za pana Henryho Wada. Bylo jasné, Když pan Henry vstoupil, měl ve tváři
proč se berou. Slečně bylo skoro čty hluboký smutek. Advokát k němu rychle
řicet a Henry příliš nápadně rozhla přistoupil a pozdravil se s ním tak, jak
šoval, že je mu jedno, má-li slečna se předem umluvil s komisařem.
"Vy žijete?" zvolal teatrálně."Tak jste
Agatha doly ve Wellsu či ne.
to přece neudělali. Ale, pane Wade, proč
Velmi se mi ulehčilo, když rok po
jste mi včera poslal dopis, kde oznamuje
svatbě navštívil neočekávaně pana
te sebevraždu ze zoufalstí nad smrtí
Henryho jeho bratr Harry. Po té ná
vštěvě ustoupila Agatha od svého roz paní Agathy? A proč jste k němu přiložil
hodnutí předat manželovi vedení dolů i svou poslední vůli, v níž děláte dědi
cem bratra Harryho? Promiňte - představu
a zasvětit ho do svých majetkových
záležitosti. Harry Wade si přišel to ji vám inspektora Herryho."
tiž vypůjčit od bratra peníze. Henry Wade přistoupil pevně ke komisaři Collinmu ukázal dveře a mně přikázal,abych sovi a podal mu ruku:"Dobré jitro, ins
pektore Kerry,"řekl dojatě."Bratr a já
ho už nikdy do domu nepouštěl.
Jako jindy jsme se i týž rok na jaře jsme měli včera bouřlivou debatu o jeho
nastěhovali do letního sídla u Car- zpackaném životě. Neřekl jsem mu o svém
rozhodnutí skoncovat se životem, naoko
ring, které už dvě stě let patřilo
jsem odmítnul platit jeho dluhy. Když
rodině paní Agathy.
jsem ráno zjistil, že si vzal život, řekl
Hned po příjezdu slečna onemocněla.
jsem si, že ještě nesmím následovat
Doktor Moore zjistil prudký zánět
svou ubohou ženu."
žaludku.
Pan Henry, do té doby mrzutý pro ná "Je to opravdu dojemné, pane Wade,"odpo
věděl komisař. "Přišel jsem vám oznámit,
zorové rozdíly ve finančních otáz
kách, se změnil okamžitě v starostli že na prokurátorův příkaz byla vaše zes
vého manžela. Ani na chvíli - pokud nulá manželka pitvána a zjistilo se,že
zemřela na otravu arzenikem. A vy jste
nemusel - se od jejího lože nehnul.
Pak slečna -tedy paní Agatha zemřela si koupil před třemi měsíci v Plynouthu
Doktor.Moore odmítl o tom vydat do- tři unce arzeniku.Je to v knize proda
brozdání a žádal, aby se úředně ově ných jedů u drogisty pana Bromieyho a vy
řila příčina smrti paní Agathy. Pan sám jste to vlastnoručně podepsal."
Obviněný se tiše sesul na židli. V salo
Henry přikázal svému právnímu zá
ně zavládlo na chvíli hrobové ticho. Ná
stupci, aby se proti tomu postavil.
Nu - a pak mi pan Henry oznámil, že hle pan Wade prudce vyskočil.
k sobě pozval svého bratra Harryho a "Inspektore. Celá záležitost se mu jinak.
Nejsem Henry, ale jeho bratr Harry..."
nařídil, abych pro něho připravil
"Včera večer jste zavraždil svého bratra
pokoj pro hosty vedle jeho ložnice.
S bratrem se kupodivu mile přivítal Henryho, přerušil ho komisař,"abyste se
a druhý den mě poslal s tlustou obál zmocnil dědictví po jeho ženě. Henry vě
kou ke svému právnímu zástupci panu děl, že je podezřelý z vraždy, proto
chtěl naoko spáchat sebevraždu. Ve sku
Cookovi. Dal mi až do druhého dne
volno a ostatnímu personálu - komor tečnosti však zabil vás, aby mohl dál žít
jako Harry Wade. Co se včera stalo?"
né, služebné a kuchařce -také.
Když jsme se vrátili, našli jsme pa "Byli jsme nahoře v pokoji a když se Henrv obrátil. nasypal jsem mu do whisky cyna Henryho hluboce
ankali. Pak jsem se převlékl
otřeseného. Vyprávěl
NAŠE KRIMI do
jeho šatů a našel v jeho
nám, že jeho bratr po
kapse
toho." Vytáhl lahvičstrašné hádce spáchal
íku se strychninem."Chtěl
sebevraždu. Pan Henry
jsem být Henry a on Harry."
totiž odmítnul zapla
"Pane Harry, dopustil jste
tit za něj dluhy.
se chyby,"dodal komisař,
Řekl mi, at zavolám
"přivítal jste mě jako ins
policii. A brzo při
pektora,
ale váš bratr vě
šel jeho advokát i
děl, že jsem komisař Collins,'
s komisařem Collin- .
víte to?" Tím případ
sem.
končí. Mimochodem oba
"Ohlaste mě
bratři byli dvojčata.
W.BREISERoooooooc

ŽENEVA
25.12. v 17 hod. v kaplnke
sv.Terezky, 12 Ave
Peschier

16.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA
v Curychu, Feldstr. 109.blíz
ko Helvetiaplatz v jedné tří
dě italské misie v 1. poschodí,
ve 14,30
Program ryze vánoční s vá
nočním stromkem a koledami.
Budeme malovat perníková
srdíčka. Shlédnete také tři
hry, video, které jsme úspěš
ně natočili na podzimním tábo
ře. Zbude-li čas, i diapoziti
vy z letního tábora u moře.
ZVU I RODIČE!

CURYCH
24.12. -V 23,30 - Půlnoční - sbor
zpívá Rybovu Českou mši
i
vánoční
25.12. -V 19 hod.Slavnost narození
Páně-pastýřská mše s kole
dami
30.12. -V 19 hod.Svátek sv.Rodiny
31.12. -V 17 hod.děkovná bohoslužba
1.1.1991-v 19 hod. Novoroční mše Slavnost Panny Marie Matky
Boží. Den modliteb za mír.
6.1.
19,30 - Slavnost Zjevení Páně-tří králů. Bohoslužba v
horním kostele. Bude prove
dena Rybová mše s velkými
varhanami.
Ostatní boholužby bývají v kryptě
kostela Božs.Srdce,Áemtlerstr .49.,
ZUJRICH - Wiedikon
WINTERTU R

24.12. 20,45-půlnoční se zpěvem ko
led ve velkém kostele.
29.12. 19 hod.slavíme svátek Sv.Ro
diny
31.12. V 19 hod.Slav
nost Panny Marie Mat
ZIMNÍ tábor
ky Boží.
Z 5.1.1991 - v 19.hod. Slavnost sv.tří Králů
od 9.-16.2.1991. V AdelbodeBohoslužby bývají v kapli vedle kostela sv.UIricha
nu jsou nádherné lyžařské te
Seuzacherstr. I., Rosenberg.
rény. Zkušenosti z loňského
roku. Cena stejná jako loni:
RUTl-TANN
305 frs. - Je v ní zahrnuto
25.12. - V 10 hod. mše sv.se zpěvem koled
vše, i lyžařské vleky a cestov
6.1.1991 - v 9,15 hod.tříkrálová mše sv.
né. -Udejte: jméno, adresu,
Bohoslužby bývají v kapli vedle katolického kostela
telefon, data narození, jak
AARAU
umíte lyžovat a PODPISY RO
26.12. - v 10 hod.se zpěvem koled v sále pod
DÍ CĎ. Každý musí být pojištěn
kostelem sv.Petra.
proti úraz u! Přihl. P. J .Šimčík,
B ERN
Brauerstr.99. ,8004 ZUrich.
26.12. - v 15,30 v kapli u kostela, Bruder Klaus"
Segantinistr. 26.

MNOHO RADOSTÍ
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZENÍ
A POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
PŘEJÍ VAŠI
MISIONÁŘI
AREDAKCE

LUZERN

24.12. -V 23,45 hod. v Mariahilfskirche, Museggstr.
19a. Mši sv.slouží a káže P.Dr.VI.KOUDEL
KA, O. P. Na varhany hraje koledy a pastorelly starých českých mistrů Dr.Med.O.BRANNÝ
26.12.v 15,30 pobožnost u jesliček s koledami v
St. Peterskirche
C O RT A I I . I .< ) D
—23.12.v 1O hod.mše sv
LAUSANNE-24.12.Štědrý den, Mše sv.v
22,30 hod.v kaplnke Foyer du Serván
FRIBURG -25.12.v 1O h.v kaplnke Ěcole de
la foi, 62 Rue des Alpes.

NAŠE KŘÍŽOVKA

PRODAVAČ PŘÍSLOVÍ

Děd Alexej zasedl ke stolu, pustil se do hrachové polévky a po
vídá stařičké ženě: "Jdu pracovat, Natalije. Nudím se."22
"Chceš se snad upíchnout jako hlídač?"zajímala se stařena.
"Takovou hloupou práci může dělat každý,"urazil se děda,"po
třebují mě v půjčovně."
Stařena nedostala lžíci ani k ústům.
"Vždyt je tam velká odpovědnost. Chceš se dostat za mříže?"
Děd odstrčil talíř,utřel si mastné ruce o vousy a povídá ^'Ni
čemu nerozumíš, stará. Já nebudu půjčovat, ale budou půjčovat
mne. Budu výpůjčním předmětem."
Stařena upustila lžíci na stůl:"Matko Boží! Co to plácáš? Kdo
by stál o opelichaného dědka? Z tebe je užitku jak z kozla
mléka."
"A stojí o mne. Na té půjčovně visí inserát: Hledá se stařec s
koloritem, znalý přísloví a pořekadel. A to ted sundají, proto
že se jim hodím. Tb místo nastoupím já."
Stařena se zeširoka pokřižovala:"Pán Bůh s námi a zlý pryč.
1. Ptáci,vzduch z plic, I.
část TAJENKY, říms.50.3. Vždyt znáš jen pár pořekadel? I náš vnuk Milka jich umí víc."
Hlavní velekněz židů v době "Nu, také jsem pochyboval, že budu vyhovovat,"přiznal děda."ZaKristově, přibližně, hroma stavitel jsem se u ředitele půjčovny a ukázalo se, že to stačí.
da.4. Nevhodná, mys.5.II.
Obracejí se na ně totiž spisovatelé a literáti. Ted je v módě
část TAJENKY.6. Dravý pták, užívat v dílech starých přísloví. A ředitel mi tu službu dal!"
teplota, žens. jméno. 7.Oba "Copak literáti nejsou sami dost chytří, nemají životní rroudlená jemnou parou, ukaž . zájm
rost?" podivila se babka.
HUMORESKA
říms.999.8.111.část TAJEN
"Snad i nají, ale stařec má větší autoritu. Uvedou mě v díle a
KY, lidově napojil voduído
pak zase vrátí. Kdo píše román, ten si mě vypůjčí na měsíc.Kdo
šatů). 9. Zpakovat, italský
člen, sykavka s háčkem, zn povídku, na týden. Satirik jen na večer. Přísloví-rubl za kus.
"Tile dědo, nech toho,"zakolébala se stará na židli, "tvé čestné
pravého úhlu. IO.Biblický
jméno budou ještě vláčet novinami a po všelijakých dílech."
trpitel, siamská stříbrná
"Budu všude vystupovat pod jiným jménem-starobylým. Prochor,
mince. IV. část TAJENKY.
11 .Žens.jméno, v malém vo Pafuntij, Dormidont a tak dále. Neboj se, babičko."
zíku, mužs.jméno.I2. Vonná "Kdy nastupuješ,"úzkostlivě se zeptala žena.
rostlina, arabsky"vznešený1,1 "Hled. Připrav mi věci, soupis mi dal ředitel. Ovčí kožich,
ušanku z kožešiny, odřenou a jedno ucho aby viselo dolů, druhé
příjemný.
POMŮCKA: at, Ali, Anas. nahoru, podšité válenky, faječku-všechno je na půdě. Jen si
A.Zn.kyslíku, Zolův román, půjdu uříznout lepší sukovici. Pro literaturu musí člověk trpět!
spojka, část vozu, sykavka, "A co s volnem? Pustí tě občas domů.""Sotva. Budu žádaný."
americké mužs. jméno. B . Man Za tři hodiny se děd se ženou rozloučil, hodil pytel se svršky
želka Odyseova, tečka,spoj přes rameno a vykročil k půjčovně.
ka. C.První žena, kozí hlas, Pak ho už stařena neviděla. &ká. Polovinu důchodu utratí za
židovský svátek v týdnu.D předplatné na časopisy a vždy se tam najde
Tvrdá souhláska s háčkem, povídka či román, které končí takto:"A řekl
německý člen, spojka,primi
děd Fedof:"Odvážnému štěstí přeje." Nebo:
tivní plavidlo, slovenské
město. E. nota, zájm, předl., "Stařec Matvěj pronesl:Učení má kořen
zdrobnělé žens.jméno.F.Zn. hořký, ale plod sladký. Proto-kdo má silu,
čisté váhy, latinsky"jest", chutě k dílu . " Nebo:"Stařec Savelij pozna
menal :"Kcmu se nelení, tomu se zelení."
otrhat, velká místnost.G.
Váž si, zn.dusíku,křičení, Či také:"Když skončil bankéř hostinu na
číslovka. H.Žens.jméno, no počest funkcionáře Plochova, který byl
ta, latinsky"tak", Evropan, jmenován místo funkcionáře Chorošova,
zkr. emeritní. I. Říms. 501,
všichni se rozešli do svých domovů,
otvor ve zdi, k někomu pro'jen opilý děda Anempodist seděl osamě
mluví. J. Povzdech, dětský
le za stolem a opakoval, mozolnatý
pozdrav, židovský prorok, prst vztyčený do výše:"Pravda bodá
říms. 1049 K.Mužský, jeden do očí, ale v pytli ji neutajíš."
ze synů Noemových,nemilo "Žije můj děda, žije,"vzdychá stařena
srdný. •niuouts e|is aí qoau a smutně hledí na dveře.
auo>i a a|e'qoiAiaA ba e»|\|
G. Ksnoklidze.

radostná zpráva: přihrádka na rukavice a podlož
ka na nohy byly úplně v pořádku."23
Nájemník vykládá své bytné:"Poslyšte
dete muset z nájemného něco slevit,
v pokoji jsou tak vlhké, že by na
nich mohl růst mech.'”'No dovolte,
za těch pár krejcarů přece nechtete, aby tam rostly orchideje?

Úředník se rozčiluje:
"Abych ti ve všem
pomáhal! Nebýt mě
tak jsi největší
idiot v podniku."
"Nerozčiluj se.Bud
rád, že jsi na prv
ním místě."

Zaskřípěly brzdy a vlak zůstal stát uprostřeo
polí. Průvodčí vystoupí a pátrá, kdo zatáhnul za
záchranou brzdu. Vtom se jedno okno otevře a rozcílený mladý muž křičí;"Co je
to za pořádek?1 Mám v jedenáct
svatbu a my tu stojíme!"”Po=
slyšte,"pátravě si ho prohlíží
průvodčí,"nezatáhl jste vy za
tu záchranou brzdu?”

"Konečně
se naučil
která je také užitečná."

"Mami, jak se jmenovalo to ná
draží, kde jsem před chvílí
stáli?""Dej pokoj. Myslíš, že
čtu každou ceduli.""Ale on
tam vystoupil náš Tcmášek."

"Tatínku, co bych ti měl kou
Mladý, velmi sebe
pit k svátku?""Nejlepší dárek
vědomý skladatel
by byl, kdyby ses ve škole dob
navštívil Mozarta,
ře učil.""Už je pozdě, tati, koupil jsem ti kra
aby mu mistr poradil, jak dělat symfonie. vatu ."
”Na to jste moc mladý. Zkuste to s balada "Děkujeme za návštěvu," loučí se hostitelka s
mi...""Ale vy jste komponoval symfonie ja hostem k ránu. - "Doufám, že jsem vás přiliš
ko dvacetiletý,"namítá mladík."No to ano, nezdržel? ""To nevadí,"bručí manžel,"my v tuhle
jenže já se nikoho neptal, jak se to dělá’.’ dobu stejně už vstáváme."
Ptali se ho, co by rád k svátku. "Nejradě "Slyšela jsem, že se chceš vrátit zpět k manže
ji bych chtěl dýmku, na které by byl
lovi.""Ano, nemohu se na to dívat, jak se ten
portrét mé matky. ""A proč?""Abych se ko
chlap spokojeně tváří."

nečně odnaučil kouřit."

Manželka čte noviny: "Koukej, našeho kctniníka pře

"Jak to, že mi vyžehlíš kalhoty vždycky
jelo auto.""Vidíš! Už ani na té střeše není člo
jen po kolena a dole vyžehlené nejsou.”
věk bezpečný."
"0 tom jsem s tebou už chtěla také mluvit. "Jestlipak jsi už dnes udělal dobrý skutek?"ptá
Mohl bys mi nastavit šňůru u žehličky?”
se vedoucí skautů malého skautíka."Ano. Byl jsem
Mladý muž odchází z domu za zábavou. "A
odpoledne u své tetičky a ta byla celá štastná,
dobře se tam bav, "loučí se s ním matka.
když jsem konečně odešel."

"Mami, prosím tě, kdy už konečně přestaneš Slavný anglický spisovatel měl potyčku s dámami
mi říkat, co mám dělat?"
z vyšší společnosti. Protože byly ve většině,
Babička referuje rodičům, vracejícím se
hrozila mu porážka.
ze zábavy:"Honzík usnul
Řekl nevinně:"Vlastně
v osm, v osm padesát, v
má krásné pohlaví hodně
devět třicet, v deset, v
co děkovat zvířatům: z
jedenáct a o půlnoci.",
norků se jim dělá ko'Vaše manželka o
žich, z krododýlů ka
vás prohlašuje, že
belka, z hadů střevíčkyjste osel.""Od té
a vždycky se najde i
doby, co jsem si
nějaký osel, který jim
ji vzal, má na to
to všechno zaplatí.
právo."
Japonský nakladatel pí
Alexandra Dumase
se ptali, jestli
se někdy setkal s
nenávistí. "Já ne.
Ale má známá hereč
ka našla jednou me
zi květinami, které
jí po představení
házeli na jeviště, i
pohřební věnec.

"Ten číšník umí ale
rychle obsluhovat,
že?"

Automechanik zákazníkovi, který si
chce po bouračce odvést auto:"Napřed

še začínajícímu autorovi,
který mu poslal rukopis:"Ně
co tak nádherného jsem ještě
nečetl. Božské dílo. Až to bu
de číst císař, nedovolí nám vy
dat něco méně hodnotného než je
váš román. A protože bychom pak
museli zavřít nakldatelství, ne
můžeme váš román vydat. Vaše bož
ské dílo ocení příští generace, a
my vám toto veledílo pokorně klade

P.P.
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POD STROMEČEK
MARCIPANKY
400 g hlad.mouky, 50 g vlaš
ských ořechů, 30 g cukru, 80 g
medu, 50 g tuku, 2 lžíce ka
kaa, vejce, skořice hřebíček,půl
lžíce jedlé sody, tuk na plech.
Do prosáté hladké mouky přidá
me tekutý med, vejce, tuk, cukr,
nasekané ořechy, skořici, mletý
hřebíček a jedlou sodu. Zpraco
vané tužší těsto necháme v chla
du do druhého dne uležet. Pak
těsto znovu propracujeme a na
pomoučeném vále vyválíme slabý
plát. Vykrajujeme různé tvary a
na pomaštěném plechu v mírně vyhřáté
troubě pečeme. Pak zdobíme bílou polevou
OŘECHOVÉ SUŠENKY
250 g hl.mouky, 80 g cukru, 80 g tuku,
100 g ořechů, 2 žloutky, čtvrt kávové
lžičky imleté skořice, citrónová kůra z 1
citrónu, bílek, krystalový cukr._________
Na vál prošijeme mouku, přidáme strouha
né ořechy, cukr, rozsekaný tuk, skořici,
citr.kůru, žloutky a uděláme těsto. Ne
cháme je v chladnu odpočinout. Pak roz
válíme, vykrajujeme různé tvary, potřeme
bílkem a sypeme krystalovým cukrem. Pe
čeme v dosti vyhřáté troubě.
KOKOSOVÉ KOLÁČKY
200 g hlad.mouky, 200 g mletého kokosu, 150 g cukru, 200 g tuku, vejce.
Přísady zpracujeme v těsto a necháme
chvíli v chladu odpočinout. Pak vyválíme
na nůž silně, vykrájíme kolečka, potřeme
je rozšlehaným vejcem a sypeme sekanými
ořechy a rozinkami. Pečeme v mírně vy
hřáté troubě do zlatožlutá.
ZÁZVORKY
260 g hl.mouky, rovná lžička mletého
zázvoru, 250 g mouč.cukru, 5 žloutku a
vejce._____________________________________
V míse třeme žloutky,vejce a cukr nejm.
20 min.,až vše dobře zapění. Přidáme
mouku se zázvorem a zpracujeme těsto.
Vyválíme tenký plát, vykrajujeme tvary a
dáme na tukem potřený plech. Necháme
přes noc uležet a druhý den upečeme.
ANÝZOVÉ KOLÁČKY
300 g hl.mouky, 250 g cukru, 4 vejce,
balíček vanil.cukru, lžička tluč.anýzu.

Z bílků ušleháme pevný sníh, přidáme cukr a
žloutky, anýz a nakonec zlehka vmícháme mouku.
Těsto vyválíme, nakrájíme
koláčky a necháme je něko
lik hodin oschnout. Pak v
mírně vyhřáté troubě pečeme.
vánoční hvězdičky
450 g hl.moudy, 280 g tuku,
200 g cukru, 140 g mletých
oříšků, citrónová kůra,vejce.
Všechny přísady zpracujeme a
na pomoučeném vále vyválíme
tenší plát, vykrajujeme hvěz
dičky, dáme na pomaštěný
plech a pečeme v mírně vyhřá
té troubě. Pečené obalujeme
ve vanilkovém cukru.
ROHLÍČKY S KOKOSEM
200 g hl.mouky, 100 g kokosu, 100 g tuku,
100 g cukru, 2 žloutky, lžíce rumu a citr.štávy.
Třeme cukr, tuk a žloutky, přidáme rum, citrón,
šťávu, pak vmícháme mouku s kokosovou moučkou
a zpracujeme těsto. Na pomoučeném vále tvoříme
rohlíčky a pečeme ve středně vyhřáté troubě
na pomaštěném plechu.
CITRÓNOVÉ TLAPIČKY
260 g hrubé mouky, 180 g tuku, 180 g cukru,
šťáva z citronu a kůra z poloviny citronu.________
Všechny přísady zpracujeme v těsto a kousky dá
váme do moukou vysypaných formiček. Pečivo má
být po upečení světlé-můžeme balit ve vanil.cukru
MANDLOVÁ SRDÍČKA
250 g hl.mouky, 120 g loupaných mandlí, 150 g
tuku, 110 g cukru, vejce vanil.cukr, lžíce mléka
Do prošité mouky na vále přidáme mleté mandle,
cukr, rozsekaný tuk, vanil.cukr, vejce a mléko.
Zpracované těsto necháme v chladnu odpočinout.
Pak je vyválíme na 2 mm silný plát, vykrájíme sr
díčka a pečeme na pomaštěném plechu. Upečené
spojíme marmeládou.
OŘÍŠKOVÉ ČTVEREČKY
350 g mouky, 150 g tuku, 80 g oříšků, 100 g
cukru, citr.kůra, hřebíček, skoři
ce, vejce, několik lžíc mléka.
Do prosáté mouky přidáme opražené
mleté oříšky, cukr, tuk, skořici a
mletý hřebíček, citrónovou kůru,
vejce a mlékem podle potřeby zadě
láme těsto. Necháme odpočinout a
pak na pomoučeném vále vyválíme
tenkou placku. Vykrájíme čtverečky
a na pomašť. plechu pečeme.

