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tu a tam dávají v televizi moderní pohádky, návštěvy z vesmíru, strašidelné
domy ap. Jeden kněz v USA se domníval, že ztratil víru, opustil své místo a
jel autem pustinou. Náhle ho začalo ohrožovat černé auto. Když už si nevěděl
rady, vylil na ně svěcenou vodu, kterou si vzal na pití. Auto zmizelo. Kněz
pochopil, že v tom měl prsty zlý duch a zjistil, že vůbec víru neztratil,
nýbrž jen pocit víry; vrátil se k svému poslání.
Ztrátou pocitu víry zkoušel a zdokonaloval Bůh i velké světce. I nám se může
stát, že Bůh jakoby kráčí za námi; chce, abychom žili křesťansky, i když ne
cítíme jeho přítomnost. Sv.Jan od Kříže tomu říká"temná noc".
Víra je Boží dar; říkáme mu milost. Jak k víře člověk dojde? Obvykle v kato
lické rodině. Proto zkušení lidé tvrdí, že krize a rozpad rodiny má neblahý
vliv i na děti. Děti musejí vyrůstat v ovzduší lásky rodičů navzájem, pak leh
čeji překonají krize víry v dospívání. A ovšem i hluboké lásky rodičů k Bohu.
Pro člověka-podle slov Kristových-musí stát láska k Bohu na první místě. V
Boží záři pak milují druhé, i ty, kteří si přirozeně lásky nezasluhují.
Víru si člověk zasloužit nemůže, může životem podle svědomí dospět až k hra
nicím víry. Jaký by to byl Bůh, kdyby takového člověka přes hranice k víře
nepřenesl? Člověk ovšem může kráčet i opačným směrem, z hlubin pevné víry k
hranicím, kde se víra rozplývá a nakonec zaniká.
Víra spočívá jednak v milosti Boží-tedy daru-jednak ve vůli věřit. Když se
tedy Bůh jakoby skryje za našimi zády a domníváme se, že s pocitem víry jsme
víru ztratili, naše věrnost je zkouška a zároveň posila naší víry. Bůh tím
hodně riskuje. Luther temnou nocí neprošel - padnul - a následky jeho pádu
byly obrovské. Kdyby byl vytrval, možná, že dnes
by z něho byl velký reformátor uvnitř Církve,ja
ko sv.Ignác. Takových křesťanů, kteří nevyužili
všech možností, jež jim Bůh nabízel v "temné
noci" a nakonec se postavili proti tomu, co mi
lovali, najdeme v dějinách hodně. Nejenže víru
(a často i mravnost) odhodili, ale postavili se
proti Církvi, které svěřil Kristus učitelský
úřad. Pro nevěrce je vždycky naděje, že půjdou
za pravdou a Bůh jim pak víru daruje. Ale pro to
ho, kdo jednou víru dostal, a odhodil ji - není
už téměř žádná naděje, že by se vrátil k Bohu.
Opatrujme svou víru, prohlubujme ji. Je to nejdrahocenější dar, vykoupený utrpením Kristovým.
Dává našemu životu hluboký smysl, pomáhá nám
snášet i velká trápení a povzbuzovat druhé.
Snažme se svou víru z dobrých knih poznat a po
silnit še v ní. Co ji posiluje? Svaté svátosti,
modlitba, duchovní cvičení, přátelství s věřící
mi, dobrá četba...a dobrý zpovědník.
Přejeme Vám na začátku roku 1991 - aby Vaše ví
ra rozkvetla - a "přinášela mnoho plodů"!
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Státní tajemník Vatikánu kard.Casaroli z vě
kových důvodů odstoupil. Místo něho byl
jmenován arcib.Sodano, asi brzo bude kar
dinálem. Býval nunciem v Čile, poslední
dva roky substitutem ve stát.sekretariátě.
Je velkým ctitelem Matky Boží._____________
21.12. mr.přijal sv.Otec nového čs.velvy
slance u sv.Stolce Dr.F.X.Halase(53),který
mu předal pověřující listiny. 43 r.byly dip
lomatické styky přerušeny. F.X.Halas pře
ložil do češtiny Jeruzalémskou bibli(vynikající dílo!)a řadu franc.katolických knih. Nuncius ČSFR Coppa se učí s úspěchem
česky. Je oblíben pro svou skromnost a sna
hu poznat českou i slovenskou problematiku
především náboženskou.Hodně cestuje._
Vánoce 1990 slavila přes miliarda křestanů.
Kdo užívají Juliánský kalendář-hl.pravoslav
ní-oslaví narozeniny Páně 7.I.I99I.__________
Poprvé od konce II.svět.války jsou v Chor
vatsku vánoce státně uznaným svátkem.Slovincii je prohlásili za svátek už loni._______
Vůdce britských horníků Scargyl má našim
ve vlasti ukázat, jak mají stávkovat!_______
Před vánocemi byla naše vlast skoro bez
vajec-většina se prodala za tvrdou valutu.
V interview v italské televizi řekl arcib.Lefebvre, že je nemožné obnovit dialog s Ří
mem, který už není katolický. Podle něho
jde o otázky víry-ne kázně, to by byl roz
hovor lehčí. Rozkol-podle něho-nastal II.Va
ticanem. Úpadek morálky katolíků je stále
horší a to má vliv na všeobecnou morálku.
Slovenští biskupové vydali pastýřský list
k Desetiletí náboženské obrody.____________
Na Kubě zahájili proces o svatořečení řehol,
bratra Olaldo Valdese(l82O-l888). Byl siro
tek, vystudoval zdravotnictví, pak vstoupil
k Milosrdným bratřím a jediný přežil zruše
ní kongregace na Kubě španělskou vládou.
Celý život věnoval službě nemocným a
opuštěným. Zemřel v pověsti svatosti.-Od
března t.r.přestane zastupovat ČSFR zájmy
Kuby v USA. Dipl.styky Kuby a USA byly
přerušeny r.l96l a rl977 je převzalo české
velvyslanectví v USA.______________________
Českobudějovický biskup Otec Vlk byl v
Římě na zasedání komise o nové evangelizaci
43I teologů z USA a Kanady podepsalo
"Washingtonské prohlášení", v podstatě
stejné jako Kolínské prohlášení pana Hanse
Kflnga, N. Greinachera a jiných - tedy protipapežské, protiřímské a feministické._____
12.12. ukázal na generální audience sv.Otci
P.Pietro Vanetti, TJ, Starý zákon jako
obrázkový seriál. Už vydal evangelium a
Skutky apoštolů. Schválil to(imprimatur)
milánský arcib.kard.Martini, také jezuita.
V úvodu píší o rozdílu meží Písmem katolic
kým, protestantským a židovským._________

Ve Švýcarsku podnítil týdeník Katolische Wochenzeitung akci 100.000 modlících se za jmenování
schopných biskupů v zemi. S akcí je spojená sbírka podpisů, kterou pošle časopis sv.Otci.________
Na stadioně St.Paulo v Římě promluvil sv.Otec k
70.000 nadšených mladých katolíků o křesťan-^
ských ctnostech a boji proti mravnímu rozpadu.^*
Vyučování náboženství na sovětských školách je
stále zakázáno. Nesměji se ani zakládat cirk.školy
Sv.Otec uvítal nový polský zákon-který schválil
senát a má schválit“Sejm", který dovoluje potrat
jen je-li ohroženo zdraví matky nebo po znásilnění.
Mezinár.časopis Concilium svolal do Lovaně-Belgie
na 500 teologů z celého světa. Skupina teologů z
Tůbingen, vedená Dietmarem Miethem sestavila
protipapežské"lovaňské prohlášení','ale teologové
III.světa je rázně odmítli, takže progresistická
akce ztroskotala. Navíc tito teologové ostře kritizovali ostatní pro jejich útoky vůči římské kurií.
V tzv.Waldorfských školách, zal.antroposofem R.
Steineremí New Agejse vyučuje o převtělování člo
věka a jiné s křesťanstvím neslučitelné názory.
Před těmito školami varoval bisk.úřad v ErfurtuMeininqen letáky, rozdávanými v katol.kostelích.
Na formulářích pro sčítání lidu nebude už v Rakousku rubrika"náboženství"._____________________
Nedávno zasedalo na zámku Puchberg v linecké
diecízi v Rakousku 130 katol. žurnalistů Západu i
Východu na téma "misijní země, Evropa". Žurna
listé východu se postavili proti tomu, aby jejich
západní kolegové papeže a Vatikán jen kritizovali.
V Itálii vyšla kniha prof.Baima Bollone, odborní
ka pro soudní lékařství, který přesvědčivě dokazuje, že turinské plátno je pravě.________________
Katolický měsíčník Trenta Giorni, vycházející v
Itálii ve 4 řečech, bude od I.ledna vycházet i německy v ášském nakladatelství Michael MBIIer.
Protipapežský a levičácký časopis Aufbruch(CH)
věnuje Opus Dei 16 str.štvanic. Je prý to sekta,
ačkoliv je to papežská prelatura, a její členové
prý jsou duševně nemocní(každý kněz před stu
diem na kněze musí mít diplom-doktorát ap.-z ji
ného studia! )V Německu se pomluvám bránil Opus
Dei velmi účinně žalobou._________________________
Podle německého lékaře Dr. Erwina Theisse se le
tos v Lurdech podivuhodně uzdravilo 20 nemocných. Lékařská komise se sejde v Kolíně n.R.
Gener.opat premonstrátů Marcel van de Ven po-'
važuje apoštolskou práci v ČSFR za velmi naděj
nou. Pro nedostatek místa se bude 6 noviců z
Teplé připravovat na řeholní život v německém
klášteře v Speinhardu.Povede je český kněz._____
Náklad výborného něm.,týdeníku Neue Bildpost
klesl za 20 let z 400.000 výtisků na 100.000.
Při tom kvalita týdeníku stále stoupá._____________
Východní katol.časopis Hedwigsblatt má být na
hrazen časopisem Petrusblatt. Náklad, 35 tis.týd
ně, dvoubarevný text. Hedwigsblatt vycházel v
Berlíně 50 let. Biskup Sterzinský jeho práci a odvahu redaktorů velmi kladně zhodnotil.___________
Při nových výsleších atentátníka na papeže Agcy
potvrdil Agca, že na nám.sv.Petra s nim byl Oral
Cenik-jehož fotografii mu ukázali-kterého zatkli
ve Francii jako obchodníka s omamnými jedy.

U nás to tak už chodilo, že po osmý hodině,když
běžela televize, už nehrozilo, že se budu muset
s někým doma bavit (hádat, urážet, nadávat). 3
Nakladatelství Charity v Praze - ZVON - vy Až se konečně objevilo řešení. Začali jsme kamídalo autobiografii dívky, propadlé omamným řádit s jednou vdovou. Jmenovala se Eva, muž
jedům JEŠTĚRKA. Na 83 str.čteme otřesný, se jí zabil při autonehodě. Eva byla starší o 5
slangem psaný příběh, který dýchá hodnověn let než my. U ní v bytě se scházela mládež. Nic
ností. Narkomanka našla po dvou srdečních světoborného se tam nedělo, žádný mejdany či
chlastačky. Eva měla po manželovi pěknou muzi
kolapsech a po řadě"náhod"východisko ze
svého otroctví - víru. Dnes pracuje autorka ku. Její byt byl otevřený všem, cítila se sama a
Iva Saterníková i s manželem mezi narkomany měla ráda společnost. Byl to můj novej domov.
Na jedné z posledních stránek líčí své znovu Věděla jsem, že tam můžu chodit stejně jako kdy
zrození k víře. Je to jediná možnost, jak se si k Blechovi. Můžu si tam dělat co chci jako do
dostat z pekla zajetí omamných jedů, protože ma. Eva třeba nakupovala nebo vařila, brala nás,
dává životu hluboký smysl a odpovídá uspokc jako kdybysme tam nebyli. Poskytovala nám ce
le] obývák, abychom nemuseli být po hospodách
jivě na všechna PROČ?
nebo na ulici.
Až jednou jsem poznala Michala. Michal byl
V té době jsem znovu přemýšlela o té zpovědi,
také člověk bez domova, zrovna tak chodil
že bych měla jít. Rozhodla jsem se potom, že
domů akorát večer spát a jinak se celý den fakt půjdu. Vůbec sama nevím, proč jsem měla
po práci potuloval po ulicích a hospodách. S stále to nutkání jít. Začala jsem chodit na pří
Michalem jsme si rozuměli a náš vztah byl
pravu, rozhodla jsem se, že budu chodit na tu
fajn, že jsme si oba mysleli, že se už nikdy přípravu tak, jak chce páter. Měla jsem pocit,
nerozejdeme. Michalova máma mě nenáviděla, že když věřím v Boha, tedy v ten život po smrti,
protože byla sestrou v blázinci a věděla, že že bych měla chodit do kostela.
jsem se tam léčila na fety. Měli jsme od ní za Příprava byla moc zajímavá. Hlavně pater byl na
kázaný se spolu stýkat. Michal měl nemocný mě tak hodnej, tak vlídnej, jak jsem to neznala.
srdce a dlouho marodil, nesměla jsem za ním Jeho vlídnost bez přetvářky mě často nutila k
ani do nemocnice o návštěvách a musela jsem pláči. Měla jsem tam zvláštní pocity. Předtím
chodit až po návštěvách, protože jinak by mě jsem se nesetkala nikdy s tak hodným člověkem.
Michalova máma udělala scénu. Navzájem jsme Vůbec jsem nevěděla, jak s ním mám mluvit a
si s Michalem jeden druhému hodně pomohli. jak se chovat. Byla jsem zvyklá na všechno (na
Přestali jsme chodit do hospod a nebyli jsme všechno hnusný jednání), ale na tohle ne.
už každý sám na ulici. Michal byl pro mě vel Všechno mi to doma vrtalo hlavou.
ká opora, věděla jsem, že bez něho bych tře Páter mi povídal o Pánu Ježíši. Neumím ani po
ba už dál nevydržela vůbec žít, neměla jsem psat, jakou jsem měla pořád radost. Připadalo
pro koho. Tak se vlastně v mém životě stále mi, že všechno to, co mi říká, jsem měla zapsa
objevovali lidé, kteří byli tím, čím v dětství né ve svědomí od malinka. Bylo to vždycky to,
babička. Vždycky, když jsem zůstala sama,
co jsem se snažila bez úspěchu potlačovat. Na
se najednou objevil někdo, kdo mi na čas vrá jednou jsem pochopila, že už to potlačovat nemu
til chuť k životu nebo mi dával sílu.
sím. Celá záhada mojeho života, všechno neštěs
Tak to bylo i s Michalem, dávali jsme si na tí, bolest a utrpení leželo přede mnou. To, co
vzájem sílu. Když jsem byla na dně, a to by jsem dříve nechápala, příčiny utrpení mi najed
lo často, zas to byl Michal, kterej mi říkal,
nou byly jasný. Všechno bylo jasný. Jako by
že mám žít dál, že nemám toužit jenom po
evangelium bylo jakési sklo. A když se člověk
smrti a sahat po fetech. On měl podobný pro podívá skrze toto sklo, je mu najednou všechno
blémy jako já a tak se naše role často obrace jasný. Podívá se na sebe a vidí se očima Ježíše,
ly. Někdy zase Michal přišel z matky či fotra podívá se na jiný a vidí je očima Ježíše. Vše se
hotovej a vožral se málem do němoty.
mění a dostává smysl. Už je jasné, proč je svět
Takhle se Michal zpíjel do němoty, když jsem zlej a nedá se v něm žít.
měla v práci odpolední a neměl mu kdo po
Nedělalo mi vůbec potíž přijmout vše, co Ježíš
foukat čerstvý bolístky. Jednou byl Michal
řekl, za své. Bylo to samo sebou, vůbec jsem
právě takhle namol, v tomhle stavu nikdy ne nepochybovala, že by se mohl mýlit. Poznala
moh jít domů. Žádný spaní jsme ten den ne jsem, jak moc mám s Ježíšem společného a touži
sehnali a tak jsem Michala v noci vzala k nám la jsem po tom, se mu podobat ještě víc. Zami
že ho ráno ve 4 hodiny vyhodím. V tý době lovala jsem se do Něho, do všeho, co řekl, do
už byla zima a nedalo se celý noce spát ven všeho, co udělal. Nedovedu to vůbec vyjádřit,
ku. Tohle pak prasklo, protože Michalovi v
jak se můj život změnil.
noci bylo zle. A tak jsme pořád utíkali před Když jsem přijala Boha, uvěřila, že je, a po
mojema rodičema k nim(k Mi
znala, jaký je, znovu jsem se
chalovi do bytu), když jejich
narodila.
byli doma, anebo zase k nám,
Doufejme, že tato neobyčejně zají
když naši nebyli doma. S ro
mavá a podriětná knížka znovu
dičema jsme se občas potkáva
výjde - nebo snad už vyšla.
li na cestě do koupelny.

JEDINÁ ZÁCHRANA

V minulé kapitole hovořil P.Dr.Josef
Benáček o významu ctnosti. V této
kapitole mluví o dějinách a původu
slova CTNOST.

Zamysleme se nejdříve nad tím,
co znamená slovo ctnost. Toto
slovo dnes není oblíbené, zdá se
nějak zastaralé, jakoby čpělo
naftalínem. Díval jsem se do fi
losofického slovníku, vydaného v
ČSSR a tam se slovo ctnost vůbec
nenajde. Nemluví se nikde ani o
etice, ani o morálce(mravnosti).
Nechrne stranou problém slova a
zadívejme se na obsah.
Soustavné uvažování o tom, co je
ctnost, co je ctnostný život jinými slovy, co je jednání důs
tojné člověka - sahá do starově
ku. Touto otázkou se zabýval v
Řecku především Soklates, po něm
jeho žák Plato a nakonec Aristo
teles .
Ti si kladli otázky: KDY JE ČLO
VĚK PLNĚ ČLOVĚKEM? KDY ŽIJE
PLNĚ SVÉ LIDSTVÍ?
Zamýšleli se nad tím, co je ob
sahem humanismu. A odpověd na
tuto otázku byla: ČLOVĚK JE PLNĚ
ČLOVĚKEM, KDYŽ JE JEHO ROZUM ZA
MĚŘEN K PRAVDĚ A JEHO JEDNANÍ K
DOBRU.
Jinými slovy, když se zamyslíme
nad jeho jednáním.
Člověk je plně člověkem, když
dovede do svého života a do své
ho jednání vnést, vložit rozumný
řád. Prosvítit své jednání rozu
mem.
To znamená, nedat se vláčet ně
jakým veřejným míněním, nedat se
vláčet náladami nebo zálibami,
pudy nebo zaujetím, nýbrž vtisk
nout svému jednání řád, založe
ný na rozumu. Ten se má opírat o
to, co je pravdivé, krásné,
ušlechtilé.
Mohli bychom říci, že ctnost je
vlastně dobrý život nebo ctnost
je život, zakotvený v dobru. Ří
kám - ZAKOTVENÝ V DOBRU. Proto
že nestačí ke ctnosti, aby byl
někdo spravedlivý, pokorný,
trpělivý, mírný, statečný, prozí
ravý a jak se všechny ty ctnosti
jmenují. Tedy nestačí jen něja
ké nadšení, zapálení okamžiku,
aby člověk vytrvale, soustavně
a neustále byl zaměřený k tomu,

UVAŽOVALI JSTE UŽ..
kam jeho ctnost cílí, k čemu cíli.4
Užijme na příklad nějakého srovnání,
podobenství.
Kdo hraje tenis, tomu se na začátku snad
podaří tu a tam nějaká dobrá rána. Tato
úspěšná rána je však jen náhodná, nevyplý
vá ze schopnosti a obratnosti sportovce.
Nebot člověk se stává dobrým tenistou
teprve po dlouhém a namáhavém cvičení. Mu
sí cvičit často, při každé příležitosti,
trénovat se.
Tak je tomu i u nás.
Nejen jednou či dvakrát do roka mám být
trpělivý, ale musím být trpělivý stále.
Nejen tu a tam mám být statečný, prozíra
vý, moudrý - ale mám mít tyto vlastnosti
tak hlouboce zakořeněné, abych tak jednal
stále. A navíc - ne ten je opravdu stateč
ný, kdo je statečný v malých, netěžkých
případech. Pravá statečnost se osvědčuje i
v těžkých podmínkách. Vidíme to na utrpe
ní nesčetných řeholníků a kněží i řeholnic a laiků v době komunistického či jiné
ho pronásledování.
České slovo CTNOST souvisí se slovem ČEST.
Je odvozené od slova čet nebo čestnost, to
znamená, že ctnostný člověk je člověk čest
ný nebo ctnost se vztahuje na to, co je
hodné cti.
Latinské slovo pro ctnost je virtus.
Toto slovo souvisí se slovem virt - muž.
Tedy pevný, mužný postoj.
Němci mají slovo Tugend - to je zase odvo
zeno od slova"taugen"hodit s k něčemu.

VELKÁ RADOST
Zvony po celém světě s jásotem vyzvánějí.
Od věže k věži se nesl jejich radostný hlas
a přinášel všem štěstí. Na nebi se objevilo
něco nového: obraz Neposkvrněné, ženy
ověnčené hvězdami. Do její koruny se zasa
dil nový drahokam. 8.listopadu 1854 vyhlá
sil papež mocí apoštolské autority celému
světu dogma o Neposkvrněném početí.
(Nové dogma neznamená změnu staré víry.
Vždy se věřilo, že Matka Boží byla počata
bez dědičného hříchu-ale kdo nechtěl, vě
řit tomu nemusel. Např.v to nevěřil ani sv,
Tomáš Akvinský. Je-li však něco pravdivé
ho na víře ohroženo-nebo jsou k tomu jiné
důvody, vyhlásí sv.Otec starou pravdu
za učení katolické víry-tak např.kon
cem min.století neomylnost papeže ve
věcech mravů a víry, závažující
slavnostně všechny věřící. Pozn.r.)
Mezi zvony celého světa se mí
chaly i zvony arské. Jejich stříbr
né hlasy nesly tu radostnou novi
nu nad zasněženou krajinou. Vy
hnané děti Eviny, zvedněte hlavy
a slyšte! Do noci hříchu září ne
dotknutá stínem dědičného hříchu
duše té, která je plná milosti,
která nám zrodila Spasitele a šláp
la na hlavu pekelného hada.
Útěcha a naděje smrtelníků! Nevýslov
ná radost stařičkého kněze, který
šťastně klečel před svatostánkem a
zpíval Nunc dimittis(Nyní propouštíš):
"Ted propustíš, Pane, svého služeb
níka v pokoji, podle tvého slova,
neboť mé oči viděly tvou spásu, kterou
jsi připravil před tváří všech národů,
světlo k osvícení pohanů a slávu Izraele,
tvého lidu."(Lk 2, 29-32).
"Radujte se, milí bratři a sestry, radujte
se,"hlásil z kazatelny věřícím."Ať vás těší
pocta a výsady, které dostala naše Matka.
Hledte na květy ozdobenou, světlem ozáře
nou postavu nebeské Paní! Hledte na srd
ce, které jsem vložil do jejich rukou, srd
ce z čistého stříbra, obložené zlatém. Toto
srdce obepíná bílá stuha. Na ní jsou na
psaná všechna vaše jména. Maria vás nosí
ve svém srdci a na nikoho nezapomene.
Všechny pozvedne z vaší hříšné bídy do
svého čistého světla! Ave, ave Maria!Ave
Neposkvrněná! Ave po celou věčnost!"
Ze stříbrné kadidelnice se zvedaly vonné
obláčky k srdci, které v arském kostele
držela Panna Maria v rukách.
Jaká radost! V každé tísni jsme skryti v
Srdci Neposkvrněné, v každém trápení máme vlast a věčný domov v Mariině srdci.

Po slavné mši sv.šel pan farář s obrovským da
vem k "Prozřetelnosti", kde se mezi ořezanými
stromy zvedala socha Neposkvrněné, kterounyní pan farář posvětil.
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Od sochy přešel jeho pohled na stovky lidí/uš
nicích se kolem něho. Na Bohu zasvěcené pan
ny, které věnovaly Bohu neporušený květ své
ho života, na děti, jimž zářila radost z očí, na
statečné muže a ženy, mládence i děvčata z
Arsu, na duše, o které kněz tak dlouho bo
joval, na poutníky, kterým zprostředkoval mír.
Jan Vianney se napřímil, rozpřáhl ruce a zvo
lal chvějícím se hlasem:"Pojdte, mé děti, k
srdci své Matky!"
Nadešel večer. Denní světlo pomalu mizelo a bí
lou zimní noc zdobil už jen věnec zářících
hvězd. Do zemných ulic však pronikal jasný
odlesk světel. Hořela nejen kolem věže kostela,
ale i od každého domu se odráželo světlo svíc
a lamp. Arská mládež a nepřehledný zástup
poutníků kráčeli s lampami a pochodněmi vsí.
Nebe se sklonilo až k zemi, zdálo se, jakoby
jas věčnosti prozářil obec. Nad mořem
světel se vznášel hlas Mariina zvonu,
a kdo zvonil: sám Jan Vianney. Jeho
staré ruce tahaly za provaz, jako kdy
by ho už nikdy nechtěl pustit. Kněz,
který celý život nosil nebeskou Mat
ku v srdci, vyzváněl na její počest,
vyzváněl svou radost, kterou překy
povalo jeho srdce, vyzváněl svou vel
kou touhu po Matce všech milostí.
Přišli ministranti, vystřídat pana faráře,
který už těžce dýchal-ale ten je poslal
pryč. Ted se chtěl rozezvučet svátým
jásotem sám!
Konečně zhaslo poslední světlo v Arsu,
zůstala jemná zář hvězd. Utichl poslední
jásavý zvuk, ba zmlkl i zvon Panny Ma
rie. Vianey, potáceje se slabostí, se
vracel na faru. Opíral se o rámě svého
kaplana. V očích mu svítilo velké štěstí.
"Ach, můj příteli, tohle je nejkrásnější den mé
ho života. Jen v nebi bude větší radost!!"
"Vyčerpal jste se,"starostlivě řekl Toccanier.
"Ne, můj příteli. Noc je prohřátá láskou Boží
Matky. Kde se její zrak dotkne země, kvetou
květy i v zimním sněhu." Namáhavě vystupoval
po schodech do svého pokojíčku:"Dogma o ne
poskvrněném početí Panny Marie,"radoval se,
když si sedal, "toto světlo ještě chybělo v záři
katolických pravd víry-to byl vždy můj názor.
Konečně se rozsvítilo. Budu za to Bohu vděčný
celou věčnost."
Vstoupila Kateřina a podala mu číši teplého ví
na. Vděčně se na ni usmál:"Víte, oč jsem dnes
prosil při mši svaté?"ptal se, když upil něko
lik hltů. "Chvíli mě trápila myšlenka, že by se
Bůh pro mé hříchy mohl ode mne odvrátit. Pak
jsem řekl: Pane, odejdeš-li ode mne, aspoň mi
nech svou milou matku."
"Už musíte spát,"připomínala Kateřina.

"Radostí ani neusnu,"odpověděl pan farář."Je to opravdu svátý Advent, který nám nebe da
rovalo. Ne - už nemohou být daleko vánoce!"
A opravdu, jeho kněžské srdce nenašlo odpočinek. Zíral upřeně na obraz Matky Boží, který
zdobil jeho pokojíček. Krátce po půlnoci vstal a šel se svou starou lampou do kostela, aby
ieště iednou z celého srdce nozdravil Matku Boží.
Wilhelm HtJNERMANN
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Při diskusi o mezinár. obchodu drogami v Bonnu
prohlásil předseda bisk.konference Kolumbie,
Pedro Ruiabno Saenz, že vina není jen na výrob
Papež přijal účastníky setkání katolického
cích drog, ale i na odběratelích. Jen v USA je
hnutí Curssilo(malé kursy o víře). Hnutí
25 mil.konsumentů drog. Kolumbiánští obchodní
povstalo r.1949 na Mallorce a dnes je rozšíci
řeno v 42 zemích■ Počet členů je neznámy.
' drogami jsou perfektně vyzbrojeni evropskými
Italské děti budou přijímat radostné poselst hl.německými zbraněmi. Produkce drog nejvíc
vynáší, ceny kávy, banánů a květin jsou nízké.
ví Kristovo i na videokazetách. Dvě serie
Pedagogové navrhují, aby se už dětem vštěpoval
schválila už biskupská konference. Do sérií
tak silný odpor k omamným jedům, že by pozdějsou zabudované kreslené filmy.____________
ji odolali pokušení"to jednou zkusit".____________
Recko-pravoslavný patriarcha Ignatios IV.
Arcib. Kolína, kard.Meisner, byl jmenován sv.
otevřel pravosi, univeritu Balamand v Líbáno- ;
nu. Balamand bylo cisterciácké opatrství z Otcem členem papežské rady pro vnitrocírkevní
dialog. Zároveň s ním tam byl jmenován i latin12.st.-po dobytí sv.Země křižáky.__________ '
ský patriarcha Jeruzaléma M.Sabbah.______
Limburští Palotini vzpomínají sto let mi 
Sv.Otec navštíví Maďarsko 16.-2O.8.WJ1
sie v Kamerunu. Chtějí to oslavit na Marián
Arcibiskup z Anchorage na Aljašce Francis Hurské hoře u Doualy a příští rok tam má při
ley slavil vánoční svátk.y-l5.-3O.12.-v sibiřském
jet i limburský biskup Kamphaus-diěcéze poměstě
Magada v SSSR. Teprve letos tam kostel
máhá zřídit katol. universitu v Yaound._____ 1
Za presidenta Haity byl zvolen J. B. Aristide, pravoslavných budou používat i katolíci. Loni v
pro extrémní názory suspendovaný a r.1988 říjnu tam vzniklo ekumenické středisko, které
ze saleziánské řehole vyloučeny kněz.______ bude šířit náboženské zprávy a věnovat se jinýrr
činnostem._____ _________________________________
V Římě si postaví vlastní středisko Schttn- ■
stattské hnutífQuarten! )a bude tam praco- 20.11.byly zahájeny restaurační práce na Michel
vat na obrodě Církve.______________________ 1angelovu Posledním soudu v Sixtinské kapli. Pře
nášela to japonská televize Nippon Television z
Výsledky konference biskupů Jugoslávie v
Záhřebu jsou zatím tajné. Vatik.rozhlas pro Tokya, která na to získala přednostní práva,
hlásil, že biskupové prohlášení’k Medjugor- .protože platí výdaje,spojené s čištěním fresek.
je - hlavním obsahu rokování-vydat nemíní. 28.12.9O.-2.1.1991 se konalo v Praze evropské
Vyšlo 12 videokazet-půlhodinových. o dosa setkání mladých, organizované Taizé. Očekávalo se
vadní vládě Jana Pavla II. Texty budou pře-^75.000 účastníků._______________________________
ložené do světových řečí. Ke kazetě je text Výborný holandský biskup Gijsen z Roermůndu
vzdal od I.I.I99I biskupských práv a předal
s jeho řečmi, historické a zeměpisné vysvět- se
■
livky a řada fotografií._____________________ velkou část funkcí 2 novým spolupracovníkům.
Sv.Otec svatořečil první Kanadanku, Margue Nový gener.vikář R.H.Maessen se bude starat
ritu d'Youville(17Ol-1777) .zakladatelku Se- o
' personál a J.M.Punt z Haarlemu o pastorálku
dých sester. Po smrti muže a čtyř ze šesti a- výchovu kněží. Otec biskup se bude věnovat
dětí se vdova věnovala péči o chudé v Mont právní stránce biskupství. O důvodu jeho rozhbdnutí panují různé domněnky._________________
realu. Jí založené Šedé sestry se později
rozdělily na 5 samostatných kongregací a maPřed 1OO lety se narodil kard. Ottaviani, vedou
jí 4.000 řeholnic hl.v sev.Americe. Kromě cí Sv.Oficia-nyní kongregace pro nauku víry.
nich jsou také Šedé sestry sv. Alžběty._____ Hold mu vzdal kard.Ratzinger, vedoucí této
Domský vikář v Bamberku, CI.Lttffner, po kongregace.___________________________ __________
vzbudil řeholníky, aby se víc věnovali kato 12.12.1990 oslavil 70 té narozeniny P.Stefan Sen
lické mládeži. U mladých roste zájem o du čík, T.J. R.1984 převzal vedení slovenského Va
tikánského rozhlasu, je redaktorem časopisu
chovní věci, v Církvi nabídka duchovních
tajemství ubývá. Reholníci,’kteří se věnují ECHO, napsal a přeložil řadu knih, vedl exercicie a pod. Brzo začne přednášet bohoslovcům
rozjímání a modlitbě, mohou hodně pomoci.
na Slovensku v několika seminářích.____________
Vedoucí papežské prelatury v Římě- OPUS
DEI-Alvaro del Portillo(76)byl jmenován sv. Patric Bahnersfnekatolík)vytýká Hansi Kůngovi, že chce zavést do církve demokracii. Lidé
Otcem biskupem. Má se tak posílit jednota
Opus Deí s diecézními biskupy.____________ nemohou rozhodovat o tom, co je pravda víry,
Nejpozději do r.1992 má být vybudována du- o tom rozhoduje Bůh.Své pravdy svěřil Bůh
chovní péče o vojáky v býv.NDR.__________ Církvi, aby je vysvětlovala. Týká se to
Po návštěvě vlasti-Albánie-přijela Matka Te Kůngovy nové knihy Projekt Weltethos.
reza do Říma, kde ji přijal sv.Otec v soukrc Za přítomnosti apoštolského nuncia se konal
v královehradecké diecézi kněžský den._______
mé audienci.
Litevský program Rádio Vaticana slaví 50.výr.

PRŮKOPNÍK V DIVOČINĚ
P. Josef Doležal měl jako chlapec velmi těž
ký úraz. Lékaři radili matce, aby se modli
la, ať dítě zemře. Zbožná matka už ztratila
dcerku. Chlapec se uzdravil, ale zůstaly tu
vážné záchvaty - a záchvatovité choroby
jsou překážkou svěcení na kněze. Díky mat
činým modlitbám a péči lékařů i tyto záchvaty přestaly a Josef se stal knězem.
Pater, když jste přišel do pohraničí, našel
jste farnost v ubohém stavu. Jak jste to
uvedl do pořádku?___________________________
Vstup do života v pohraničí byl šokující.
Přišel jsem z brněnské farnosti, kde se ži
lo z víry. Ale v hrušovanské ■ farnosti bylo
přece jen zdravé jádro. Několik rodin, kte
ré měly zájem o kněze, o kostel a v první
řadě o Boha. Domáhaly se totiž, aby sem
kněz přišel; předtím bylo dohodnuto, že tu
bude vzorný komunistický kraj, kněz sem
bude smět nejvýš dojíždět. Mnozí mě proto
přivítali chladně, ba nepřátelsky. Živé jád
ro však udělalo velmi mnoho. Na začátku
jsem bydlel tři a půl roku ve filiální farnos
ti,rodiče tehdy byli ještě v Brně. Každý den
byli v kostele dva lidé, stařičká babička a
já. Pak se to trochu rozhojnilo a už to bylo
veselejší.Vytvořilo se jádro věřících, o kte
ré jsem se opíral. Když je člověk nabitý
velkou touhou, předávat lidem radostné po
selství a stojí před prázdným kostelem, jed
ním či dvěma lidmi, to je smutné. Začali
jsme krok za krokem připravovat plány na
obnovu farní budovy, kostelů a j.budov.
Jaké máte zkušenosti s mladými lidmi?
Napřed jsem se orientoval jen na ministran
ty a pár děvčat. S nimi jsem vytvořil pěveo
kou skupinu rytmických písní s kytarou,
bud pro celou mši sv.nebo jen část. Ted je
to tedy lepší, ale napřed to bylo velmi sla
bé. V brněnské farnosti jsem měl takových
skupin několik. Zde však brzo chlapci pře
stali ministrovat, někdy po půlroce, jindy
dříve-rodiče nechodili do kostela, ba mamin
ka nepřišla ani k prvnímu sv.přijímání své
ho chlapce. Spolužáci jim začali vyhrožovat,
že to řeknou učitelce, že chodí do kostela a ten strach narostl tak, že se mi vyhnuli i
na ulici a nepozdravili. Zůstalo jen jádro
tří či čtyř rodin, kde měly víc chlapců a z
těch se vytvořil ministrantský sbor v Litobratřicích. Zde-v Hrušovanech-také.
Nyní se snad už učí náboženství ve škole?
To se smělo i dřív, ale byl tu ne
ustálý strach. Ředitel školy i uči
telé byli solidní, ale cítil jsem de
spekt. Pak se to uvolňovalo, ale
dětí moc nepřibývalo, jedni vychá
zeli v 7.třídě, druzí nastupovali,
bylo jich stále kolem 14 ti. A zase
děti z nejvěrnějších rodin.

Stejní lidé na náboženství, v kostele, na brigá
dách. Ale bylo to jádro, duchovní, a pak při
opravách kostela a j.budov. Ti podchycovali ji
né lidi, kterým se líbilo naše společenství a do
stávali odvahu se připojit. Strach a demagogie
byly ovšem velké. Stále nás perfektně sledovali,
dělali lidem výčitky, nebo i tresty, když viděli,
jak pracují na renovaci našich budov. Třebas
pracovali v zadní části fary, ale tam je vidět z
restaurace a stále nás někdo pozoroval, fotogra
foval, sledoval. Bylo to napjaté ovzduší. A žít
stále ve vědomí, že jsme nežádoucí, nepohodlní,
ba dokonce nenáviděni...!

7

Musí to člověka nesmírně deprimovat.
Základem statečnosti je hluboký duchovní živo^
ke kterému nás vedli v semináři. Bůh sám po
siluje, ale mne posilovali i farníci, kteří byli
stateční, věrni a měli mě rádi. Při práci na ob
nově fary v Hrušovanech jsme se zpřátelili a
ztmelili. Už to nebylo jen setkání při bohosluž
bě, formální, ale skutečné přátelství.
Co považujete k nábož.obrodě za nejdůležitější?
Obrodu rodin. K tomu použít všechny vhodné
prostředky, televizi, rozhlas, přednášky ať teo
logů-pastoralistů nebo laiků. Rodina si má uvědo
mit hodnoty křesťanství. Je to hlavní opora v ná
ročných podmínkách a úchylkách od mravů kolem
nás. Vytvořit Familienskirche-rodinnou církev.
Rodina je základ farnosti. Jaká je rodina, tako
vá je farnost.
Na život v křesťanské rodině se ovšem musejí
už připravovat mladí-třebas exerciciemi a pod.
Máte pravdu. Vedle starosti a péče o křestanskou rodinu je nutná péče o mladé. Bud z věří
cích rodin nebo o mládež, která má zatím povrch
ní, vlažnou víru-vést ji k hluboké víře. Je ra
dostné, že v totalitní době se hl.ve městech mla
dí zajímali o víru. Ovšem i v živých farnostech
venkova. Pořádala se různá tajná setkání rodin
i mládeže v domech, v bytech i jinde. Na venko
vě méně, víc v Brně, Olomouci, Bratislavě a
Praze. Byly tam biblické kroužky, někdy za mě
síc, někdy častěji, a mladí lidé či rodiny se
snažili realizovat křesťanství podle Písma sv.,
většinou pod vedením kněze. Bralo se čtení z mi
nulé nebo budoucí neděle. Potom se přešlo k pro
fánnímu rozhovoru, manželé a rodiče se obohaco
vali zkušenostmi z rodinného života, z výchovy
nebo z náboženského života.
Jak vidět, udělal jste kus práce na poli duchovním i hmotném. Jak dlouho jste v této farnosti?
Jsem tu sedm let, osmý už nezačnu.(Pater jde
do Velké Biteše). Člověk cítí, že by toho byl
mohl udělat ještě více, že nevyužívá všech mož
ností, času, příležitosti, ale s pomocí Boží aspoň
to nepatrné. (Oprava dvou kostelů a dvou far!)
Zápasíme s liknavostí, nezájmem lidí
, na venkově, s hmotařstvím, lidé jsou
spokojeni s tím, co mají,a vyšší hodnoty je nezajímají. Zůstávají povrchní.
V tom se nelišíte od Západu. Zato má
te víc lásky k Bohu a k svému po
slání. - Děkujeme za rozhovor.

BIBLICKÝ RŮŽENEC 1

zemi a modlil se:"Otče můj, jestliže je to možné,
ať mě mine tento kalich; ale ne jak já chci,nýbrž
Mnozí z nás se rádi pravidelně nebo občas jak ty chceš."
modlí svátý růženec. Jistě bychom z této
Zatímco se modlíme druhý Zdrávas, uvažu
modlitby měli rádi co nejvíc duchovního
jeme o této scéně. Tak se pokračuje až 8
užitku a prohloubili svůj vztah k Bohu, ke do konce desátku.Tento růženec se můžeKristu, k Matce Boží.
me tak modlit bud sami, nebo skupinka li
dí. Začátek citátu přečte kněz nebo ji
JE BIBLICKÝ RŮŽENEC NOVÝ?
Je i není. Biblický růženec se mod ná osoba, ostatní pokračují.
lívali západní křestané v pozdním
HISTORICKÉ POZADÍ BIBLICKÉHO RŮŽENCE
středověku. Kolem r.1425-1525 reci O vzniku modlitby růžence máme víc teorií. Ob
tovali křestané před každým Zdráva vykle se připisoval sv.Dominikovi, ale ten jej asi
sem krátkou myšlenku nebo rozjímání už přejal od jiných. Modlící šňůra byla totiž
Tyto myšlenky byly pro každý Zdrá
známá už mohamedánům, kteří tehdy žili pod jmé
vas jiné. Většinou popisovaly něja nem Maurové na Iberském poloostrově. Logičtější
kou událost ze života našeho Pána
je jiná teorie. Mniši denně recitovali nebo zpívali
nebo jeho Matky.
žalmy, aby hlouběji vnikli do jejich tajemství. Žal
ODKUD ČERPÁ rŮžENEC SVĚ MYŠLENKY?
mů je 150. Laici, žijící v Irsku v 9.st. kolem
Biblický růženec čerpá myšlenky pří klášterů, viděli krásu této modlitby, ale protože
mo z Písma svátého Starého i Nového tehdy velmi málo lidí umělo číst a zapamatovat si
zákona a to vhodné ke každému Zdrá všech 150 žalmů bylo také obtížné, navrhl kolem
vasu. Proč je biblický růženec tak
r.8OO jeden z mnichů věřícím, že se mohou mod
důležitý? Rozjímání po Zdrávasech
lit místo 150 ti žalmů 150 Otčenášů. Netušil, že
velice pomáhá k hlubšímu pochopení
jeho návrh je prvním krokem k rozvoji tak slavné
modlitby růžence. Jsme
modlitby, jako je růženec.
pozornější k jednotli
, Aby odpočítávali přesně počet Otčenášů,
vým tajemstvím, víc si
nosili lidé tašky a v nich měli 150 obvážíme toho, co obsahu
. lázků. Brzy je zaměnili za provazy se
jí a to ovšem povzbuzu
150 nebo 50 ti uzly a později místo
je i naši ochotu, lépe
uzlů dávali kousky dřeva. Brzy poté
podle nich žít.
se začali kněží i laici modlit Andělské
pozdravení, které prakticky obsahu
PŘÍKLAD
je tajemství prvního Zdrávasu radost
Při bolestném růženci
ného růžence.
nejdříve modlíme Otče náš
Sv.DAMIÁN, (+lO72)první zaznamenal
a pak první tajemství
tuto formu modlitby. Někteří lidé se
o bolestné agónii Páně
modlili 50 Andělských pozravení, jiní
v Getsemanské zahradě:
50 Otčenášů.
Který se pro nás krví
POČÁTEK TAJEMSTVÍ.
potil. Před modlitbou
V 13.st.se začala rozvíjet ta forma mod
prvního Zdrávasu si přelitby, která dala růženci jeho tajemství.
čteme z Mat 26,36-38:
Mnoho teologů uvažovalo o tom, že ve
"Potom s nimi šel Ježíš na
150 ti žalmech jsou proroctví o životě,
venkovský dvorec zvaný
smrti a zmrtvýchvstání Páně. Jeden z
Getsemany a řekl učední
těchto mužů, který hluboce prorozjímal
kům :"Posedte tady, a já se
žalmy, začal skládat žaltáře našeho Pána
půjdu tamhle pomodlit."
Ježíše Krista. Byly to serie 150 ti chval
Petra a dva Zebedeovy syny
na počest Pána Ježíše. Brzy se objevily
vzal s sebou. Pak na něj zažaltáře se 150 ti chválami Panny Marie.
čal padat smutek a úzkost.
Když žaltář mariánských chval dosáhl
Řekl jim:"Je mi přesmutno až
počtu padesátí-místo 150 ti - nazýval se
k smrti; zůstaňte zde a bdě
obvykle "rosarium"nebo kytice.
te se mnou!"
Tak se během 13. st. sou časně užívaly čty
Po přečtení této části se
ři různé žaltáře: 150 Otčenášů, 150 An
pomodlíme Zdrávas. Před
dělských pozdravení, 150 chval Pána Je
stavíme si v duchu tuto
žíše a 150 chval Panny Marie.
událost, uvažujeme o je
Bylo na čase, aby se nějak tyto čtyři
jím významu a důležitosti,
způsoby modlitby spojily.
zatím co se modlíme první
Ale o tom si něco povíme zase v dalZdrávas.
ším čísle.
Pak si přečteme další kou
sek ze sv.Matouše, 26,39:
"Trochu poodešel, padl tváří k

TICHA REVOLUCE
ZAČÍNÁ REFORMA CÍRKVE!
U Sv.Jeronýma se nenápadně pustil Filip
do práce. Ráno sloužil mši sv. Trvala celé
dopoledne. Pak mu přinesli do zákristie
dva kousky chleba a trochu vína. To byl
jeho pokrm na celý den. Když dostal něco
víc, rozdělil se s těmi, kdo mu při oltáři
přisluhovali. Zil z ruky Boží.

PAK ZASEDL DO ZPOVĚDNICE
Nikde nerozhlašoval, že je třeba Církev
reformovat. Ve vší tichosti jako svátý pa
vouk roztáhl ze zpovědnice Boží sítě vrou
cí lásky k duším. Protože do kostela sv.Je
ronýma chodilo hodně lidí, brzo byla jeho
zpovědnice obležená. Po Římě se rozneslo,
jak dobře pozná Filip kajícníkovu duši, do
konce dříve, než kajícník otevře ústa. Fi
lip měl zvláštní dar duchovního bystrozraku a viděl i tajemství, pochovaná a zane
sená zapomenutím na dně duše. Při proce
su svatořečení se našla na sta případů to
hoto mimořádného-charismatického-Bohem
darovaného zpovědnického jasnozření.
"BYL JSTE VYSVĚCEN NA KNĚZE?"
Kdysi zahlédl ze zpovědnice kněze, který
přišel do kostela ze zvědavosti. Kněz měl
nejlepší pověst. Filip mu ale viděl do dna
duše a začal mu upřímně vytýkal jeho po
krytecký život, který se mu do té chvíle
podařilo mistrovsky ukrýt.
Jindy mu přivedli mladého muže. Za pří
tomnosti svého žáka Tarugiho se Filip po
díval hostu do očí a řekl:"Nebyl jste snad
někdy vysvěcen na kněze?" Sám hosta ne
znal, neznal ho ani ten, kdo ho přivedl.
A přece-mladý muž byl před léty proti své
vůli vysvěcen na kněze, aby rodina získa
la dědictví 60.000 tolarů, určených rodi
ně, z jejíhož středu výjde kněz. Toto svatokupectví mladého muže znechutilo a nik
dy kněžský úřad nevykonával. Filip řekl,
že poznal jeho svěcení podle jasné záře na
čele.
ZÁRODEK VELKE CÍRKEVNÍ REFORMY
byla Filipova zpovědnice. S nim spolu pu
covali tři mladí muži-ba ani se neví, jestli
byli mladí. Filipova duše byla až do smrti
mladá, svěží, činná - kdo žije z Boha, ten
nestárne - jen zraje a jejich zrání je plné
nadějí-jako každé mládí. Svatí mají proto
vždy co dát světu. Přitahují k sobě lidi,
ti cítí, že světec jim může dát něco oprav
du živého a hodnotného pro jejich duši.
Jen lidé prostřední-i když snad žijí dokonale-se uzavřou-ale to nejsou budoucí sva
ti. Nemají co říct, co dát-jsou neplodní.
FILIP SOUSTŘEDIL MLÁDEŽ.
Nač přišívat novou záplatu na potrhané

šaty? Proč si všímat zhýralců, mamonářů, těch,
kterým je v blátě hříchu dobře? Mladí se dovedou
nadchnout, zapálit pro Boha. Nejoblíbenějším ná
mětem jeho promluv a hovorů s mladými bylo: o
kráse ctností.Nemoralizoval, ukazoval ale, jak do
vede láska k Bohu přetvořit člověka.

VŠECHNY VRSTVY, VŠECHNY STAVY
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Učni, tovaryši, zaměstnanci bankéřů, zlátníků,
sochařů, malířů - veselá chasa, bezstarostná,
která se snažila podchytit něco z umění svých
pánů - ovšem jinak tito páni měli rádi něco jiné
ho než mladou duši: peníze, smyslnost, slávu...
Filip jim dovedl vlít do duše jiný oheň než oheň
smyslnosti. "Jak jste šťastni! Celý život před sebou-co dobrého ještě můžete vykonat!"
Ke konci života tento oheň mládí sice trochu pod
ceňoval, že je to oheň slámy, která lehce vzplane
ale dlouho nevydrží. Sám však tento oheň stále
rozdmýchával.
Jde do dílen, hovoří s chlapci i jejich mistry,
do své řeči přimíchá vtip, žert, humor a nakonec
se zeptá:"Tak hoši, kdy se rozhodnete k tomu,
abyste dělali dobro?" - Prochází úzkými uličkami
kolem nemocnice S.Spirito, bloudí v Zátibeří,
Trastevere, plné směnárniček, všude má známé,
proto se všude dostane. Nejraději chodíval na
lov do směnáren a bank. Rím byl plný prelátů,
šlechticů, vyslanců, pážat, mladých rytířů-všich
ni chtěli udělat v Římě kariéru. Nemálo z nich si
zničilo v Římě mravně svůj život. Chtěli všeho
užít-a najednou uvízli v klepetech nějakého ban
kéře - a nikdy mu nemohli zaplatit. Pak loupeži
li, kradli i svým pánům a konec? Vězení, někdy
i šibenice či katův meč, galeje nebo kobky
Andělského hradu. Zkaženost a lehkomyslnost me
zi preláty, kardinály, církevními vyslanci se la
vinovitě šířila mezi lid.
Hlavně získával Filip mladé z průvodů a dvorů
církevní vrchnosti. Brzo se podobal jeho pokojík
hospůdce nebo strážnici. Byli tam chlapci, oble
čení v aksamitu i ti, kdo prodali židovi oděv i s
kordem a krčili se jako oškubané slepice v koutě.
FILIP VEDL CHLAPCE K MRAVNÍ ČISTOTĚ
Vždyť od svých pánů podchytili nejen příklad ne
mravného života, ale i hříchy homosexuality a ji
né zvrácenosti.
Filip poznal, že musí bojovat proti volné chvíli.
Založil besídky, aby přivedl do nich mladé, kteří
se jinak snažili ubít i neděli divokými neřestmi.
Jeho pokojík byl nacpaný k prasknutí. Filipova
postel byla jeho primitivní kazatelnou. Nadhodil
téma-a už se o něm rozhovořil, po něm ostatní.
A začal se vyptávat. Tím vzbudil u chlapců zdra
vou ctižádost. V diskusi nakonec si přezkoušel,
jestli všechno dobře pochopili. - V teplém počasí
pokračuje v přednáškách a hovorech v přírodě,
na procházkách. Těžkopádnější Filip sám povzbu
zuje. A debata je čím dál živější, prudší
S celým houfem končí Filip v některé bazilice.Po
návratu se ještě Filip s hochy dona modlí,vrouc
ně, hluboce-takže na tuto chvíli se chlapcijnejvíc
celý den těší. Vnímají světce.
P.DR.SILVESTR BRAITO

JE PÍSMOSV.PRO NÁS NUTNÉ?

o jiný postoj. Písmo je svaté, tedy psané pod
vlivem Ducha svátého a ten autory neovlivňoval
pro to, aby psali dějiny - každý autor vtiskuje svému spisu svou duši a obsah - ale psal-li
Písmo sv.Duch sv., musí mít Písmo i svůj zvlášt
ní, duchovní srrysl.
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KDO PÍSMU ROZUMÍ?

Mladý muž se divil, kolik má advokát knih.
"To všechno jsou zákony naší země. ""To po
třebujeme tolik zákonů, abychom mohli spo
lu žit?""Mladý muži, kdyby lidé zachováva
li DESATERO, bylo by to zbytečné. Ale pro
tože je nezachovávají, musíme mít celou
Sv.Basil píše, že knihám o zemědělství rozumí
knihovnu zákonů a předpisů. "
Kdyby lidé zachovávali evangelium, nepotře •jen zemědělec, knihám o hudbě hudebník. Duchov
ním Knihám může rozumět jen ten, kdo
bovali bychom knihy o mravnosti.
má Ducha svátého, a toho má sotva ten,
Ani první Církev je nepotřebovalakdo Písmo jen studuje a vykládá. Ducha
neměla vlastně ani evangelium. A
sv. dostávají ti, kdo mají čisté srdce.
když už je měla, stejně většina li
Do Písma sv.pronikají hlouběji jen ti,
dí neuměla cist, ba číst neuměli
kdo plní zákon Boží a denně se očisťu
ani mnozí poustevníci na poušti, kteří
jí od hříchu.
chtěli být dokonalí. Sv.Antonín Poustev
ník se jich ujímá. Byla dříve kniha nebo V době Otců měli strach z těch, kdo snadno vy
rozum? Máš-li zdravý rozum, nepotřebuješ kládali Písmo a hned si nysleli, že mu rozumí.
knihy. - Sám se ovšem obrátil při četbě
Sv.Dositej přisel jednou za svým učitelem sv.
Písma a to bylo programem jeho života.Něk Doroteem z Gázy a ptal se ho, co znamená jistý
teří se učili částem Písma zpaměti a pod výrok z Písma sv. Dv. Dorotěj se zatvářil jako
le toho žili.
dobrý pedagog a řekl žákovi, aby o tom sám pře
mýšlel. Ten za Sas přisel znovu - že ještě ne
STUDIUM PÍSMA A BIBLICKÉ STUDIE
chápe. Dostal stejnou radu. Nakonec přisel žák
řfezi studiem Písma a biblickými studiemi
je dnes velký rozdíl. Snad by staří odsou celý štastný, že už ví, oč jde. Ale Dorotej
dili dnešní biblické ústavy jako heretic- řekl: "Ted. vidím, že vůbec ničemu nerozumíš. Máš
ké. Nelíbil by se jim obsah? Ne obsah,ale nečisté srdce a chceš pochopit čistá slova Du
cha svátého?" I toto pokárání bylo pedagogické.
postoj! Je-li Písmo slovo Boží, musí mít
sílu, která pracuje ve světě - mění se ve Sv. Dorotej viděl, že chlapec je opravdu čistý
skutek. Cist Písmo a neuskutečňovat je,po a proto začíná slova Písma chápat.
važovali za urážku, oslabení slova Božího. ZA CO POVAŽOVALI PÍSMO SV.OTCOVÉ CÍRKVE?
Proto doporučoval číst jen tolik, kolik
Považovali Písmo za skutečný zákoník křesťanské
dokáže člověk v životě uskutečnit. V PRŮ ho života? Za knihu o mravnosti? Ano - byl to
POVĚDÍCH Otců pouště čteme anekdotu:
zákoník křesťana. Tile báli se, aby je někdo
Jednoho z mnichů-analfabetů, učil druhy
nebral mechanicky, bez duchovní přípravy. Před
zpaměti žalmy. Začal veršem: BLAHOSLAVENÝ pokládat, že někdo rozumí Písmu, vypadalo jako
Slovek, který nezhřešil jazykem./Z 15,3/. opovážlivé pokušení.
Na druhou hodinu se žáček nedostavil. Uči
tel ho po delSí době vyhledal a vytýkal mu JAK SE MÁME PÍSMEM SV. ŘÍDIT?
První nniši odpovídali prostě. Řídili se činem
že nechodí na vyučování. "Jakpak se mohu
učit druhý verš, když se mi ještě nepoda tím textem Písma sv., který jim označil pro je
jich duchovní život jejich duchovní Otec, tj.
řilo dokonale uskutečnit první, "vzdechl
ten, koho považovali za dost duchovního, aby
žák.
Snad je to přehnaná důslednost. Nedají-li směl Písmo aplikovat. Řecky se mu říkalo "polise uskutečnit všechna přikázání evangelia, teia" - prostě "slovo".
Nový nnich přišel za duchovním Otcem a ptal se:
nesměli bychom je ani číst? Miozí četli
celé Písmo, i St.zákon. Origenes prý věno "Otče, řekněte mi slovo, jak se spasit!"
Dostal nějaký výrok z Písma sv., který se pro
val třetinu noci četbě Písma a dovedl ho
ve své době nejlépe vyložit. Nebral četbu něho hodil.
lehkovážně - číst Písmo mohou všichni,ale Když později instituce duchovních Otců zesláb
pochopí je jen ti, kdo uskutečňují to, co la, stále víc si uvědomovali, že slovo z Pís
ma, vhodné pro život, dává Církev, protože ta
je v něm napsáno.
má Ducha svátého.
JE TĚŽKÉ PÍSMU ROZUMĚT? Církev nestojí nad Písmem, ale má dar podávat
Vzdálený jazyk, místa, která dnes mají na lidem Písmo jako pravidlo pro jejich život.
mapě jiná jména, neznámé události. Proto
PODLE P.TOMÁŠE ŠPIDLÍKA
potřebujeme poznámky, vysvětlivky. U Origena a Otců Církve to nebyl problém. Jde

dýchalo volněji. Dovedl zkrotit i taková indiI vidua jako byl Smrčka, Gelbič, Josef Švec a jiní
OBDIVUHODNÁ PAMĚŤ•tam

Paměť převora znojemských Dominikánů P.
Zemka je neobyčejná. Uvádí ve svých vzpo
mínkách jména i data různých událostí. Je
ho dílo je jedním-bohužel zatím vzácnýmdokladem o tom, co vytrpěli naši knězi, řeholníci a laici v komunistickém vězení. Kéž
by se víc těch, kdo trpěli pro víru - ne
ke své slávě - ale k slávě Církve, odhod
lalo napsat své vzpomínky na vězení.
KONCEM BŘEZNA 1949 VPADLO NÁHLE
na naše oddělení asi 15 bachařů. Na mne
zařvali:"Zůstaňte stát"-tak jsem zůstal stát
u okna, ale předtím jsem ještě stačil u
jedněch dveří zakřičet:"Filcung!" - Byl to
přepad velmi důkladný, prohlíželi všechno,
protože prý se"velitelství"dozvědělo, že
"na Kreml"dostáváme nějaké zprávy. Ne
našli nic-ani kulomet, ani dělo. Výleta si
ulevil:"To bylo na mne." - Přece to však
mělo svou dohru, v níž jsem já, smolař,
hrál úlohu "prominenta".
KDYBY NEBYLO STRANY, NIKDO BY O
MNĚ NEVĚDĚL - Udělala ze mne"slavného"a
současně"nebezpečného člověka."
2.dubna 1949 - kolem třetí hodiny, zase zařinčely klíče o katry, otvíraly se kobky a
do každé vběhlo několik bachařů. Museli
jsme hlásit svá jména a dostali úsečný roz
kaz: "Rychle se obléci a na chodbu!" To
platilo i mně. Když nás shromáždili, vedli
nás jinou chodbou a dávali na ruce poutařetízky. Ne všem, ale většině. Stahovali
ruce tak, že je chlapci měl: modré, řetězy
se zařezávaly do kůže. Já pouta nedostal.
Pak nás odvedli dolů do nákladního auta s
plachtou a lavičkami. Pokud lavičky nesta
čily, posedali jsme si na podlahu. A jelo se
Těch dohadů! Nakonec jsme poznali, že ne
jedeme na Sibiř. Ale moc velkou radost
jsme z toho neměli. Přijeli jsme do Hradce,
kde k nám přidali Rudolfa Berana, generá
la Syrového, redaktora Hánka a Dr.Omara
Lhotu(mohamedána) . Teprve Beran nám
řekl, že jedeme na Mírov. Oddechli jsme si.
Tam bylo mezitím přistavěno šesté oddělení
Zase dvojité katry, nejvyšší poschodí. Ří
kali, že se tam jde po 99 schodech. Nikdy
jsem je nepočítal, ale lapal jsem po dechu,
než jsem se dostal po nich nahoru. Přivezl
nás tam velitel Borů, Šafařík. Vyprávělo
se, že jeho otec byl jako kolaborant pově
šen v Jihlavě a syn si chce "vysloužit frč
ky"-proto je tak surový a je velitelem Borů

NA MÍROVÉ BYL VELITEL VELMI SLUŠNÝ
Byl to komunista-idealista, vrchní stráž
mistr Červinka. Věřil, že komunismus je
tak krásný, jak to sám o sobě tvrdí. Také
na to později doplatil. Ale za jeho vlády se

bachaři, kteří teprve po jeho odchodu předvedli,
co v nich skutečně je. Červinka se denně chodil
ptát na přání a stížnosti. Bachařům dal pokyn,
že balíky od příbuzných mohou být větší, proto
že ve vězení není kantina.
TEHDY JSME JEŠTS CHODILI DO KOSTELA 11
na kůr - jako všude jinde. Dostal jsem na celu
harmonium a měl jsem cvičit zpěvy k velikonocům
K tomu však už nedošlo, protože bohoslužby me
zitím zrušili. Nahradili je biografem, do kterého
jsme však odmítali chodit.
Bachaři byli Galuska a Hráček, oba z Kunovic, a
chovali se k nám slušně. Na našem oddělení se
počet státních vězňů neustále zvyšoval a když
pak přišel velký transport knězi, zabrali jsme i
desáté oddělení. Jeden čas tam bylo přes 200
kněží.
Práci jsme měli různou: lepení sáčků z celofánu,
metry, zámky, pletení košů a pod.
SITUACE SE STÁLE ZHORŠOVALA
Když přišel politruk z Brna-Cejlu, bachař Formá
nek, přebíral pozvolna Červinkovu pravomoc a
měl stále větší vliv. Strážmistr Weiss působil na
před jako cenzor. Byl to surový člověk, kariéris
ta. Později s námi byl ve vězení i jeden farářNěmec-který Weisse znal a vyprávěl nám, že
Weiss byl členem Hitlerjugendu v obci u Mírová
a byl velmi agilní. Když přišel převrat, vyměnil
odznak s hákovým křížem za hvězdu Takové li
di komunisté potřebovali-a potřebují. Stačí jim
pohrozit:"Máme ti připomenout, _ cos tehdy dělal?"
a udělají všechno.
NAŠI VYZNAVAČI
Malý obrázek k charakteristice Smrčky. Umývali
jsme podlahy v kobkách. Podlahy byly staré,
měly hodně prochozených míst-"důlků", a proto
že podle hesla"co je mokré, to je umyté"jsme vo
dou nešetřili, byl na podlaze pěkný rybníček.
Velitel Červinka nám dal na deky bílé povlaky,
takže to vypadalo jako v nemocnici. Najednou se
otevřely dveře a vstoupil Smrčka. Po našem hlá
šení si podupal v"rybníčku", pak vylezl na prvňí
postel s bílým povlakem a prohlížel skříňku. Na
povlaku zůstaly špinavý šlápoty. Šel k druhé
skříňce, a když viděl, že jeho boty už nezane
chávají tolik špíny, slezl, šlápl znovu do"rybníčka"a znovu vylezl na další postel, dokud nepošpinil všech deset postelí. Odpoledne přišel Čer
vinka a ptal se, jaká máme přání a stížnosti.
Když jsem hlásil: "Na světnici je tolik a tolik osob
a vše je v pořádku,"povídá:"Není vše v pořádku,
myslel jsem, že jako inteligentní lidé jste čistotní
a vy jste prasata." Říkám mu:"Pane veliteli, to
ne my, ale on,"a ukázal jsem na Smrčku, který
stál opřen o zárubeň dveří a přiblble se smál.
Červinka k němu:"To ty?""Jo." Červinka nařídil,
aby se povlaky hned vyměnily a vypraly na
Smrčkův náklad. - Červinka nám řekl, abychom
schovávah sklenice od zavařenin, co dostáváme v
balíčcích a odevzdali mu je. Děti dostanou za 1O
sklenic lístek do kina. Pak přišel Smrčka, a hro
madu sklenic rozdupal nepříčetně na střepy.

DVA PRAMENY VÍRY
V min.čísle jsme psali na konci o sněmu v
Jerusalemě-r.asi 49-50, kde se ve sněmov
ní diskusi odvolávali řečníci víc na živé
osvícení Ouchem sv.než na písemné výpověd:
Bible-jejíž kánon tehdy nebyl ještě uza
vřen .

POSLÁNÍ
CÍRKVE
Církev pokračuje v díle apoštolů. Kristus
jí slíbil božské osvícení a vedení. At udě
luje Církev svátosti či káže, nebo vybírá
do kanónu sv.knihy a listy, ve všem působí
neomylný Duch sv.-třetí božská Osoba Nejsv
Trojice. Ten osvěcuje a posiluje vedení
Církve i věřící. Kdyby se Církev mýlila ve
věcech důležitých pro spásu, museli bychcm
obvinit z omylu Boha samého. Církev s
apoštoly a jejich řádnými nástupci, bisku
py je nositelka učitelské, pastýřské a
kněžské moci.
Ježíš mluví vždy jen o kázání a slyšení,
nikdy ne o psaní a čtení. S autoritou Boží
mluví Církev. Kristus řekl apoštolům: "Kdo
poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá
vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou,
pohrdá tím, který mě poslal."/Lk 10,16/.
Stejně jasně píše sv.Matouš:"Neposlechneli ani Církev, at je pro tebe jako pohan
nebo celník."/I8,17/.
Přeloženo do prosté řeči:Mluví-li Církev,
mluví Bůh. Nemůže ovšem nic měnit na tom,
co řekl Kristus a jeho apoštolově a na
skoro dvoutisícileté tradici učení víry.

Kdyby to udělal, byl by Bůh sobě a svánu liduhevěrný.
.
Pravdu, ze Písmo i ústní podaní 3sou prameny viry, reformace napadla. Při rekatolizaci se muse
la Církev k této důležité otázce vyjádřit .
Vždyť se v ni od samého začátku věřilo! Ovšem
teprve když některou pravdu víry napadne cmyl,
útok, či není dost jasná, zkoumá Církev tyto
pravdy na základě biblických výpovědí i ústního
podání - tedy ústně předaného svědectví víry.
Toto zkoumání je pozvolné a důkladné, až vyzra
je jasná formulace víry a odolá každé námitce.
Po tomto zkoumání a sílou Ducha sv.rozhodne Cír
kev oficielně, slavnostně a závazně:"To a to má
katolík věřit. Neboř, v to věří Církev od apoš
tolských dob."
Kdo rozhodnutí Církve - ex katedra - z učitel
ského stolce - nepřijme, octne se mimo Církev.
S konečnou platností vyslovenou pravdu nazýváme
dogmatem. BŮH K NÁM MLUVÍ
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OTÁZKA VZTAHU PÍSMA A ÚSTNÍHO PODÁNÍ
jako pramenů víry prošla také dogmatickým vývo
jem. Věřilo se tomu od samého začátku křesťan
stva, nikdo tuto pravdu nenapadal. Vždyť které
knihy patří k Novému zákonu víme jen z ústního
podání, stejně i kdo evangelia napsal. Koncil v
Tridentu definoval tuto pravdu takto:"Pramenem
víry je Písmo sv.i ústní podání. Obojí jsou dí
lem a působením Ducha sv."
ústní podání

Cíli

tradice

mely v průběhu dějin různý význam. V dobách
:írkevních Otců se často zaměňovala tradice za
dějinné a církevní podání - obojí se mísilo.
Dějinné podání náboženského rázu nejsou lidové
pověsti,
legendy o svátých, přehánění, heroisoCO
UČÍ
VÍRA?
vání a idealisování s omyly a soukromými názory
Co jsme napsali může vzbudit dojem, že
vynalézavých hlaviček. Tato přezbožná lidová
Písmo je podřízeno ústnímu kázání a katechezi. Církev však říká: Jak Písmo sv.,tak tradice nesahá až k apoštolským pramenům, proto
je nespolehlivá, plná chyb.
ústní podání jsou prameny pokladu víry.
Církevní tradice jde až k apoštolům, je inspiro
Tento názor apoštolů, církevních Otců a
celého křestanstva Západu i Východu napad vaná jako Písmo - tedy prostá cmylu a zanikla
smrtí posledního apoštola. Neboť jen apoštolově
la teprve reformace v 16.st. Tím vlastně
a někteří jejich žáci-např.sv.Marek-viděli činy
tvrdila, že před vystoupením reformátorů
a slyšeli slova Páně. Teologové nazývají správ
neměla Církev Ducha sv
ně tradici"zděděné učení".
nebo že ji v blíže ne
Ústně hlásané pravdy zdědilo
určeném čase opustil.
celé křesťanstvo. Kdybychan
ALe Kristus řekl:"Já
čerpali jen z Písma, čím si
jsem s vámi po všechny
vysvětlíme starou křesťanskou
dny až do konce světa.
praxi a učení, o kterých nic
/Mt 28,20/. Od začát
v
Písmě není? O autorech svá
ku až do dneška, od
tých knih, o tom, které knihy
dneška až do konce
jsou inspirované, že Zjevení
světa je Kristus pří
skončilo
smrtí posledního apo
tomný ve své Církvi.
štola
aj
.
Toto podání uznáva
Duch sv. jednu a pra
jí i protestante.
vou Církev nikdy ne
W. GRBNINGER
opustí !

ANTIKRIST

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Ostrý kritik"teologie osvobozenfkard.L.Trujillo
(55)z Kolumbie se stal vedoucím Rodinné rady ve
Vatikáně. V lat.Americe dostával pro svůj rozhod
ný postoj proti marxistickým tendencím v"teologii
osvobozenfvyhrůžné dopisy a pozorovatelé se do
mnívají, že ho chce před útoky nepřátel Vatikán
chránit. Na jeho radu vydala Kongregace pro
učení víry r.1984 a 1985 dva dokumenty o‘‘teologii
osvobození“, kde energicky odmítá marxistické
tendence, což je většinou základna této"teologie".
Svého pobytu v Římě využil president Václav
Havel také k tomu, aby se u sv.Otce vyzpovídal.
Kardinál Fr.Tomášek dostal čestný doktorát Pedaqoqické fakulty Karlovy university.___________
Sv.Otec ustanovil arcib.z Fuldy J.Dybu vedou
cím duchovní správy pro armádu. Do jeho péče
spadají nejen vojáci, ale i rodiny vojáků z povo
lání. Zatím je armáda rozdělená na 138 pastorač
ních oblastí, jen 99 míst je obsazeno. Kromě toho
působí v armádě asi 50 duchovních a 11 pastorálních referentů.___________________________________
Po sjednocení Německa bude teď jen jedna biskupská konference.______________________________
Sv.Otec jako Polák dostal také v Krakově volební
lístek č.2186. Mohl volit na polském vyslanectví v
Římě. Při prvních volbách tam odevzdalo 917 Poláků hlasy pro Walesu, 597 pro Mazowieckého .
Mezinár.sdružení pro papeže a Církev v Kolíně
n.R.varovalo před falešnými informacemi v otázkých dobrovolných potratů-hl.šířenými medii.
Třetí soudní komora v Kleve v Německu vyhově
la žádosti můnsterského biskupství a zakázala
Bratrstvu sv.Pia X.(lefebvrovci) užívat slova ka
tolický. Bratrstvo se brání-jde o ryze nábožen
skou otázku, do které nesmí soud zasahovat.
Stejně jako nezakazuje starokatolíkům užívat slova"katolický", ačkoliv ti skutečně katolíky nejsou
Protože Rírri nechtěl schválit některé kandidáty
na čestné doktory Frýburské university, jsou to
stoupenci teologie osvobození nebo feminismu,
vzdala se universita jmenování, ale zahájila skrze
media ostré štvanice proti Římu.Vyhrožuje, že
změní statuty, aby si mohla jmenovat čestné dok
tory bez souhlasu Říma. Pak by ovšem už neby
la katolickou universitou. Jedná se jen o německy
mluvící část, francouzská se víc distancuje._____
V New Yorku byly exhumovány tělesné pozůstat
ky Pierra Tousainta. Nar.se 1766 na Haiti a jako
21 letý otrok se dostal se svým majitelem, holičem
do NÝ. Po jeho smrti a svém osvobození se staral
o jeho vdovu a děti, snažil se vysvobodit i jiné
otroky a byl jejich dobrodincem. Založil sirotčinec
Začátkem r.1991 má Vatikán rozhodnout o
a I.školu pro černé děti v USA. Zemřel jako 87
učení a praxí tzv.Andělského díla, které
letý r.1853 v New Yorku. Byl by to první čermá v Německu středisko v Schondorfu u
nošský světec z USA.____________________________
Amersee a je rozšířeno i v Rakousku. Dí 12.11 .bylo churským biskupem Haasem při mši sv.
lu se vytýká, že věnuje velkou pozornost uvedeno v katedrále v úřad 8 nových dámských
působení ďábla v dnešní době, proto je
kanovníků. Představil je biskupovi domský proněkteří biskupové ve své diecézi zakázali. bošt Ciusep Pelican._____________________________
V Brazílii je podle světové zdrav.organiza Vatikán odmítnul žádost 2 kněží z Guatemaly,aby
ce WHO ročně na 4 mil.potratů-1O ze svě jim dovolil polit.činnost;jeden měl být starostou
tového počtu potratů. 400 tis. žen při tom hlav.města,druhý poslancem křest.strany.
buď zemře nebo jsou neplodné

Slovenský Otec A.Pauliny přeložil pro Slo
venské hlasy z Říma dílko Vladimíra Solovjeva ANTIKRIST. Proč je dnes dílo, napsa
né víc než před 90 ti lety časové, poznáte_j3řj_četbě_tohoto=2V=;_^^^^^^^^^^^^^^^_
Tato odpovědí totiž že všechno v knize je
proniknuté křesťanským duchem, i když v
ní není zmínka o Kristu)nastolila mezi vše
mi soulad. Krátce po vydání knihy OTEV
ŘENÁ CESTA, která autora udělala nej
populárnějším člověkem, jaký kdy žil na
světě, mělo se konat v Berlíně zakládající
shromáždění Svazu spojených států Evropy.
Tento Svaz, založený po mnoha vnějších i
vnitřních bojích, spojených s vysvobozením
z jařma Mongolů, značně změnil mapu Evro
py. Tehdy však byl Svaz vystavený ne
bezpečí srážky ani ne tak mezi národy, ja
ko mezi politickými a sociálními stranami.
Správci všeobecné evropské politiky, pa
třící k mocné loži svobodných zednářů, si
uvědomovali, že chybí jediná ústřední vý
konná autorita. Evropský Svaz, dozažený
za cenu tolika námah a obětí, byl neustále
v nebezpečí, že se rozpadne. V radě Sva
zu, čili v mezinárodním komité, nebyla
jednomyslnost, protože skutečným svobod- ii
ným zednářům, nadšeným pro věc, se ne
podařilo zmocnit se všech křesel. Nezávislí
členové Komitétu uzavřeli mezi sebou sepa
rátní smlouvy a to vyvolalo nebezpečí nové
války. Tehdy se"znalci"rozhodli, že vládu
svěří do rukou jediné osobě a ta dostane
všechny potřebné moci. Hlavním kandidá- I
tem byl jeden tajný člen společnosti,"člo
věk budoucnosti". Byla to jediná osobnost,
kterou všichni uznávali.
Byl vědátorem v oboru balistiky a sociální
postavení měl vysoké, byl bohatým kapita
listou, takže mohl navázat přátelské vzta
hy s lidmi z oblasti financí a vojska. V ji
ných, méně civilizovaných dobách, by by
la k jeho neprospěchu okolnost, že jeho
původ byl zahalen mlhou nejistoty. Jeho
matka, žena lehkých mravů, byla známá na
celém světě a mnozí muži různého postave
ní ho mohli považovat za svého syna. Ty
to okolnosti však nebyly důležité v tak vy
spělém století, které mělo být stoletím po
sledním^^

PATŘÍM BOHU A BŮH PATŘÍ MNĚ !
VÝZNAM KŘTU
Tajemná smrt s Kristem-ale i Zmrtvýchvstání s
Minule jsme psali o svátostech. První z
ním. Při křtu nás Kristus tajemně ponořuje do své
nich je KŘEST. Je to svátost, kterou usta smrti na kříži-do své krve, kterou na něm prolily
novil Kristus. Jak se uděluje? Bud se jeho Proč? Aby starý člověk s dědičným hříchem a14
tělo ponoří do vody, nebo sena jeho hlavu zotročený zlým duchem odumřel jak dědičnému,tak
trochu vody vylije či se vodou postříká.
všem osobním hříchům. Pak následuje s Kristem
Proč? Je to znamení očisty. Při tom ten,
zmrtvýchvstání do posvěcující milosti dětství Božího
kdo křtí, říká: "Já tě křtím ve jménu Otce Při prvním setkání s Kristem při křtu se náš život
i Syna i Ducha svátého."
dokonale mění. Vytrhl nás ze světa temnot a hří
chu a přenesl do své říše světla a milosti.
KDO SMÍ KŘTÍT?
Křest nám vtiskuje nesmazatelnou pečeť křesťana.
Biskup, kněz, jáhen a v nutných přípa
dech i laik, který má správný úmysl,totiž Jsme spojeni s Kristem, jak nám tc naznačil Pán v
křtít. Důležitá je otázka, jaký nadpřiroze podobenství o vinné révě a ratolestech .Jan 15,5.
ný smysl křest má a co křest znamená pro "Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zů
stává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce,
život křesťana.
neboť odděleni ode mne nemůžete udělat nic."
KŘEST NENÍ FORMALITA ANI ZVYK
Tak vnitřně a živě, jako je vinný kmen spojen s
Povrchní lidé považují křest za slavnostní ratolestmi, tak jsme spojeni s Kristem. Ratolesti
obřad. Prý je to v našich zemích pouhý
dostávají život z vinného kmene-my dostáváme ži
zvyk. Má se udělit novorozeňátku - ale
vot Kristův a to od chvíle našeho křtu. Od křtu
pak už pomalu zanikne. ,
jsme částmi tajemného Těla Kristova-ďRKVE-jejíž
Avšak křest není zvyk, který nemá smysl hlavou je KRISTUS sám. Od křtu můžeme říkat se
a který bude zbytečný. Je to něco mno
s v. Pa v lem: "Žiji ovšem já, ale to už nejsem já,
hem víc.
nýbrž žije ve mně Kristus."(Gal 2,20).
CO JE TEDY KŘEST?
Snad křesťanská
Od křtu můžeme říkat se sv. Janemí 1.3,1):
slavnost, při které dostane dítě jméno?
"Hledte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že
Jak je to u jiných náboženství či světo
se smíme nazývat Božími dětmi, a to také jsme."
vých názorů? Ale jméno se dává stejně dí
těti hned po narození a zapisuje se na úřa Zakladatel katolického dělnického hnutí Cardijn ří
kával mladým dělníkům:"Uvažte jen! Nejste stroje,
dě. Při křtu dostáváme krásnější jméno,
než které nám vybrali rodiče. Totiž jméno nejste tažná zvířata, jste synové a dcery Boží.
KŘESŤAN. Člověk se křtem těsně spojuje Na to budte hrdi!1'
JSME DĚTI BOŽÍ MALÝ katechismus
s Kristem a stává se nositelem jeho osob
nosti.
Na to můžeme být právem hrdi. Dodává to našemu
životu vznešenou náplň. Víme, oč se můžeme spo
PONOŘENÍ DO SKUTEČNOSTI KRISTOVY
lehlivě opřít a při všech životních ranách známe
Ano, křest nás ponořuje do tajemné sku
tečnosti Kristovy, do jeho výkupného utr jejich smysl i smysl našeho života na zemi. Sv.Jan
pení a smrti a do jeho slavného zmrtvých pokračuje v I.listě 3.kapitole:"Milovaní, už ted
jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé.
vstání. Křest a křesťan pochází z jména
Víme však, že až se on ukáže, budeme mu podob
Kristus.
APOŠTOL PAVEL PÍŠE V 6.kap.ŘÍMANŮM: ni, protože ho budeme vidět, tak, jak je."
P.Eugen Walter řekl:"Dnes potřebujeme pokřtěné,
"Což nevíte, že my všich
kteří vědí, že v den křtu, dostali nesmírně čest
ni, kteří jsme byli
né poslání." Křest, křestní milost a závazky je za
křtem ponořeni v Kris
se třeba změnit v něco živého, probudit v sobě
ta Ježíše, jsme tím
vědomí, že jsme byli pokřtěni.
křtem byli ponořeni do
MAM
E ŽIT JAKO POKŘTĚNI' LIDE
jeho smrti? Tím křest
Pravý křesťan není ten, kdo má křestní list, ale
ním ponořením do jeho
kdo si uvědomuje své křestní poslání a je za ně
smrti byli jsme spolu
vděčný-ví totiž, kolik milostí působí a oživuje křest
s ním pohřbeni. A jako
Děláme-li kříž, tedy proto, že první jsme dostali
Kristus byl vzkříšen z
křestní vodou. Ponoříme-li prsty do svěcené vody,
mrtvých Otcovou slá
vždy bychom si měli připomenout náš křest.
vou, tak i my ted mu
Svěcená voda není něco magického. Ale pokřížujesíme začít žít úplně no
me-li se svěcenou vodou, uvědomme si:"Jsem pokř
vým životem..."
těn ve jménu Otce i Syna i Ducha sv. Dostal jsem
JEDNOTA S KRISTEM
při křtu svátá práva-ale i závazky. Mám žít tak,
Křest-podivuhodný div
jak se sluší na pokřtěné, na údy tajemného Těla
omilostnění skrze sjed
Kristova-Církve."
nocení s Kristem!Smrt
Úniv.prof.Dr. Ferdinand HOLBOCK
i Zmrtvýchvstání záro
veň .

DĚJINY PAPEŽŮ

Tak se uskutečnilo velké dílo kardinála, jednak
nastolení papežské autority a obnovení církevní
INOCENC VI.-Etienne Augert
ho státu, jednak jeho práce na zákoníku-po 14
Od 18.prosince 1352 do 6.září 1362
ti letech. Urban sídlil napřed ve Viterbu, kde
Albornoz zemřel a znovu nastoupil Boccaccio ja
Mont/Limousin, byl
ko vyslanec. 16.října vstoupil Urban do Říma.
kupem v Lyoně a v
Clermontu a kardi- Hymnem ho přivítal Petrarka.
Když přijel Karel IV.r.1368 ke korunovaci císa
nálem-biskupem z
řovny, bylo vidět, jaká harmonie panuje mezi
Ostie. Sv.Brigita
přivítala jeho na vládou a papežstvím. R.1369 přijel do Říma také
císař z Byzance, Jan V.Paleologus, aby se vrátil
stoupení na trůn
do Církve a tím skončil s rozdělením církve.
řadou nadějných
předpovědí. Byl to Ovšem dílo se nepodařilo.
hluboký a vážný muž Urban-jako jeho předchůdci-miloval umění a pus
Napřed dal do pořádku til se do obnovování za 70 let tak zpustlého
Říma. Ani hrozby sv.Brigity, ani divadelní hry
hýřivý dvůr svého před
Petrarkovy mu nezabránily, aby se r.1370 nevrá
chůdce a odebral mnoho pro
půjčených hodností. Vystupoval zá til do Avignonu, kde podle proroctví světice
brzo zemřel. R.187O byl prohlášen za blahoslave
sadně proti brebendám kardinálů a rozšířil
své reformní snahy až do Německa. Aby upev ného.
nil papežskou vládu v Itálii, poslal tamvynikajícího kardinála a španělského granda
VÍTE CO JETO ?
Agidia Albornoze, kterého Gregorovius nazýBIBLICKY INSTITUT - je Papežská vysoká škola
vá"geniálním státníkem, jaký kdy ve sboru
kardinálů existoval". Ten měl připravit Řím biblických studií, zal.r.1909 sv.Piem X.v Římě.
na papežův návrat. Svou úlohu rozřešil Albo- Má právo udělovat akademické hodnosti a dokto
rát Písma sv. Je určená hl.pro přípravu budou
roz chytře, energicky a vznešeně. Mohl by
cích profesoru Písma sv. Pro studium sv.Země
se práván nazývat"druhým zakladatelem cír
kevního státu",jak vyplývá z jeho Constitu- zřídila r.1927 pobočku v Jerusalemě.
tiones Aegidianae-"nejdokonalejšího plodů
BIGAMIE-dvojí manželství. Soucašná bigamie je
občanského zákoníku v Církvi". Ten platilvšude trestná. Postupná bigamie -tj.uzavření
i když jen teoreticky - až do doby Napoleo sňatku po smrti manželky, je dovolená. Vdovec
novy. S Albomozem se vrátil do Itálie Cola po prvním manželství smí být knězem(sv.Frantidi Rienzo a byl krátký čas senátorem Říma.
šek Borga), po druhém manželství musí žádat o
Inocencovi se podařilo mírem v Brétigny r.
dispens(překažka závady).
1360 uzavřít desetiletý mír ve stoleté vál
BÍLÁ NEDELE-nazývaná tak proto, že první neděli
ce Anglie s Francií. Jeho nepotismus byl
po velikoncích leckde nosívali novokřtěnci na
umírněný. R.1354 se objevil jako vyslanec
posledy bílé křestní roucho. V Římě ten den už
Florencie na dvoře v Avignone Boccaccio.
oblékali obyčejné šaty. Dnes se často koná na •
URBAN V. - Guillaume de Grimord.
tuto neděli první sv.při jímání a obnovují se
28.září 1362 - 16.prosince 1370.
křestní sliby.
Byl opatem Benediktinů v St.Viktor v Mar
BILA SOBOTA - ve sv.Týdnu. Podle dekretu z r.
seilli a žil v pověsti svatosti. Nar.se r.
1955 se nekonají dopoledne na bílou sobotu bo
1309 v Grisac/Languedoc. Jeho volbu opěvuje hoslužby.
Petrarka. Byl vážný, měl smysl pro spravedl
nost. Brzo si ho všichni oblíbili. Mohučská BILOKACE - latinský výraz ze slova bis-dvakrát
a locus-místo, znamená, že je nějaká osoba záro
kronika ho označuje slovy Lux Mundi-Světlo
světa. Neúnavně a úspěšně bojoval proti ne veň přítomná na dvou místech(sv;Don Bosko)
pořádkům v Církvi a začal v nejbližším oko BINACE-dovoleni', aby jeden kněz sloužil v jed
lí. Žádal i po vlastním otci, aby odmítnul
nom dni dvakrát mši sv. Povoleni uděluji bisku
pensi, kterou mu přiřknul král. Rozhodující pové, zvi.pro neděle a zasvěcené svátky, aby
událost byl návrat do Říma, jak ho žádala
mohli všichni věřící na mši sv. V případě potře
r.1367 sv.Brigita Švédská, Petrarka a osob by se smí sloužit mše sv.i několikrát denně.
ně v Avignonu i císař Karel IV. Boccaccio,
BIRET - je liturgická pokrývka hlavy, dnes kula
který přišel jako florentský vyslanec, mu
tá, s čtyřrohým tuhým dýnkem, na němž jsou 3,
nabídnul čestnou stráž, bude-li se vracet.
Když přistál papež v červenci 1357 v Itálii, přip.4 zaoblené rohy. Kardinálové mají červený,
biskupové a preláti fialový, ostatní klerici
přivítal ho stařičký kardinál Albomoz.
černý. Biret se nenosí u oltáře a při modlitbě.
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MŮJ HODNÝ SYN
Rosana McCartnevová seděla v křesle
a četla synův dopis:"Milá maminko,
přijedu domů, doufám, že bude něco
dobrého k jídlu. Dlouho jsem Tě už
nevyděl. Tvůj milující sin Benjamin'.'
Předstírala, že nevidí pravopisné
chyby. Byl to první dopis synův po
pěti letech. Těšila se...uvidí ho!
Vždyt měl jen matku. Jeho otec se s
ní oženil, protože viděl, že má vel
ké úspory. Když se syn narodil,před
stíral, že chce úspory rozmnožit a zmizel i s nimi. Už se nikdy ne
ukázal .
Chtěla vychovat svého syna dobře,ale
musela do práce, svěřila ho souse
dům a věnovala mu vlastně jen konec
týdne.
Obviňovala se, že pro její nedosta
tečnou péči je tak těžko vychovatel
ným dítětem.
Jako dnes si představila chvilku,kdy
Benjamin odříkával Desatero. Při
přikázání Nepokradeš se rozplakal.
Týž den ho přivedl domů majitel
cukrárny, přistihl Benjamina, jak si
cpe kapsy ukradenými bonbony.
A o šest let později, další scéna.
Chlapce přivedl domů známý policis
ta. Chytl ho v obchodním domě, jak
si cpe pod košili hračky. Tentokrát
měl už kolem sebe bandu kamarádů.
Když bylo Benjami třináct, soud pro
nezletilé ho odsoudil do polepšovny.
Ukradl na nádraží komusi kufr.
Když ho odváděli, matka plakala a on
jí soucitně utíral slzy z tváře.
Hluboko v srdci byla přesvědčena,že
její syn Benjamin je v jádru hodný
chlapec. Ani jí nenapadlo, že by měl
zločinecké sklony po otci.
Když ho propustili z polepšovny,
shromáždil kolem sebe kamarády a s
nimi organizoval prodej omamných
jedů. Dobrák soudce dal na
matčiny slzy, Benjamin se
tvářil také kajícně - a byl
odsouzen na dva roky. Jen!
Odseděl si je. Doma s pláčem
sliboval, že bude žít jako
poctivý člověk-druhý den ho
zatkli v hospodě, kde se
rval s nožem v ruce.
Psal matce z vězení dopisy
plné ušlechtilých myšlenek.
Jednou za měsíc ho mohla
navštívit. Tohle bylo jeho
první vězení, poprvé dostal
podmínku. Proto směl přijí
mat matku volně. Hladila ho
po vlasech, světlých, rozčechraných a naslouchala jeho

slibům. Chce vést poctivý život, až se
vrátí z vězení. U maminky.
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Bylo mu dvacet tři, když ho jistá dívka
obvinila, že ji nutil k prostituci. Znovu
musel do vězení - na čtyři roky. Ale vrá
til se brzy a pak zmizel. Pět let o něm
neslyšela-až nyní dopis:"Přijedu..."
Někdo zvonil. Otevřela. Přede dveřmi stál
muž a žena a byli od policie.
"Poručík Bayer, má kolegyně Bakerová. Vče
ra.večer zemřel jeden muž na následky ne
hody. Měl u sebe jen vaši adresu..."
"Odkud měl mou adresu?"
"To nevíme. Můžete jít s námi do márnice?
Snad je to někdo, koho znáte..."
"Ale nemohu-čekám na syna Benjamina."
"Nechejte klíče u sousedů. Nebude to dlou
ho trvat. Přivezeme vás zpět."
Dávala Benjaminovi klíče pod květináč.
Snad si na to vzpomene, až se vrátí.
Vstoupila do policejního auta. "Při jaké
nehodě ten mrtvý zahynul?"zeptala se.
"Nu, chytla ho policie, když se chtěl
vloupat do zlatnictví. Střelil po jednom
policistovi, ostatní se bránili a stříle
li po něm. Byl na místě mrtev!"
Paní McCartneyové se zdálo, že světlovla
sý muž pod lucernou je Benjamin. Nebyl.
"Opravdu pospíchám domů..."začala.
"Už jsme na místě, paní McCartneyová a
nebude to trvat déle než deset minut. Pak
vás odvezeme zpět k vašemu synovi."
"Jestliže je ten člověk zločincem, musíte
mít otisky jeho prstů. A mne tu nepotře
bujete."
NAŠE KRIMI
"Bohužel, paní McCartneyová, ten člověk
se nedávno dopustil zločinu v jiném státě
a my jsme tušili, že víme, kdo to je. Po
slali jsme tam pro záznamy o něm, ale
jak se to někde stává, tyto záznamy se
ztratily.: Proto když ho nepoznáte, bude
pochován jako "neznámý"."
Stála v chladné místnosti a dívala se na
zed. Poručík odhalil bílé prostěradlo z
tváře mrtvého. Benjamin už na ni určitě
čeká doma.
Zírala do tváře člověka, ležícího na má
rách. Měl lehce zakřivená ústa. Vlasy
už nebyly rozčechrané a také ne tak
docela světlé. Zírala upřeně na
malou jaterní skvrnu na jeho
bledé tváři.
"Je to někdo z vašich zná; mých?" zeptal se poručík.
"Je mi líto, ale nikdy v živo
tě jsem tohoto člověka nevi
děla. Nezlobte se, ale nemo
hu vám pomoci,"řekla rozhod
ně .
"A ted vám budu velice vděčná
když mě rychle , co nej rych
leji dovezete domů.
Můj syn Benjamin na mne už
jistě netrpělivě čeká."
P.G.Smithová.

MŠESV.
AARAU - každou
třetí neděli v měsici, v sále pod
kostelem sv.Petra,
blízko nádraží-10 h\
BERN - každou druhou
neděli v měsíci v 9 hod.
v kapli u kostela "Bruder Klaus"
Segantinistr.26.
BASILEJ-slovenská, i pro Cechy
Rilmelinbachweg, neděle
9 h.
CURYCH - každou neděli v 19 hod. v
kryptě kostela Božského Srdce,
Aemtlerstr.49..Wiedikon
CORTAILLOD - 10 km na juh od Neucha
tel, směr Yverdon, farní kostol
sv.Petra, 4.ned.v mesiaci
10 h.
FRIBOURG - v kaplnke Marianistov,
Rue de Faucigny,1.ned.v měs. 10 h.
LAUSANNE - v kaplnke"Foyer du Ser
ván", Rue Eugene Grasset, 3.a 4.ned.
v mesiaci,
9,15
RUTI-TANN - každou první neděli v
měsíci v 9,15 hod.v kapli u kato
lického kostela.
St.GALLEN - rozesílají se pozváninf.P.Martin Machytka
tel.071-272807
WINTERTHUR-každou sobotu v 19 hod.
v kapli u kostela sv.Ulricha, Seuzacherstr.1., Rosenberg. Tam zve
na mši sv.náš misionář i katolíky
z S chaffhaus enu.
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Te
rezky, 14 Ave Paschier, 2 ned. v
mesiaci
9,30
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Data nepravidelných mší sv. .výletních
nedělí, exercicií, duchovních obnov, tá
borů pro děti i pro mládež aj. sdělí misionář-pokud neuveřejníme v KLUBu.
Na misionáře se obraťte v záležitostech
křtů, sňatků, sv.zpovědifobvykle před
každou mší sv!(návratu do Církve, vy
učování katol.náboženství a pod.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
P.Josef SIMCÍK, 8004 ZURICH, Brauerstr.99. ,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK,tamtéž,t.01-2414455
P.Martin MAZÁK, 111O Morges,La Longeraie,CP 202, t. 021-801773
P.Aloiz ONDREJKA:Misie:Leonhardstr. 45.
BASEL, t.051-225117
Byt: Amerbachstr.il. ,4007 BASEL,
tel. 061-320404

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
EXERCICIE V BATHANIEN - povede P.Josef
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KOLÁČEK z Vatik.rozhlasu
14.-17.3.
DUCHOVNÍ CVIČENÍ V QUARTENU - bude mít
Otec biskup Škarvada nebo někdo z vlasti.
22.-24.3.
LETNÍ TÁBOR U MOŘE PRO MLÁDEŽ
v Massa Lubrense
13.-27.7.
Pravidelné čtvrtky se mší sv a modlitbou růžence
se konají v kostele sv.Dona Boská, u misie
v Curychu
v 19,45 hod.
První pátky v měsíci - setkání v klubovně curyšské misie: Brauerstr.99. 19,30 bohoslužba, médi táce
Zvláštní shromáždění mladých poslední pátek
v lednu bude 25.a 26.1. v Klubovně ve Winterthuru, Seuzacherstr.l. Téma přednese Marek
Pavelka z Prahy.

VYSTŘIŽENO...
"...právě jsem dočetl příspěvek prof.M.Lobkovicze. Nemýlím-li se, je též odchovanec Jiráskova
gymnásia, jako Rafael Kubelík, Mons. Karel Vrána,
Dr.VI.Kabeš a řada dalších, co vynikli, co se za
sloužili. "Miky“-jak mu říkali-též skautoval...
Byl jsem na krátké návštěvě v Praze, a porozumněl jsem tomu příspěvku lépe...Pobízí to k vytrvá
ní v modlitbě celým srdcem a duší. K intenzivní
modlitbě však vybízí i zmínka o zemřelém, tajně vy
svěceném biskupovi Davídkovi. Je to otřesné, ale
celá ta doba, do které ona událost spadá, byla
otřesná, temná. Proto jsem sám"narazil"když jsem
se starému, dobrému příteli pochvalně zmínil o
Piu Xll.;hned se zašklebil. Udělal to vítr, který k
nám zanesl útržkovité zvěsti o různých excesech,
novinkách, hnutích co se víry týká. Nebylo pořád
ného tisku, hledalo se, jistě upřímně-oživení víry,
něco nového, co by posílilo, potěšilo. Ekumenismus
se stal populární myšlenkou u části inteligence. A'
tak, bez vyššího usměrnění, se spíše u katolíků
než u protestantů, ekumenismus rozběhl jako utr
žený pes bez řetězu. Cokoli přišlo"per pusa"ze Zá
padu, včetně"teologie osvobozenfa jiných a lá Ko
línský manifest výstřelků, našlo hned u nás ne
kritickou půdu. Ne všude-na štěstí.
A Otec Jiran se vrátil do Písku. Co utrpěl od
příslušného"progresivního"modernistického biskupa
se pojí k téměž problému. Kéž by to měl Otec Ji
ran nyní jako děkan v Písku lepší, snažší. Získal
v exilu mnoho jedinečných zkušeností, takže má
bohatý koš, z kterého má co rozdávat. Poctivost
ve víře a plamenný oteň Otce Jirana budou velkým
přínosem domova..."
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
"Velice, bohužel, aspoň v určitých kruzích v Pra
ze jsou obdobné novoty a názory ze Švýcar...Po krokoví"švýcarští katolíci-a ještě více katoličkyrozhněvaní na Jana Pavla II.pro tzv."Haas Affáre"
podkopávají autoritu sv.Otce a šíří hloupé pomluvy
Mluví přesvědčivě-mnozí z našich doma se nakazili1.1

NAŠE KŘÍŽOVKA

NOVOROČNÍ SLAVNOST

Když sedali za stůl, ozval se zvonek. "Figurinovi",řekla radost
ně paní donu Margarita."Petrušo, jdi je uvítat. Jsme kompletní'.'
Pán domu, oslavenec, Petr Pavlovic, kandidát filosofických věd
a kulatý tlouštík, spěchal do předsíně.
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Jsou to znánu, z dovolené. Qn pracuje v divadle a tak dostaneme
od nich lístky i na premiéry. Agnesa je moc hezounká..."
Z předsíně bylo slyšet hlasy, mužný baryton a půvabný soprán.
Pak tam někdo začal tlučně dupat a soprán řekl: "Fikusi, sednout!'
"Přišli manželé Figurinovi,"otevřely se dveře."Vítám vás."
Vešel prošedivělý, elegantní prunet a žena neurčitého věku, pů
vabná -as nimi"překvapení"šedá doga s tlustým ocasem. Jeden
dost se rozesnál, jiný vydechnul.
"Jediné slovo,’ paní Margarito, a zase se ztratíme. Nemohli
1. Ďábel, předl .citosl .tišení,
jsme Figuse nechat dcma, tomu drobečkoví je teprve šest měsí
předl.2. Latinsky Zdrávas,
zařízení na dveřích, jeden ze ců .. "Obrátila se na muže i na psa:"Hezky poproste—"
synů Noemových.3.Vyšší svě Prošedivělý brunet se uklonil a nenápadně kopnul dogu. Ta zved
cení, posvátný den židů,4.
la tlamu a třikrát chraptivě zaštěkala. Pak se olízla a zamí
Němec.chlapec, lidově stropy řila ke stolu, kde ji pán zadržel před mísou s telecí pečení.
synovec Abrahámův.5.Clen
Margarita se vzpamatovala. Začala drmolit, jak ráda Figurinovi
největší strany za I.republi vidí i s jejich maličkým překvapením a uvedla pejska do ložni
ky, slovenská otázka
ce, kde se hned roztáhl na posteli a usnul.
6. královna, která vysta
Mezi hosty bylo veselo. Vtipy a anekdoty,hlavně na psí motivy.
věla ve starověku slavné vi
Všichni připíjeli Petru Ivanoviči, kterému bylo právě v před
suté zahrady, polní míra.7.
večer Nového roku čtyřicet pět, šťastný mužný věk, doba činů
Zkratka žens.jména, podábloa zralých myšlenek.
HUMORESKA
vat.8.Vábný, také moje.9.
Okrouhlý předmět, strom. 10 Přišel čas dát na stůl slavnostní dort s čtyřiceti pěti svíč
kami, kuchyňskou pýchu Margarity Pavlovny.
Z Ameriky, staré zájmeno.
"Ted zapálíme svíčky,"oznámila slavnostně."Přátelé připravte
A. Povídačka, kouřící hora.
se na velký dort pro naši početnou společnost. Agneso LeoniB. Radostná zvěst. C. Hudeb,
dovno,"obrátila se k Figurinové,"pojďte se mnou, drahoušku,
skladatel min.století, něm.1^1
postavila jsem dort v ložnici na stolek. Bojím se...totiž
franc. člen. D. Uměl. předmět
(bez n), také potom,Evropan nechtěla bych probudit Fikuse."
Dámy odešly. Za necelou minutu zaslechli hosté z ložnice ne
E.Spojka, tíhne,dvě značky
příjemný třeskot rozbitého nádobí, nářek Margarity Pavlovny,
teploty, fr. zlato, otázka. F.
ječivý křik paní Figurinové a vzápětí ohlušující psí štěkot,
Stromy a keře, zkr.klubu
cyklistů.G. Kolem nás, zájm., který vystřídalo žalostné kňučení. Hosté s pánem dctnu v čele
se vrhli do ložnice. U stolku se válely na podlaze střepy pa
pytel. H. Kuřivo, Evropanka,
spojka. I.Sestra sv.Benedik- rádní Polzuchinovic mísy a vedle nich seděl Fíkus s tlamou
tafjeho dvojče), J.Záliv,is
umazanou šlehačkou a stále žalostně vyl.
lámský duchovní. K .Slavný
"Petrušo, on úplně sežral tvůj dort. Se všemi svíčkami,"vy
výrobce houslí, zkr.doporu křikla s plářem Margerita. "A vůbec není pěkné vodit na návště
čeně, otec.
vu psy, kteří rozbíjejí nádobí a sežerou narozeninový dort."
"Je to opravdu divné jednání,"podotkl jeden z hostů.
"Zavolejme veterinární pohotovost. Z těch svíček mu bude zle.
To je nápad, dávat na dort svíčky. Copak je to ikona?"zvolala
paní Figurinová. A tu se ujal slova Petr Ivanovič. Vzpřímil se
a řekl slavnostně:"Klid, dámy! Dovolte, abych jako oslavenec a
filosof řekl pár slov. Margušo, miláčku, tak pes zblafnul dort
a ze svíček mu nic nebude. I já bych si na jeho místě ulcmil
_ aspoň kousíček. Ale Figus se neudržel a projevil svou
zuctu dortu jako celku. A vůbec, přátelé, nač se rozčilovat
kvůli takové maličkosti? Život je složitá a mnohotvárná
věc, nebudeme si ho - zvlášť, na Nový rok - kazit. Pojďme
do jídelny, jistě tam toho ještě zbylo k jídlu dost."
Figus na vyzvání své majitelky z vděčnosti podal osla
venci packu. A na tu příhodu dlouho hosté vzpomínali.
"Nejveselejší Nový rok byl tehdy, když Figurinovic pes sežral Petrušův dort." Tím se chlubila i
autorka dortu.
LEONID LENČ

HUMOR
Mart Twain definoval šéfa:"Šéf je člověk
jako jiný, ale často to o sobě neví.”

Věřitel:"Pane, nsnám čas, abych sem každý
den chodil s upomínkami.""Ho
dil by se vám čtvrtek?'
'Ano.""Tak chodte kaž
dý čtvrtek."

Herečky, která je známá svým klidným humorem, se
jednou ptají, jak se naučila své vyrovnanost i
"Myslím, že vyrovnanost je přirozená vloha,kte
rá se nedá naučit v bleskovém kursu."

"Je tam operace nebo mejdan,"rozčiluje se primář,
když slyší z operačního sálu zpěv. "Nezlobte se,
ale došla nám narkósa, tak se snažíme operované
ho uspat zpěvem."
V 19.st.přišel jeden z goethovských badatelů do Sesenheimu, protože tam bydlela stajřenka, která slavného básníka
osobně znala. Nakonec pamět
nice řekla: "Byl tady, byl,
'ale jednoho dne se sebral,
odejel, a od té doby nebylo o
něm ani vidu, ani slechu."

Potkali se kamarádi
z mládí."Co dělá tvá
velká láska? Vzali
jste se?""Napřed
jsme si říkali, že
zůstaneme dobrými
přáteli, ale pak jsme
se přece jen vzali."

"Co to čteš?""Ale studuji nej
novější zákony.""Jak se mají
provádět?'"'Ne, jak je mám
obcházet.

"Tak jsem konečně
koupila našemu děvče "Tak, a te3 vyzkoušíme chleba, který
jsem doma sám upekl."
ti knihu Co má vědět
"Karlíčku, ty čteš už oznáme
každá dívka před man
ní k sňatku?”"Tatínku, možná,
želstvím. ""No a.""Nic.
že tam najdu nějakého milého muže pro naši uči
Já nevěděla, že už je týden vdaná."
Na návštěvě nabízeli hostu hroznové víno.
"Ne-, nepřinutíte mě, abych bral víno v
pilulkách." '

telku . ”

"Poslyš, Honzo, jestlipak by mi ušil tvůj krejčí
oblek na zálohu?""Zná tě?""Ne.""Tak možná že ano'.'

"Už jsi zase v hospodě a hraješ karty ?Vždyi "Pane Mlynář, nechápu vás. Vy chodíte do práce
jsi přísahal, že ke kartám ani nečichneš?" pěšky a vás syn má tak nádherný vůz.""Ten má
štěstí, má bohatého tatínka a já ne."
"Však já k nim také nečichám."
"Pane doktore, předepsal jste mónu muži hodně po
"Člověk tě ted vůbec nevidí s tvým příte
hybu, ale on se tím neřídí.'"'Tak mu předepíšeme
lem. '"'Rozešli jsme se. Napřed jsem musela
tabletky proti zácpě -pak bude běhat celou noc."

přimhuřovat jedno oko, pak se mi obě oči
otevřely."

"Es war schon eine brutale Roheit, ihrem Nachbarn mit einer solchen Wucht den Bierkrug auf
den Koprf zu schlagen.”
sagte Richter zum Angeklagten."Wissen sie, was
darauf steht?" Der Angeklagte:”Ja. Zuř Erinnerung an gemutliche Stun- •

Starší neženatý muž hledá v zprostředkova
telně sňatků manžel
ku. "Hezká být nemu
sí, ale aspoň půl
miliónu věna."Zprost
ředkovatel si ho dob
ře prohlédne a zabru
čí: "To by musela být
blázen.""To by mi
také nevadilo,"odpo
vídá klidně zájemce.
Policista přistoupí
Psychiatrická klinika? Zase je tu ta zákaz k dobře oblečenému
ice, co žádá játra a filét

den."/Nedá se přeložit/

"Vzala by sis člověka,kte 
rý rozhazuje peníze. Mílo?
"Záleží na tom, kolik pe
něz na rozhazování má."

Hrabě Bobby jde k odvodu.
Tam se ho ptají, u jaké
muži:"Pozoruji vás už dobré dvě hodiny,jak
jednotky by rád sloužil."Nejraději bych sloužil
se potloukáte kolem téhle továrny na dymana hlavním velitelství.”"Zbláznil jste se?”"Ne.
nit. Co tu máte co dělat?"”Ale snažím se
Je to podmínka?"
odvyknout si kouření.”

"Mluvili jsme posledně o Germánech a Romá
nech. Co víte o Románech, Nováková?" Ta se
začervená:"V každém románu se ti dva nako
nec vezmou."
Po velkém plese vpadne Jitka do jídelny a
vykládá tatínkovi:"Představ si, včera se o
■mne ucházel jeden lékař a jeden bankéř. Co
tomu říkáš?"”Tak máš teči na vybranou: pení
ze nebo život!”

Pan Horák ukazuje kamarádovi nový byt. "A tohle
je hudební pokoj.""Vždyt tu nemáte žádné hudební
nástroje.""To nevadí, ale zde je nejlépe slyšet
sousedovo rádio."
Honzík přiběhne k vesnickému lékaři:"Pane dokto
re, honem si vezměte obvazové potřeby a jděte do
hospody.”"Copak se tam stalo?”"Ještě nic, ale už
si začínají nadávat!"
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

p. p.
8635 Durnten

POSTRETOUREN:
TSCHECHISCHE KATH. MISSION,
BRAUERSTR.99. , CH-8OO4 ZÚRICH

20

KDO BYLI: BARABÁŽ, BARSABÁŠ A BARNABÁŠ?
1. BARABÁŠ - byl zločinec. Pilát dal židovskému davu na výběr, má-li propustit Barabáše
nebo Ježíše. Bylo totiž zvykem, o velikonocích některého zločince propustit z vězení.
Dav dal přednost Barabášovi před Ježíšem.
2. BARSABÁŠ - byl jedním ze dvou mužů, který měl doplnit apoštolskou dvanáctku po zrád
ném Jidášovi. Nazýval se také Josef nebo Justus. Los však padl na Matěje. Barsabáš pod
le ústního podání vypil beze škody jed. Svátek má 20.července.
3. BARNABÁŠ - levita Josef, "Syn útěchy" z Kypru, prodal podle Skutků apoštolů pole a
výnos se rozdělil chudým. Misijně působil velmi úspěšně v Antiochii nad Orontem, jednom
z největších měst římské říše. Když se podivuhodně - kolem r.37 - obrátil sv.Pavel apoštolský sbor mu nedůvěřoval - protože dříve tak krůtě pronásledoval křesťany. Barnabáš se ho ujal a uvedl ho k apoštolům. Pak pracovali společně rok v Antiochii - tam také
vznikl název"křesťané". Když mezi nimi vypukla neshoda, rozešli se a Barnabáš pálí
apoštoloval se svým bratrancem Janem Markem na Kypru, později v Řecku. Skutky apoš
tolské o něm píší jako o "výborném muži, plném Ducha svátého a víry" a úspěšném apoš
tolovi - zde se ovšem název"apoštol"užívá v širším slova smyslu. Připisuje se mu poučný
a napomínající dopis z l.pol.2.stol., který se používal do 4.st.v Církvi a teprve sv. Jero
ným ho zařadil mezi apokryfní - nepravé spisy. Také jeho evangelium je nepravé. Údajně
měl složit list s v. Pavia židům. Podle ústního podání apoštoloval i v Římě a jeho hrob se
údajně našel koncem 5.stol.na Kypru, kde prý ho židé v 2.pol.l.st. v Salamis ukameno
vali. Svátek má 11.června.

VÍTE,CO JE TO ?
Kdo založil premonstrátský řád?
Sv. Karel Boromejský?
Sv. Norbert?
Sv.Vincenz z Pauly?
Která mystička se vyznala v přírodním léčení?
Sv. Kateřina ze Sieny?
Sv.Hildegarda z Bingen?
Sv.Anežka?

Který světec měl dar bilokace(být současně
na dvou místech?
Sv.Antonín Paduánský?
Sv. Pavel
Sv.Jan Bosko?
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