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víme, že naši knězi i laici v době komunistické diktatury pro svou víru hodně vytrpěli. Je
smutné, že ve svobodné zemi se představitelé Církve nebrání zákazu křížů ve školách, zato
se však organizovaně štve proti biskupovi,někdy i metodami, za které se slušný žurnalista,
i slušný člověk musí stydět.
Víme, že nám Kristus neslíbil blaho na zemi:"...přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije
bude si myslit, že tím prokazuje službu Bohu."(Jan 16,2).Ani Pán neslíbil, že všichni věřící
mu zůstanou věrni:"A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska."
(Mt 24,12) .Jidášů je dnes v Církvi víc než dost. Místo, aby rozdávali bohatství Kristova uče
ní, kritizují papeže a biskupy-jen nekritizují sebe. Ačkoliv tato kritika-zpytování svědomí-je
pro nás nejužitečnější. Ovšem i bolestná. Ještě těžší je vyznat výsledky své sebekritiky člo
věku, který je jistě také chybující, t.j.vyzpovídat se. Ale je to jeden z nejdůležitějších pro
středků, jak splnit přání Kristovo:"Bučíte tedy dokonalí..."(Mt 5,48).
Zanedbává-li se Kristus a duchovní hodnoty, přecházejí lidé k sektám. Ty mluví o Kristu ne
správně, ale mluví o něm. Je tam přátelské ovzduší a člověk tak uniká bolestným chorobám
dneška, osamělosti, nepochopení, bezcílnosti.. . Pravda tam ovšem není.
Katolická víra má tolik duchovního bohatství, že se nazývá"svatá". Má svátou hlavu-Kristasvaté učení a svátosti, kterými nám sám Bůh pomáhá k dokonalosti. Lidé, kteří prošli pocti
vě všemi možnými naukami, nakonec po usilovném hledání poznali, že nekonečné duchovní bo
hatství má jen katolická víra.
Kristus se s Církví ztotožňuje. Když se pronásledovateli křesťanů, Šavloví, zjevil v nesmírné
září, odpověděl na otázku Šavlovu, kdo je: "Já jsem Kristus, kterého ty pronásleduješ." A Šavel nepronásledoval osobu Kristovu, nýbrž jeho Církev. Když se s Církví Kristus ztotožňuje,
musí být ve své podstatě svátá jako on.
Vezměme jen tajemství Nejsv.Trojice. Je to vnitřní život jednoho Boha-ne tři bohové, jak tvr
dí mohamedáni. Vnitřní Boží život je tajemství, které nám poodhalil Kristus. Sv.Jan píše na
začátku evangelia: "Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha..." Tedy projev boží je zo
sobněný, spojený s ním těsněji, než náš projev s námi. Jejich vzájemná láska je zosobněná v
třetí božské osobě-v Duchu sv. Církvi ho Kristus poslal 10 dní po
svém Nanebevstoupení, ale Duch působil i dříve a působí i mi
mo Církev: "Duch vane, kam chce. "(Jan 3,8).
Vymízí-li z našich projevů Duch lásky, uvolní se místo Zlému
duchu. Ten má dnes ve světě prostoru víc než dost
hlavně v těch, kdo ho popírají či v něho nevěří.
Láska musí spočívat a vycházet z pravdy-z Krista.
Kristus potvrdil sám vnitřní život v Bohu tím, že
poslal učedníky křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha
sv. "Já a Otec jsme jedno.""Kdo vidí mne, vidí i
Otce."(J 12,45).
Snažme se poznat svou víru z Nového zákona, dob
rého katechismu, právo věrných knih. Je smutné,
že užíváme slova"pravověrný", ale víte, kolik
autorů knih proti pravdě Boží si dnes říká"teologové'.'
Pak vlastní rozjímání, modlitba, rozhovory s těmi,
kdo věří a učí tomu, co učil Kristus, exercicie...
P.Cyril-a nejen on-v sobě uvolnil prostory Bohu, zba
voval se všeho, co Bohu překáží. Je to jediná cesta k
nezničitelnému a věčnému štěstí. Bůh nám k tomu po
máhej zvlášť ted, v postní době a uprostřed války.
Vaše
redakce

11.414 řeholníků - kněží i bratří._______________2
V katolickém kostele v Levoči se setkali zástupci
Naše vlast poslala spojencům do války pro 3 náboženství: katolické Církve, evangelíků a pra
ti diktátoru Saddat Husejnovi odborníky a voslavných. Inspirovala je událost z knihy Mária
v dnešnej době, totiž že v Berlíně je na místě
několik tisíc plynových masek. Pražský
býv.koncentráku chrám, zasvěcený Panně Marii,
arcibiskup kard. Fr. Tomášek zaslal těmto
královně mučedníků a v něm Betlém, kde místo
statečným mužům ujištění, že se za ně
všichni biskupové modlí, že oceňují jejich tří mudrců je Pavel VI., po jedné jeho straně
obět a že jim přejí, aby se všichni zdraví pravoslavný patriarcha Athenagoras, po druhé
evangelický biskup Dibelius. Betlému se říká
vrátili do vlasti. Také věřící se mají za
" ekumenický".______________________ ______________
všechny postižené válkou modlit._________
V presidentském paláci Polska je nová kaple, za
22.1. se konala tisková konference u sv.
Stolce o nové encyklice sv.Otce Redempto- svěcená Panně Marii, královně Polska. Kaplanem
je jeden ze zpovědníků Lecha Walesy, P. F. Cibula.
ris Missio. Byl tam kard.Tomko,prefekt
kongr.přo evangelizaci národů a P. Marcel - V USA žije asi 622.000 katolíků z Indie, hl.z
le Zago, představený misionářů Oblátů ne- jižního státu Kerala. Patří jak k latinskému, tak
poskvrněné Panny Marie.__________________ k různým východním obřadům. Začátkem září se
Sv.Otec jmenoval další biskupy pro Ukraji- poprvé sjedou do New Yorku, aby projednali různé způsoby hlásáni evangelia.____________________
nu-latinského i východního obřadu. By!
Pravoslavní chtějí postavit kapli na místě, kde
obsazen i stolec Munkačevo-Užhorod na
Podkarpatské Rusi ,která patřila naší vlasti. byl r.l9l8 zavražděn car Mikuláš ll.s rodinou Ještě k novému čs.velvyslanci u Vatikánu, ve Sverdlovsku na Urále. Půdu poskytlo město,
plány vypracuje architektonický ústav a základní
F.X.Holasovi. Nar. 18.10.1937, ženatý, 2
děti. Mluví francouzský, ruský, italsky a kámen položí patriarcha Alexej II. Místní arcibis
kup Melchisedech sloužil 17.1.na tomto místě smupolský, pracoval od r. 1960-1967 v peda
teční bohoslužby za cara a jeho rodinu.__________
gogickém muzeu v Praze, od r.1967 na
universitě v Brně__________________________ R.1965 byl zatčen P.Lászlo Emoedi a 6 kněží sku
Ve Švýcarsku vzniklo nové sdružení kato piny Regnum Marianum-pro nábožensku propagan
lických žen. Čestnou předsedkyní je Pan du a"spiknutí proti státu" a byli odsouzeni k
dlouhým trestům vězení. Nyní byli rehabilitováni.
na Maria. Činnost sdružení zahájil P.Petr
Muslimové, pravoslavní a katolíci v Albánii chtějí
Rutz v Curychu(Opus Dei),předsedou je
curyšský gener.vikář CH.Casetti, duchov hájit zájmy věřících ve straně náboženské unie
pod vedením P.Simona Jubanina.__________________
ním rádcem sekretář biskupa Haase P.
V Českých Budějovicích vyšlo už 3.číslo diecézní
Meier. Členkou předsednictva je i Dr.H.
Bossel, univ.profesorka matematiky v Cu- revue SETKÁNÍ. Řídí A. F. Kratochvil s redakčním
rychu.______________________________________ kruhem. Má přílohu Aktuality-a jeho úroveň stá
le stoupá. Jihočeši si mohou revui objednat na
Sv.Otec blahopřál Rogerovi Schutzovi k
50.výr.založení ekumen.komunity vTaize. adrese: 37021 České Budějovice, Biskupská 4.
12.1. byl v městě Karaganda v Kazakistánu Naši čtenáři hodně posílají KLUB, až ho přečtou,
pohřeb litevského jezuity P.Albinase Dum- do vlasti přátelům a kněžím. Někteří ho i našim
bliauskase(63). Pečoval od r.l97O o katolí doma předplatili - asi 35 frs. Předplatné s přes
ky v"katakombách'.' R.I975 dostal povolení nými adresami můžete poslat na administraci KLUk pobytu jako řidič záchranky. Spolupra Bu, 8635 Důrntenjpí Jobová).____________________
Vláda Čínské lid.republiky chce zpřísnit církevní
coval s řeckó-katol .biskupem A.Chirou,
aby katolíci přežili pronásledování-Němci, zákonodárství. V Pekingu snad už je vypracován
nový zákon, nahrazující interní předpisy Ústřed
Poláci, Ukrajinci i Rusové. R.I977 dosáhl
ního výboru KS Cíny, které platily od konce
zaregistrování katolické obce věřících a
7.9.I978 posvětil nový kostel. Intenzivně sedmdesátých let. Úřady pokračují v zastrašova
cí kampani proti členům papeži věrné katolické
se věnoval mládeži a mj.11 seminaristů z
Církve. Zmínili jsme se, že uvěznily už 15 knějeho oblasti šlo studovat teologii do Rigy
(Lotyšsko). Někteří jsou už kněžími a pů- ží a jáhnů.___________________________________ ______
sobí v Kazakistánu, Kirgistánu a Takistánu Etiopská(habešská)pravoslavná církev obvinuje
V Církvi je nyní 4186 biskupů(2312 sídel protivládní levicové povstalce, že povraždili 30
kněží a vyrabovali 83 pravoslavných kostelů.Levi
ních, 1150 titulárních a 724 emeritních-v
penzi). Je 2741 správních jednotek včetně coví povstalci se nazývají Tigrayská lidově osvo
prelatur a apoštolských vikariátů. Titulár bozenecká fronta. Ve srovnání s obsazováním zeních sídel je 2015. Ř.199O jmenoval papež mě fašisty je jejich počínání nepoměrně krutější.
82 sídelních a 55 titulárních biskupů. Od
začátku vlády 1649 - kromě 13, které vysvětil až 6.1. u sv. Petra v Římě.__________
Afričané se zajímají o rozjímavé řehole. V
Africe je 133 rozjímavých klášterů(karmelitáni, trapisté aj.) Celkem je v Africe

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ

V ČÍSLE JE SLOŽENKA

NA PŘEDPLATNÉ

V DOMĚ BYDLÍ UMĚLEC

poodstoupil, neboř, ze dveří vyšel pán, po
dobný čápu, a nesl pod paždí obrovské
V našem doně panuje vzrušení. Malíři z ate
i
plátno.
3
liéru v posledním patře ukradli několik
"Snad jste nekoupil ten drahý Hrnec pro koč
obrazů. Domovnice mi hlásila, že sku
ku? "zeptal se muž se zbožnou manželkou.
tečně "pár těch mazanic "zmizelo.
"Proč ne? Bydlím ve vile, obrovské pokojeSvědkem je jednak nalířova sestře
tedy
obrovské obrazy."
jednak jeho přítel, kteří obrazy
Dívka v rudých kalhotách a žlutém svetru
ještě před deseti dny v ateliéru
potřásla hromádkou malých formátů: "Dala
viděli. Malíř odejel před týdnem
jsem do toho skoro celé dědictví po stýčkov baskické čepici, zásobou barev
vi
. Malé obrázky do malého bytu!"
a stojanem na plátno"lovit a in
"Jen
aby vám je někdo nevyfouknul, "podotkla
spirovat se"-jak řekl-do našich
žena v koženém plášti a obrátila se ke mně:
velehor. Vrátil se s pěti plátny a
"Chcete-li něco koupit, už je pozdě. Prodal
řadou náčrtků a "moje nejcennější obrazy
jsou fuč!" Udání u "naší neschopné policie" všechny obrazy, studie a náčrtky. Doma nemá
ani čárku."
odmítnul a dobře udělal. Za týden dostaly
"Škoda! Chtěla jsem koupit něco s historickým
místní noviny dopis, kde zloděj sděluje,že
námětem
bratrovi... škoda! "
ukradl obrazy na příkaz amerického milioná
ře. Proč si milionář obrazy nekoupil? "To
Po večeři jsem se zmínila bratrovi, co jsem
byly právě obrazy, které jsem nechtěl za
zažila.
žádnou cenu prodat," řekl autor dramaticky. "Nu, nějaký ten historický obrázek by se mi ho
Bratr vyslechl rré hlášení o krádeži a řekl
dil," řekl zamyšleně a pak pokrčil rameny.
s úsměvem: "Nu, konečně zaplatí umělec své
"Tbimu chudákovi to přeji. Zbavil se těch maza
dluhy!" "Ty obrazy byly pojištěné?""Myslím, nic, zaplatil dluhy a ještě mu slušná částka
že ne. Uvidíš - jak se věci vyvinou."
zůstala na živobytí. Stejně už vypadal jako
A skutečně, asi za týden mi hlásila domov
sedm hladových let."
nice, že umělec zaplatil nejen dlužnou čin "Jak to mluvíš, Huberte?" zděsila jsem se, "je
ži, ale předplatil si ji na pár měsíců do
to přece velký umělec. Když dal jeho obrazy
předu, do nalého obýváčku si koupil kobere pro sebe ukrást milionář... A ti, co kupovali,
ček a objednal si u místní posluhovačky
asi také mají s uměním zkušenosti."
úklid. Že by mu milionář přece jen něco
"Nu - milionář! Kdo to dokáže?"Snížil hlas.
dal? Ale miliónoví lidé nebývají soucitní.
"Spíš bych se vsadil, že má ty ukradené obra
Když jsem se vracela s nákupem, vidím u
zy někde dobře schované. Poslyš...nejezdíval
vchodu do domu hlouček lidí. Každý pod paž na horskou chatu? Konečně, i kdyby ty obrazy
dí jeden, dva i víc obrazů, zabalených do
spálil, vydělal na tem královsky.."
místních novin a převázaných provázkem, ži "Na čem?"
vě se bavili. Postavila jsem tašku, že ja
"Na tem podvůdku. Když jsem se před týdnem,
ko odpočívám a nastavila uši.
vracel z naší schůzky historiků, viděl jsem
"Měl jsem štěstí, chytnul jsem jeho proslu ho, jak vchází do nádraží a vleče s sebou pár
lou Zlatou želvu, "chvástal se zavalitý ven obrazů__ "
kovan. "Uložil jsem bezpečně do umění dva
Pohoršené jsem se na bratra podívala a beze
tisíce. Za pár let bude mít obraz dvakrát
slova odešla do kudgiě.
takovou cenu."
"Zlatá želva je krásná, ale manželce učaro Asi za měsíc jsem potkala na schodech listono
še s velkou krabicí. Hrnul se do výtahu. Svě
vala Dívka s ježkem. Ty nádherné hnědé od
télka skákala od jednoho poschodí ke druhému
stíny - hodí se nám do růžového pokoje."
až se zastavila v posledním -"ateliérovém".
"Má-li člověk trochu peněz," chlubil se ne
Druhý den mi sdělovala domovnice, že"ten náš
nápadný človíček s rudou špičkou nosu, "je
opravdu nejlepší uložit to do umění. Jezdí umělec namaloval ještě pět obrazů a jeden mi
prodal se slevou, asi proto, že jsem se tak
vám pravidelně na výstavy a už jsem ulovil
nadřela s umýváním výtahu a schodů, když k ně
leccos cenného. Tile takovou modemu,"poho
mu chodilo tolik lidí uložit peníze do obrazů.
dil hlavou směrem vzhůru, "jsem ještě nevi
Za pár let cena stoupne a mohu dcerce, až se
děl. Koupil jsem Osm hubiček a Slaněný
bude
vdávat, koupit pěkný nábytek..."
Betlém-pro manželku, je velmi nábožná. A
to kouzelné Zátiší kaktusů. Pak pět náčrt
Nemohla jsem z mysli odehnat podezření, že jsou
ků, osm studií a akvarel z hor."
to stejné obrazy, které nedávno uměl
"To bylo asi mastné," podotkla s úctou v
ci zloděj"pro amerického milionáře"ukradl. Snad
hlase žena v koženém plášti.
mu křivdím, ale můj bratr je dobrý kriminalista.
"Kdo na to má.. ."pokrčil človíček rameny a Skoro tak dobrý, jako býval můj nebožtík muž.

POHANSKÉ A KŘESŤANSKÉ
CTNOSTI
P.Dr.Josef Benáček z Říma mluví ve
svých duchovních cvičeních o víře, nadě
ji a lásce, tzv.božských ctnostech. V té
to části přednášky hovoří o tom, jak chá
pali ctnost antičtí filosofové a jak je chá
pou křesťané.

Umírněnost - znamená ovládání smyslových
požitků. At v jídle, pití nebo sexuálním
životě.
4
Spravedlnost- spočívá v tom, že zharmonizujeme vnitřní síly, takže co je vyšší,
zůstane vyšší a co je nižší, zůstane niž
ší. Je tím míněna i ctnost, že dá
váme každému, co mu patří, ve společnos
ti pak harmonický vztah mezi sebou.
Tak bychom tedy mohli definovat ideál člo
věka podle klasického myšlení. Tito filo
sofové ještě nebyli dotčeni Kristovým uče
ním. Hloubali sice o Bohu. Aristoteles
např.se dopracoval k velice hlubokému poj
mu Boha, ale křesťanství neznal. Tito fi
losofové se snažili popsat dokonalého
člověka jen z jeho přirozeného hlediska.

Řekli jsme si, že ctnostný život
je život-zakotvený v dobru.
Klasičtí myslitelé tuto myšlenku
ještě rozvedli.
Protože žijeme - člověk je z těla
a z duše -a protože nežijeme sami,
ale ve světě věcí, které nás láka
jí nebo odpuzují, žijeme také ve
společnosti s jinými lidmi, můžeme
PAK PŘIŠLO KŘESŤANSTVÍ
ještě přesněji určit, co znamená
Přišel Kristus a s Kristem přichází něco
toto zakotvení v dobru.
radikálně nového. Křesťanství nesleduje
A máme z toho učení o čtyřech zá
kladních nebo hlavních ctnostech a jen mravní, osobní zdokonalení člověka nezamítá ovšem ideál lidské dokonalosti
to jsou rozvážnost čili prozíra
vost (dřív se říkalo opatrnost),sta jako základ, na kterém pak staví dál.
tečnost, umírněnost a spravedlnost. Křesťanství otevřelo výhled do nových,ne
(Rozdíl mezi božskými a základními konečných dálek. Křesťanství nám říká,
ctnostmi je ten,že božské ctnosti že nežijeme pouze ve světě věcí a mezi
ilidmi, ale především - a to základně a
můžeme pěstovat bez obav, že je
přeženeme. U jiných ctností je ne zásadně - že jsme zaměřeni a zacíleni
bezpečí, že je bud nedotáhneme ne na Boha - na nekonečně dokonalého Boha.
bo přetáhneme - pak jsou to nect Na bytost, která přesahuje celý svět a na
še chápání.CO TEDY ZNAMENÁ HUMANISMUS A
nosti ) .
LIDSKÝ
IDEÁL V TÉTO NOVĚ SITUACI? Znamená
Rozvážný čili moudrý člověk je ten,
to, že nedosáhneme plného lidství, dokud
kdo umí všechno posuzovat s ohle
nezamíříme své chápání a snažení a myšle
dem na poslední cíl.
ní a touhu na Boha. Jen v Bohu najdeme
Statečný člověk je ochoten a také
to dokáže - a zase trvale, ne jen plnost pravdy, dobra a krásy a lásky, po
níž lidská duše touží. A nenajdeme je ja
jednou či dvakrát do roka - z lás
ko abstraktní hodnoty, o nichž mluvili
ky k vyšším ideálům podstoupit i
klasičtí filosofové. JE TO B0H SÁM, živá
nesnáze - ba i smrt. Např.sv.Maxiosoba. Tedy náš život není pouze zakotven
milián Kolbe, který se v koncen
v dobru, má být zakotven v Bohu.
tračním táboře nabídl zemřít za
Je to ideál, který přináší křesťanství.
otce rodiny. Otec biskup Gojdič,
Život, zakotvený v Bohu. A zase ne v abst
kterému nabízeli hodnost pravo
slavného biskupa-ale raději zůstal raktním pojmu nebo ideálu, ale v přátel
ství s Bohem musíme říkat to, co říká sv.
věrný katolické Církvi.
Petr:"S bázní a třesením konejme své
spasení,"a přece můžeme nazvat Boha
Otcem, navázat s ním přátelství.

NEMOCNÝ BRATR
A byly tu vánoce. Jenže svátky radosti při
nesly panu faráři také hlubokou bolest. Po
slali mu z domova dopis a Vianney plný zlé
předtuchy jej otevřel. Věděl, že to nebude
obvyklý vánoční pozdrav. A opravdu. Sest
ra Markéta mu oznamovala, že jejich bratr
František je velmi těžce nemocný a prosí ho,
aby k němu přišel.
Vianney zaraženě odložil dopis. Ze
sourozenců mu byl vždy František
nejmilejší. Ale jak může cestovat do
Dardilly v tento posvátný den? Snad
mu bratr dovolí, aby přišel o pár
dní později. Hned usedl a napsal ne
mocnému dopis, plný bratrské starosti a
lásky.
Můj milý, ubohý bratře!
Dostal jsem zprávu o Tvé nemoci, kterou
přede mnou dosud tajili. Velice mě to za
rmoutilo'. Prosím Tě, napiš mi, jak se ti da
ří? Byl bych rád přijel k Tobě, kdyby prá
vě nebyla vánoční oktáva.
Prosím Tě, hned mi podej zprávu, abych
nežil v nejistotě. Měj se dobře, můj milý
bratře. Doufám, že Tě brzo navštívím. Po
zdravuj srdečně i sestru, která si dělá
velké starosti.
Mezitím se zdálo, že bratrův stav se zlep
šil. Celé týdny marně čekal Vianney zprávu
z domova. 26.ledna přijel do Arsu jeho sy
novec Toník a prosil strýčka, aby bez od
kladu přijel do Dardilly, jeho otci je velice
zle.
Pan farář se rychle připravil na cestu.Fran
tišek Pertinand zapřáhl do vozu koně, a
kromě Vianneye nastoupil se synovcem i
kaplan Toccanier.
"Přivez ho zpět!" volali venkované i poutní
ci na kočího, když se vůz dal do pohybu.
"Na to se můžete spolehnout, "přikývnul
Pertinand.
Cestování působilo panu faráři bolest. Po
tříhodinové cestě v Parcieux řekl:"Nemohu
už dál. Mám závratě."
Chtěl pokračovat pěšky, ale nebyl schopen
vléct se dál po zasněžené cestě. Od muže,
který šel kolem s kůly do vinice, koupili
za dva franky hůlku, aby mu pomáhala při
chůzi. Ale kolena se mu tak třásla, že se
nakonec musei vzdát.
S těžkým srdcem se vracel a s pláčem ode
vzdal synovci pro pratra poslední pozdravy
a ujistil ho svými modlitbami. Pak nastoupil
zase do vozu a vyčerpaný se vrátil do Arsu
Toccanier a Toník Vianney pěšky pokračova
li v cestě. V Neuville si najali druhý vůz
a v podvečer dorazili do Dardilly. Tamější
pan farář právě uděloval nemocnému sv. po
mazání. Nemocného bolelo, že se syn vrátil
bez milovaného bratra. Ale zbožný muž při
jal i toto poslední zklamání a na Velký pátek
skonal.
Wilhelm Hůnermann

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

5

31.12.zahájil návštěvu naší vlasti gener.předsta
vený dominikánů P. Damian Byrne. 5.1. se zúčast
nil poutě dominikánské duchovní rodiny v Jablonném v Podještědí, kde působila bl.Zdislava,
dominikánská terciářka z XIII.st.Jí je zasvěcen
r.1991. Pak navštívil Čechy, Moravu i Slovensko.
Tam vznikl první domin.klášter v Báňské Štavniir 1275. Navštívil také Košice(býval tam pře
vorem P.Křivý z Basileje-dlouho zavřený)
Trenčín, Bratislavu, Znojmo(vzpomínky
převora ze Znojma uveřejňujeme)i Olomouc
kde vydávali dominikáni mnoho kvalitních
_______ náboženských knih i časopisů.___________
8.1.zesnul P.Dr.Josef Jan Ev.URBAN(9O let),
františkán, který založil Studium catholicum-kursy pro laiky i kněze, a tzv.sestry urbanky,kte
ré se po uvolnění situace rozmnožily a pilně
apoštolsky pracují. Vedl i lékaře-spolek sv. Luká
še, redigoval Serafínský prapor-prostě P.Urban
byl hluboká a vlivná kněžská osobnost. 15.1.se
konal pohřeb od P.Marie Sněžné, jeho tělo pak
bylo převezeno na hřbitov ve Staré Boleslavi.
Slavnostní mše sv.ve Slovenském ústavě sv.Cy
rila a Metoda v Římě se sloužily 26.12. k 40.výr.
kněžského svěcení Otce biskupa Hrušovského,
mons.Š.Vrableca, Mons.J.Medového a M.F.Škody
Arcib. hl. města Mexika kard. Corripio Ahumada za
ložil komisi, která má prozkoumat historické za
čátky evangelizace latinské Ameriky. Výsledky
mají pomoci k nové evangelizaci kontinentu._____
V Brazílii opouští ročně na 600.000 katolíků
Církev a přidává se k sektám či islámu. Je to
následek tamějšího vyprázdnění hodnot katolické
víry a finančních podpor bohatých sekt a islámu.
Saudská Arábie chce,aby Sao Paolo bylo střediskem islámských výbojů.___________________________
Také v curyšské oblasti opustilo na 4.000 kato
líků Církev, zčásti praktických nevěrců, zčásti
pohoršených bojem proti biskupu Haasovi, zčás
ti těch, kdo chtějí platit církevní daně do Churusvému biskupství.
____________________________
Do kolínského chrámu sv.Petra pozval jezuita P.
Friedhelm Mennekes a Akademie Karla Rahnera
na přednášku spisovatele-odpadlého katolíka a
bojovníka proti Církvi Gbnthera Grasse, aby tam
vystavoval sérii kreseb Totes Hol z (mrtvé dřevo f.
Jeho vystoupení na posvátné půdě vzbudilo v Ně
mecku velké pohoršení a je proti cirk.zákoníku■
Při rozhovoru s katol. tisk. agenturou KNA o si
tuaci Církve na Kubě prohlásil rektor semináře v
Havaně, že Kuba-po 30 ti letech atheismu-je stá
le katolickou zemí. Na mši sv.chodí pravidelně
100.000 katolíků, na svátky a oslavy patronů
přijdou všichni. Roste i počet křtů mladých lidí,
obrácených k víře, roste i lidová zbožnost a
dokonoe přibývá i duchovních povolání.___________
V létě se začne znovu restaurovat pařížská kated
rála Notre Dame-gotika-z pórovitého kamene, kte
rý je vlivem nečistého ovzduší zase v desolátním
stavu. Založena byla r.1163, naposled renovová
na asi před 18 ti lety.

VRŮSTÁNÍ DO KRISTA
JAKÝ JE VZTAH KŘTU K CÍRKVI?
Křest je první a základní svátost, před
poklad pro platné a účinné přijetí ostat
ních svátostí. Jím se stáváme členy pravé
Církve Kristovy. O křtu říká zákoník(kodex)církevního práva, platný
'
od r.1983: KŘTEM SE STÁVÁ
ČLOVÉK NOVE STVOŘENÝM
DÍTĚTEM BOŽÍM!
1.0 významu a působení křtu
píše: Křest je vstupní brána
ke svátostem. Jeho přijetí-nebo aspoň touha po přijeti! křest
žádosti,p.red. Ijsou ke spáse nutné; jím
se člověk zbavuje dědičného hříchu a je
li křtěn dospělý, i hříchů osobních,a je
znovu stvořen jako dítě Boží-skrze nesma
zatelné znamení-postavený na úroveň
Krista, zakořeněný do Církve. Platně se
uděluje omytím vodou a slovy, nařízenými
při křtu:"XY, já tě křtím ve jménu Otce
i Syna i Ducha sv."( Kanón 849).
KDO MŮŽE PŘIJMOUT KŘEST?
2. V cirk.zákoníku čteme:"Schopný k při
jetí křtu je dosud nepokřtěný člověk,jak
dítě, tak dospělý." (Sr.kanón 864).
O křtu dítěte píše: "Rodiče jsou povinni
se postarat, aby dítě dali pokřtít v prv
ním týdnu, co nejdříve po narození, a
dokonce předtím se mají obrátit na svého
faráře a požádat ho o křest svého dítěte
a aby je vhodně také na křest připravil."
K platnému křtu dítěte je nutné:
a. Rodiče či aspoň jeden z rodičů, resp.
ten, kdo zaujímá jejich místo, musí prcr
jevit souhlas.
b. Je nutná odůvodněná naděje, že dítě
bude vychované v katolické víře. Chybí-li tato naděje, musí se...křest odsu
nout; rodiče se mají upozornit na dů
vod. (Kanón 867 a 868 .1.)
co musí vedet dospělý před křtem
"Dospělý musí před křtem prohlásit, že
si křest přeje; musí se dostatečně poučit
o pravdách víry a křesťanských povinnos
těch. V době katechumenátu (čekatelská
doba,pozn.red. )se vyzkouší, vede-li křes
ťanský život a musí se vyzvat, aby lito
val svých hříchů. Nepokřtěný dospělý v
nebezpečí smrti může být pokřtěn, zná-li
základní pravdy víry, projeví nějak svou
vůli být pokřtěn a slíbí, že se bude řídit
přikázáními křesťanské víry."( Kan .865,1,2
ROZHOVOR S RODIČI PŘED KŘTEM
O dnes běžném a v mnoha diecézích, po
vinném rozhovoru o křtu s rodiči a kmot
ry čteme:'Rodiče dítěte, které má přijmout
křest, se musejí řádně poučit o významu
svátosti křtu a s ním souvisejícími závaz
ky. Stejně i kmotři. Farář osobně nebo

skrze jiné se postará o to, aby rodiče byli na <
křest dostatečně připraveni.11! Kanón 851,Č.2). 6
KŘEST UDĚLUJE: BISKUP, KNĚZ, JÁHEN
"Rádným udělovatelem křtu je biskup, kněz a já
hen. Není-li nikdo z nich přítomen či nemůže, udě
lí křest katechista nebo ten, komu biskup tuto
službu přidělíyv nutném případě i člověk,který má
správný duchovní úmysl. Hlavně kněz se musí sna
žit, poučit věřící o správném způsobu křtu."K.86l.
KŘTEM VSTUPUJE ČLOVĚK NAVŽDY
do Církve Kristovy. Co Církev učí o křtu?
1. Kdo přijal platně křest je zakořeněn
navždy do Církve Kristovy. Výstup z
Církve ve vlastním slova smyslu neexis
tuje; člověku se vtiskuje křtem nezniči
telné znamení, záruka, a ta trvá nejen
celý život, ale i po smrti. Pro ty, kdo
žijí z víry k věčné blaženosti, pro zavržené k věč
nému utrpení... - I člověk s těžkým hříchem je dál
členem Církve.
2. V plném slova smyslu 'patří k Církvi ten, kdo
se snaží milosti, které při křtu obdržel, rozvinout,
vyznává pravou víru a vědomě se zařadí i podřídí
hierarchicky odstupňovanému vedení Církve. Jed
notu víry ve spojení se křtem žádá i sv.Pavel-vy
plývá to z podstaty Církve: "Jeden Pán, jedna víra,
jeden křest."(Ef.4,5).
2.Ztráta křestní milosti(milosti posvěcující)vědomým
a dobrovolným překročením zákona Božího(těžký
hřích)je vážná věc,ale hříšníka začlenění do Církve
nezbavuje. Ale ten, kdo vědomě hlásá něco jiného,
než závazně učí Církev (heretik)se sám z Církve vy
lučuje. I ten, kdo se vědomě a dobrovolně postaví
proti jednotě tím, že neuznává za vedoucího Círk
ve na zemi nástupce Petrova, kterého ustanovil za
svého náměstka sám Kristus. (schismatik-prakticky
pravoslavní).
KDO DOSÁHNE MILOSTI A VĚČNĚ SPÁSY?
Pokřtěný, žijící bez vlastní viny v omylu, ale sna
žící se ze všech sil čestně poznat pravdu Kristovu,
je stále v podstatě členem Církve Kristovy-má to
tiž křestní charakter. Patří k plností učení Církve
a k jednotě s vedením Církve vnitřní touhou a sna
hou. Žije-li tak i umře v dokonalé věrnosti lásky
křestní milosti, žije z Ducha Církve, z Ducha sv.,
duše tajemného Těla Kristova, kterým je Církev, a
bude určitě spasen
A CO TI, KDO NEJSOU ANI KŘESŤANE?
Židé, mohamedáni, pohané, kteří ne vlastní vinou
stojí mimo Církev, ale poctivě hledají pravdu a po dle své nejlepší vůle dodržují Boží přikázání, svou
touhou dosáhnou milosti a mohou být spaseni.Křest
touhy je v dokonalé lásce k Bohu, v dokonalé lítos
ti nad hříchy a v dobré vůli splnit vše, co Bůh
žádá. V tom je podvědomá touha po křtu a tedy i
zařazení do Církve. Nekatolíci nemají všechny pro
středky a cesty k dosažení spásy, ale těžkým hří
chem ztracenou milost křtu mohou získat dokonalou
lítostí z lásky k Bohu a tak i věčné spásy.
To se týká pokřtěných nekatolíků.
CÍRKEV NEKATOLÍKY, NEKŘESŤANY A NEVĚRCE
neodsuzuje, modlí se za ně a doufá v jejich obráce
ní. Katolík ví, že stejně dnes jako před Kristem je

dokonalá lítost Z LÁSKY K BOHU jediný prostředek k spáse miliónů lidí. Proto vyprošuje vě
řící katolík těm, kdo žijí v těžkém hříchu, zvlášť umírajícím, milost lítosti z lásky k Bohu,
která se právem nazývá "zlatý klíč k nebi".
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PRAMEN
ŽIVOTA
Věřící katolík má být jako plnoprávný člen Církve Kristovy vděčný za ty prostředky milosti,
které mu dává Církev k dispozici. Začlenění do pravé Církve křtem je pro katolíka nesmírný
pramen světla a života, síly, útěchy a radosti od ranného věku až do konce pozemského živo
ta. - Ať můj svazek křestní navždy trvá
Díky Bohu, že mě z milosti,
věrně chci svou Církev poslouchat,
do své svaté Církve povolal,
ať je moje víra stále pevná,
ať se neodchýlím z radostí,
z Církve učení ať žiji rád.
které mi Bůh s láskou věnoval.
Universitní profesor Dr.Ferdinan H O L B O C K
Bud nezná církevní zákoník nebo ho nemíní res
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pektovat^
____________________________________________
Bavorská katol.akademise se 12. ledna v
j
11 českých a slovenských biskupů navštívilo 6.Mnichově zabývala nejnovějšími výzkumy
svítků posvátných knih, nalezených r.1947 12.ledna Pasov, aby si vyměnili zkušenosti o
u Kumránu v poušti-lzrael. Jsou tam opisy teologických, pastorálních a cirk.strukturálních
skoro všech knih hebrejského biblického ka- otázkách. Kromě biskupa z Pašova F.X.Edera
byl tam i biskup z Bolzána-Brixenu W.E.Egger a
nonu a řada apokryfů!nepravých knih).
vídeňský pastor.teolog P.M.Zulehner._____________
Hlavní slovo tam měl Shemaryahu Talmon.
prof.pro biblickou vědu na hebrejské uni- K 1OO. naroz. Vlasty Javořické vydá její romány
versitě v Jeruzalémě. Referoval o očekávání naklad.Lípa, 76312 Vizovice, ČSFR, v tzv.Levné
Mesiáše kumránskou komunitou. Kromě něho lidové knihovně - v sešitech o 64 str.v třítýden
ních lhůtách. Autorka napsala 112 románů a 63
se zúčastnili zasedání i jiní bibl. odborníci
"Společnost Emmanuel"(česky: Bůh s námi) povídek. Ke každému románu budou i desky._____
zal.r.1973 filmový kritik Pierre Coursat a lé 1.1 .tr.prohlásil sv.Otec, že r.1991 bude věnován
kařka Martine Lafitte v Paříži. Má církevní sociální nauce Církve a že chce vydat novou encykliku-asi k 15.5.-kdy uplyne sto let od vydání
statut jako"sdružení věřících", duchovní
I.sociální encykliky Rerum novarum. ( Encykliky
středisko je v Paray-le-Monial v Burgund
mají jména prvních slov, kterými začínají. Tato
sku, kde zjevil v 17. st.sv. Markétě Marii
Alacoque Kristus svou nesmírnou lásku (svá encyklika nebyla však první dokument, řešící
sociální otázky, ten vyšel už kolem r.1838.)
tek Božského Srdce Páně). Tam se od r.
V encyklice RN prohlásil papež Lev XIII., že so
1975 organizují velká duchovní setkání za
cialismus je falešný lék proti sociální nespravedl
účasti asi 20.000 osob. Cíl společenství:
aby byl Kristus středem našeho života - po nosti. R . I93I vydal Pius XI. encykliku Quadragesimo Anno, načrtnul správný vztah mezi prací a
mocí rozjímání, dále apoštolát - šíření a
prohlubování ryzí katolické víry. V Němec kapitálem. V Divini Redemptoris! I937 (odsoudil
ku je povolil r.1988 mnichovský arcibiskup, komunismus, který se chtěl zmocnit Španělska.
očekává se povolení i v Bambergu. Ve Fran V rozhl. poselství I94I připomněl Pius XII.50 let
cii je asi 3.000 řádných členů, v Německu od vydání RN, při 7O.výr.RN r.l95l vydal
asi 250. Někteří členové žijí v rodinách,ji- Jan XXIII .dokument Mater et Magistra, v němž
ní v celibátu. Hnutí se rychle šíří._________ se zabývá i problémy rozvojových zemí. Později
Počet studentů na římské vysoké škole Sv. vydal encykliku Pacem in Terris-jejíž jméno si
neprávem přisvojili kněžští kolaboranti s komuKříže, vedené Opus Dei, stoupnul za 7 let
existence skoro dvojnásobně-na 409 studu nismem v naší vlasti - paxteriéři._________________
V katedrále sv.Mikuláše v Čes.Budějovicích se
jících z 42 národností. Z Východu zatím z
SSSR, Polska, Madarska, Rumunska a Jugo na svátek sv.Rodiny konala při mši sv.slavnost
ní obnova manželských slibů-asi 50 párů. Při
slávie. Studium trvá pět let. Přednáší 113
mši sv. přečetli pastýřský úst českých biskupů o
profesorů. Má i dálkové studium-Ut unus
sint s 2150 studenty. Z naší vlasti tam za bolestném tématu dobrovolných potratů. Biskup
Vlk mluvil o významu křesťanského manželství.
tím nestuduje nikdo, je třeba, aby za stu
Pro kongregaci Kristových legionářů vysvětil
denta někdo zaplatil výdaje se studiem. V
Nepomucenu už budou studovat jen vysvěce 3.1.sv.Otec 60 kněží. Řeholi zal.před 50 ti lety
ní kněží z vlasti, připravující se k doktorá P.Marcial Deqollam._________________________________
Milánský arcib. kard. Martini zahájil 5.1. úředně
tu, kterého lze dosáhnout i na škole Sv.
Kříže. Chcete-li podrobné informace, obrat- diecézní proces blahořečení Božího služebníka
Marcela Candia,laika a průmyslníka. Víz KLUB l0a,
te se na OPUS DEI, Restelberstr. 10.8044
Zbrich._______________________________________ Slabá výbušnina poškodila o vánocích budovu Vatik. rozhlasu. K atentátu se přihlásila anarchisticNový president Haity, vyloučený z řehole
saleziánů, bude podle cirk.práva suspendo ká skupina, označující VR za propagátora ideolo
ván. Kněz nesmí být bez souhlasu církevní gické drogy. (Lenin: Náboženství je opium pro
lid ,)_________________________________
vrchnosti činný politicky. Jen předseda
bisk. komise "Spravedlnost a mír"biskup Willy Romerus novému presidentu gratuloval.

TAM OKOLO LEVOČI..
V pensionu Charity PAX v Mariánských
lázních byly většinou řeholní sestry,
kněží, zaměstnanci Církve. Byly tam i
sestry Urbánky v hnědých šatech, zal.
P.Urbanem. Mají 80 členek a 40 novicek. Byl tam děkan z Pacova, P.Bene
dikt KOZEL, Petřin,který čekal na vy
svěcení 19 let.. A byla tam také rozto
milá slovenská sestřička HELENA, vel
mi inteligentní žena, už 7 x operova
ná, ale úsměv ji neopouští.

Sestro Heleno, jaké to bylo, než komunisté zavírali kláštery?__________________________
Měly jsme na Slovensku v Levoči učitelský
ústav i jiné školy, prakticky od r.1919 do
r.1944. Předtím se ostře bojovalo o průsmyk
Duklu, kterým se Rusové chtěli dostat na
Slovensko. Když Němci ustoupili, bojovalo
se doslovně o každou píd země. Když boje
došly k Levoči, musely jsme rozpustit asi
300 chovanek-hrozilo nebezpečí od partyzá
nů, kteří se chovali mnohem hůř než Němci.
Pak vtrhla Malenkova armáda. Byli to větši
nou trestanci, hrubí lidé.
Vzpomínáte si na nějaký mimořádně zajímavý
zážitek z těch dob, sestro Heleno?__________
Jednou prosil ve vrátnici nějaký německý
voják, aby směl sloužit mši sv. Byl prý za
sypaný, proto neměl doklady, a navíc tři
dny vůbec nejedl. Byl z kongregace Nejdraž
ší Krve Páně. V životě jsem neviděla lak
zbožně sloužit mši svátou! Přímo jsem s ním
prožívala kalvarskou oběť Kristovu. Po mši
sv.jsme mu daly vydatnou snídani. Doslovně
ji zhltnul. Než odešel, říkal, že jejich zakla
datel mu předpověděl, že se vrátí domů.
Jaké jste měly zkušenosti za těch bojů?_____
Partyzáni hrozně řádili, okrádali lidi, větši
nou to byli zběhové a město hned ovládali
oni, hned zase Němci. Němci pak našli ně
jaký seznam 45 osob, které měly být hned
odstřeleny partyzány. Mezi nimi i pan děkan
kněží a sestry, notář aj. Autor seznamu
utekl do lesa, tam ho odstřelili Němci a
našli jeho rozkládající se mrtvo
lu až za tři týdny.
V lednu už tam byli Ruso
vé. S nimi generál Svobo
da, chtěl bydlet napřed
u nás, ale nebyly jsme
mu dost"fajn"tak zabral
vilku po Němcích. U nás
bydleli ruští důstojníci a
stráž nikoho do kláštera
nepustila, byli by vetřelce
hned odstřelili. A tak nás
tito Rusové zachránili.
Ovšem venku -to bylo ně
co strašného. Manžel se
musel dívat, jak se řada
Rusů vrhla na jeho ženu.

Ani zvířata by se tak nechovala.

A po roce 1945?
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Hned naše školy znárodnili, civilní ředitel, nové
osnovy-měsíce stálého tápání. Náš mateřinecjsme sestry Neposkvrněného Početí Panny Mariebyl v Přerově-na Šířavě. Když představená vi
děla, že nemůžeme působit v našich školách, po
volala nás do Přerova. Hned v květnu. Za Slo
venského štátu nám bylo dobře. Svoboda, nad
šení, blahobyt-žádné lístky na potraviny. Šly
jsme z Levoče do Přerova tři dny. Vlaky nejez
dily. Odcházely jsme postupně-naše skupinka
měla šest sester. Když jsme došly do Turčanského sv.Martina-všude stopy po bojích. Převržená
lokomotiva, z mostu, vyhozeného do povětří, vi
sela řada vagonů. Byl tam tunel, kterým chtěli
Němci odvést dobytek. Jenže konec a začátek tu
nelu vyhodili partyzáni do povětří. Dobytek i
lidé v něm byli uvězněni-nedovedete si předsta
vit ten zápach. Hrozná cesta. Přišly jsme koneč
ně do Lidečka-na hranicích Moravy. Tam nás
vzalo velké auto-ale do kopce jsme je musely
tlačit.
Kam vás přidělily po návratu do Přerova?
Na sv.Hostýn. I když tam byla vyčerpávající
práce, krásně se tam působilo. V neděli a na
vánoce jsme vydávaly třebas 500-600 obědů
pro poutníky. Bylo tam 700 postelí, dvě jídelny
a hotel, pak dole lehátková útulna. R.1946 dosta
li jezuité-ti tam působili-dopodrobna vypracova
nou zprávu, jak budou komunisté likvidovat kně
ze a řeholnice. Řeholníci z klášterů se musejí od
vést, na farní kněze se má naléhat, aby si
opatřili hospodyni, která by jim dělala konkubí
nu, že dnešní doba vyžaduje, aby měli jakési
zázemí a že pak dostanou příplatky. Mají prý se
vyhlédnout vhodné osoby pro církevní tajemníky
podle josefínského vzoru. A řeholnice jsou ještě
nebezpečnější, protože umějí zacházet s lidmi a
ti je mají rádi. My to nebraly vážně.
A přece se ten ďábelský plán splnil!
Ve čtvrtek 14.-15.dubna jsem byla v kuchyni a
viděla kolem kláštera jakási divná světélka.Když
jsem ráno odemkla, stál u vchodu SNB. Byl to
známý pán a začal mě utěšovat, že
vysvětlí, abychom neměly obavy.
Šly jsme na mši sv., v kostele byl
kněz, nějaký P.M.
odbočit. Dva měsíce než odvezli
jezuity, k nám přišel sociolog
P.Dr. Vašek, opřel se o zed a
řekl:"Sami jsme si to zavinili. Mohli jsme mít sv.Aloise.
Ano, M.byl nejlepší bohoslovem;
jakého jsem kdy měl. Po vysvě
cení ho dali na faru, kde byl
divný pan děkan a kuchařka
ještě divnější. Šel na konsistoř,
aby ho přeložili. Dali mu ještě
horší místo a když žádal znovu
o přeložení, osopili se na něho,
že nebude nikde spokojený.
On už totiž viděl nebezpečí.

Vždyť je nejen kněz, ale i člověk, potřebuje ob- u
sluhu. Ujala se ho jedna učitelka. Z konsistoře
ho vyhnali. Pak bylo dítě na cestě, šel znovu na
konsistoř-jenže tam už seděl církevní tajemník.
Když mu P.M.řekl, jaké má těžkosti, že musí fa
ru opustit, řekl mu tajemník:"Ale pane faráři,
takové kněze právě potřebujeme. Můžete mít tře
bas deset dětí, dáme vám bohatou faru." Tedy
tam zůstal,dítě se narodilo, a když v noci odvez
li jezuity, přivezli na Hostýn jeho a tam nás ví
tal. Bylo vidět, jak rád s námi mluví. Pak mi
řekl, že potřebuje ještě jeden pokoj pro návště
vu. Na chodbě právě nikdo nebyl. Náhle se roz
plakal jako dítě a povídá!"Ctihodná sestro, moc
se za mne modlete. Vím, že jdu cestou věčného
zavržení, ale už nemohu couvnout." Bylo mi ho
líto a modlila jsem se za něho 35 let. Najednou
jsem se s ním setkala zde, v Paxu. Byl by rád I
se mnou mluvil, ale já se mu vyhýbala. Jednou
jsem se mu vyhnout nemohla a tak mi řekl: "Cti
hodná sestro, jste mi velice povědomá. Odkud
jste.""Z Králík.""A kde jste byla předtím?""Pracovala jsem 14 let v továrně a 20 let v domově
důchodců." O Hostýnu jsem se nezmínila. Pak
jsem to vypravovala jedné sestře a ta mi řekla,
že jsem udělala chybu, že chtěl se mnou mluvit.
V pátek už měli sbalené kufry a čekal na taxíka.
Řekla jsem mu:"No, důstojnosti, my se dobře
známe. Modlila jsem se za vás 35 let." Rozplakal
se:"Ctihodná sestro, nedovedete si představit
můj život plný strašného utrpení, nejistoty a tá
pání. Měli jsme dcerušku, dal jsem jí své jméno
a je inženýrkou v O. Pět Jet jsme žili se ženou
jako manželé, pak jen jako bratr se sestrou. Sám
jsem těžce nemocen, mám jen jednu ledvinu, vy
sokou cukrovku a bez ženy bych nemohl existo
vat." Tomu jsem věřila. "Od kněžského svěcení
mi uplynulo 40 let. Pošlu vám obrázky pro všech
ny sestry." Poslal - a za dva měsíce jsem dosta
la úmrtní oznámení. Sestra E.říkala, že v životě
neviděla tak pokorného kněze. Dělal velké poká-

A co bylo s lezuity?
Odvezli je a dlouho jsme nevěděli, kde jsou.
Přišla maminka P. G., superiora, a když jí ozná
mili, že je v Bohosudově, řekla:"Sestro, kdy
bych se dozvěděla, že ho umučili, budu se mod
lit Te Deum(Bože, tebe chválíme). Ale kdyby
zradil, bude to má smrt." Utěšovala jsem ji.Byl
to náš zpovědník-ale nevěděla jsem, že se stará
také o učitelky. Jedna za ním začala chodit, s
tou se pak oženil, měl dvě nebo tři děti. Jezuité
přesto, že zradil-a toho strašně litoval-s ním kon
takt nepřerušili. Před několika lety velice kajíc
ně zemřel.
My zůstaly na sv.Hostýně do 14.září. Dva dny
předtím jsme dostaly dopis, že potřebují náš dům
pro sociální účely a že dostaneme jiný. Den před
tím přišlo 25 tajných a neustále za námi. Šla
jsem za děvčaty-bylo jich 14 a nás 5-a za
mnou mužský. Řekla jsem, že si nepřeji, aby
za mnou chodil. Prý kdybych něco potřebo-^vala.. .""Budu-li potřebovat, řeknu vám!"
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Péči o německé vydávání měsíčníku Trenta
Ciornilpod jménem 30 dní Církve a světa),
které výjde I.ledna, převzal Cuido Horst,
vynikající dopisovatel katolických novin
Deutsche Taqespost v Římě._________________
Místo ved.sekce státního sekretariátu Vatiká
nu pro vztahy k státůmfministra zahrani
čí") převezme po arcib.Angelu Sodano-který
byl jmenován státním tajemníkem po Agostinu
Casarolim,Francouz, Mons. J.L.Tauran(47) ■
Vatikán navázal diplomatické styky s poslední zemí východního bloku,s Bulharskem.
V polov. listopadu se konaly třetí důvěrné
rozhovory mezi zástupci něm.bisk.konferen
ce a katolickými zaměstnaneckými organizacemí. Budou se konat každého půl roku.
V NSR byly r.197O tři mešity. Dnes je jich
tam přes 1500 a stále se zřizují nové. Žije
tam 1,5 mil.muslimů. Mešity nejsou pro ně
jen kus domova, ale i východisko k islamizování Evropy .V islámských zemích se kostely
stavět nesmějí-o získávání věřících ani ne
mluvě, to se trestá vypovězením nebo věze
ním. Islámští misionáři dostávají ze svých ze
mí obrovské podpory. Prorok Mohamed prý
předpověděl obrácenfsvětlovlasé rasy"tj.
Němců. Do německé sněmovny chtěla vnik
nout i islámská strana, na štěstí nedostali
cizinci v Německu volební právo.___________
Není na obzoru brzké rozřešení sporů mezi
uniaty a pravoslavnými v Rumunsku. Uniaté
chtějí jen 77 kostelů-z 2OOO-které jim patři
ly před r.1948. Pravoslavná církev, včetně
patriarchy Teokista I.-se zkompromitovala
spoluprácí s komunisty, zatím co uniatští
kněží a věřící byli pronásledování a uvězněni
Bulhaři dovolili dovoz dvě stě tis. Biblí.
Rok 1992 bude v Německu rokem Písma sv.
Před 125 lety bylo v USA zrušeno otroctví.
Katolický koadjutor diecéze Trivandrum chce
společně s marxistickou vládou tohoto indického státu bojovat proti negramotnosti.______
Po 43 letech krutého pronásledování má Albá
nie I biskupa, I5 kněží, 9 františkánů, 2 Je
zuity a 42 řeholnic. Vzdor strachu se slouži
ly mše sv.veřejně-první v Skutari-přišlo ti
síce věřících, na druhou neděli 50.000 vě
řících. Z vězení vyšel po 45 letech 88 mi letý
Don Soliqui, býv.gener.vikář ve Skutari,
biskup Troshani po 20 ti letech a P.llumbi
po 25 letech nucených prací.________________
Pravoslavní dostali část kláštera na jednom
ostrově Solovek na Bílém moři zpět. Je za
svěcen Proměnění Páně. K renovaci mají vý
těžek prodeje děl A.Solženicyna v SSSR.Na
tomto souostroví Gulag zahynula spousta kněží-od r. 1918.Dostali zpět i ostatky zakladate
lů kláštera sv.Germana,Sabbatiuse a Zvosina.
Klášter byl založen v XV.st.Obyvatelé mají
strach, že mniši budou kontrolovat zase hos
podářství. Zapálili i celu P.Germana, který
se měl starat o farnost.

ČIN A ROZJÍMÁNÍ
Po přednášce o východní spiritualitě
přišel za mnou jeden inženýr s námit
kami: Vychodňanéjsou lidé pasivní,
jejich ideál rozjímavého života
je vlastně ospravedlnění lenos
ti. Když normálního člověka tla
čí postel, upraví si ji. Východňan leží a rozjímá o smyslu bo
lesti. Proto přichází pokrok ze
Západu a západní křesťanství
je vyspělejší, chce změnit svět
a ne ze samoty přihlížet, jak
se řítí svět do záhuby.
TUTO NÁMITKU MĚLI I VELCÍ ZNALCI
východního křesťanství. Ba i na Západě se
často obracejí proti ztv.rozjímavým řádům,
trapistům, karmelitkám-prostě těm, kdo dá
vají přednost modlitbě před službou lásky
k bližnímu. Námitky mají hlavně lidé se
smyslem pro techniku.

ČEMU ŘÍKÁME ČIN A ČEMU ROZJÍMÁNI?
Čin je práce na změně vnějšího světa,
Rozjímání,je snaha o změnu pohledu na 10
svět. Obojí patří k sobě a obojí je stejně
důležité. Běžnými slovy by se dalo
říci, že je to stejný vztah jako me
zi technikou a uměním. Technik
zlepšuje cesty v lese a malíř ukazu
je , jak krásná jsou lesní zákoutí, i
když je technika nezlepšila. Nebo
poměr mezi chirurgem a psycholo
gem. Chirurg zasahuje do těla no
žem. Psycholog ví, jak důležitá je
při léčení myšlenka, postoj k nemo
ci, k jídlu, ke způsobu života.

KŘESŤANSTVÍ JE POSELSTVÍ O NOVÉM ŽIVO
TE_________________________________________________
o blízkosti Božího království, o nápravě světa.
První kázání Nového zákona začínají proto hlá
sáním pokání. Je to sřovo, které obsahuje mno
ho odstínů - tedy i čin i rozjímání.
CHODÍVÁM V LETE V HORÁCH
Řecký výraz"metanoia" se také překládá jako
po dřevěném můstku z klád-cesta k němu
"obrácení". Někdo zjistí, že jde po cestě špat
je blátivá. Mně se zamlouvá-odradí totiž
ně, obrátí se tedy a jde zpět. Tímto přirovná
letní turisty a za potokem v lese je ticho a ním vyjadřujeme především mravní obrácení.
samota. Jednou jsem touto cestou vedl ná Ten, kdo pil, se rozhodne pro střízlivost a
vštěvníka. Poznamenal :“V potoce je tolik
bude se místo toho věnovat rodině, studiu,
štěrku. Ten by se dal navozit na blátivou dobré práci.
cestu. A za takový můstek by se i v Ko PŘEHODNOCENÍ HODNOT
courkově styděli." Znovu typická ukázka
Řecké slovo "metanoia", znamená tedy přede
aktivního postoje k životu. Dá se proti to vším vnitřní změnu, změnu názoru, pohledu na
mu něco namítat? Nebo jej spíš chválit,pod hodnoty, přehodnocení dosavadních hodnot.
porovat, podle něj vychovávat? - Lenost
K tomu patří poznání, že věci, které považoval
chválit nemůžeme. Křesťan má přetvářet
za důležité, jsou vlastně bezcenné. Je mu náhle
svět k lepšímu.
líto, že se mu odcizily děti, že manželka trpě
la jeho častou nepřítomností, kolik podezření
SVĚT SE MĚNÍ I VNITRNÍM POSTOJEM
mezi nimi vzniklo. Rád by to napravil i změnou
nejen vnějším zásahem. Kdysi ke mně při
vnějšího života. Ale nikdy by se byl k tomu ne
šel člověk s pevným úmyslem, dát se roz
vést. Důvodů měl řadu a všechny vedly k odhodlal, kdyby předtím neviděl skutečnost
jinou - takovou, jaká opravdu je.
závěru: takhle se nedá žít, něco se musí
změnit. Zena svou povahu nezmění, muž
POSTNÍ DOBA
také ne - tedy zbývá jen rozchod. Radil
se soustředuje na hlásání pokání, nápravu ži
jsem mu, aby počkal. Nezdálo se mu to
vota a nikdy neopoměla číst v neděli evange
sice, ale počkatl.
lium o proměnění Páně na hoře Tábor - které
A tu se něco stalo. Malá nemoc. Zena ho
bylo vždycky programem rozjímání na Východě,
ošetřovala, nic zvláštního, dávala mu jíst,
Apoštolově se měli rozhodnout pro cestu za
denně mu přinášela noviny...
Kristem, pro tu nejtěžší, která se blížila, pro
A STALA SE OBROVSKÁ ZMĚNA!
to potřebovali hlavně nové vidění skutečnosti.
Ti, kdo spolu už léta mluvili jednoslabičně Vyvedl je tedy Kristus na horu, odkud je vždy
a o obyčejných věcech, objevili při hlub
jiný pohled na svět než pohled z údolí.
ším rozhovoru, že se mohou na sebe dívat KONTEMPLATIVNÍ, ROZJÍMAVE HNUTÍ
jinak, že úsudky, které si o sobě utvořili,
patří tedy jak k životu církve na Východě, tak
nejsou neomylné, povahové rozdíly nejsou
na Západě. Nemůže se stavět proti činu, pro
tak tragické. Nerozešli se - a je to dobré
tože je jeho podmínkou, základnou. Obě sestry,
manželství. Jejich svět se změnil, když se
rozjímavá Marie i činná Marta přivítaly Ježíše
změnil jejich postoj. Věci totiž nejsou jen
ve svém domě. - Není náhoda, že zájem o rozjí
to, co jsou samy o sobě, ale i čím se jeví
mání roste právě v dnešním technickém světě.
v našich očích. Kdosi vtipně řekl: Svět
V technice železa a plastických hmot je VETŠÍ
kolem nás je jako cizí pes na cestě. Vadí
zízeň po vnitrní technice ducha.
nám natolik, nakolik se ho bojíme.
P.Tomáš SPIDLÍK

ČÍM DÁL HŮŘ!
Dosud bylo vězení-podle vzpomínek P,Zemka,
znojemského Dominikána, jakž takž slušné.
Nyní však nastalo utrpení, vláda surovců a
sadistů.
POMALU BYLO VIDĚT, JAK PŘITUHUJE

Nějakou dobu nám sice Červinka"vybojoval"
balíčky od příbuzných, pak už to nebylo
možné. Do popředí se dral Formánek, Weiss,
Smrčka, Gelbič, Josef Švec (ten měl bratra
Jana, výborného člověka. Za Josefa se sty
děl a vyhrožoval, že mu jednou"rozšlape hu
bu".)
_
Najednou Červinka zmizel a věznici ovládl
DUCH STALINISMU. Z Mírová se stal vylidnovací tábor. Hluboko pod hradem se obno
vily korekce. R.1953 tam byla na prohlídce
prokurátorka a řekla, že jsou nelidské. Zru
šila je. Dostal jsem se do nich hned na za
čátku - ještě ani neoschla malta na zdech,
které kobky přepažovaly. Bylo jich tuším 11
za Weisse byly stále obsazeny. Byla tam vel
ká zima, maličké okénko nepřiléhalo, pode
dveřmi škvíra, takže tam byl stále průvan.
Protože v těch letech-1951-52 - byly velké
zimy, cítili jsme to v korekci tím více. Muse
lo se pořád chodit, sedm kroků sem, sedm
zpět. Kdo to nevydržel a chvilku si sedl,
dopadlo to s ním špatně. Už se neohřál a
většinou skončil s omrzlýma nohama a zápa
lem plic. K tomu ještě ten, kdo byl v korek
ci, dostával poloviční dávku jídla. Proto i
kalorií na zahřátí bylo málo.
Vzpomínám si na jedno odpoledne. Vězni do
stali k večeři vajíčko a půl tvarůžku. Když
přišla na mne řada, říká mi Gelbič otevře
ným okénkem!"Otevřte hubu!" Nabodl na
nůž půlku tvarůžku a dal mi jej nožem do
úst. A pak náhle řekl:"Sakra, já jsem dal
půlku vajíčka tomu vedle, tak on má celé a
na vás už nic nezbylo." Řekl jsem si, že—
se má aspoň soused trochu lip.
V KOREKCI JSEM BYL PŘED VÁNOCEMI

Deky byly tenké a nehřály. Navíc chodil bachař
každou hodinu"na obchůzku". Rozsvítil světlo, 11
klepl klíčem na dveře-to znamenalo hlásit:"Odsouzený číslo to a to se hlásf v trestu korekce'.'
Klepl dvakrát-to znamenalo dělat dřepy. Při tře
tím klepnutí jsem směl vlézt na pryčnu. A než
se člověk stačil nepatrně zahřát - už tu byl ba
chař znovu. Budíček byl ráno v šest hodin.
Rychle jsem vstal, trochu se"umyl”,abych se
studenou vodou rozehřál, utřel se dekou, proto
že ručník nám dali ráno až po snídaní; rovněž
starost o to, abychom se neoběsili...
SEDM KROKŮ TAM, SEDM KROKŮ ZPÁTKY
Hned chodil! Snídaně byla po sedmé hodině.
Při první korekci pro mne přišel bachař a od
vedl mě na pracoviště. Mělo to výhody i nevýho
dy. Na pracovišti jsem se ohřál, ale protože
jsem zimou nespal a měl poloviční dávku jídla,
těžko jsem mohl splnit normu. A ta byla oprav
du tvrdá. Když jsem byl pak 14 dní v"trvalé
korekci", mělo to jedinou výhodu, že člověk nepracoval-tedy nemusel "honit normu". Ale zase
se musela vydržet zima. Rozdělil jsem si den po
dle toho,jak tloukly na věži hodiny. Každou ho
dinu jsem si dal jiný program. Chudáci byli ti,
kdo se neuměli duševně zaměstnat, nedovedli si
najít problémy, s kterými by si mohli"pohrát".
Za Červinky byly korekce normální - "samotky".
Weiss zavedl korekce ve sklepích Mírová. Vedou
cím tam byl strážmistr Gelbič. Byl to negramot
ný člověk, muklové-chodbaři ho učili podepiso
vat se. Co mu chybělo na inteligenci, to si vynahrazoval-snad z pocitu méněcennosti-surovostmi a hrubostí.
NAŠI VYZNAVAČI
JEDNOU NÁS BYLO V KOREKCI OSM KNĚŽÍ
Jen jeden byl civil, v 9.kobce. Pokřikovali jsme
na sebe a dávali pozor, jestli někdo nesestupuje
dolů. Byli bychom slyšeli, jak otvírá"katry".
Když jednou byla jedna kobka volná, otevřel
Gelbič kobku č.2. Vyvolal mě a nařídil, abych
se svlékl do naha. Ježily se mi na těle všechny
chlupy, když jsem stál nahý na chodbě. Otevřel
kobku č.l.a poslal mě tam nahého. Pak otevíral
jednu kobku po druhé, vytahoval ostatní vězně,
každý se musel svléknout do naha a pak jít do
volné kobky. Ale napřed ještě obrátil kobku
vzhůru nohama, rozházel deky a tak dále. Pak
každého poslal do jeho kobky s rozkazem, aby
si tam udělal pořádek a pomalu prohlížel šaty,
které jsme nechali venku a odešel. Složil jsem
rychle deky, vyskočil na pryčnu a složenými de
kami jsem si obalil ledviny. Jakmile jsem uslyšel
cinknutí klíčů a otvírání katru, seskočil jsem z
pryčny. Gelbič otevřel kukátko a nařídil:"Dře
py." Á tak jsem dřepoval. Když se mu zdálo, že
je toho už dost, otevřel kobku a s otcovskou
starostlivostí nařídil:"Rychle se oblékněte, ať
vám není zima." V tom okamžiku bych mu byl s
chutí rozbil hubu.

r.1951 dvakrát. Kolem 15.listopadu a kolem
8.prosince. Napřed to byla"korekce po prá
ci"-znamenalo to, že po práci mě bachař od
vedl z dílny do korekce.
Nejhorší bylo, že se tam samozřejmě netopi
lo. Na studené chodbě mi poručili svléknout
se donaha. Stál jsem na kamenné chodbě a
bachař prohlížel pomalu mé šaty, jestli tam
nemám cigarety, jídlo ap. Když nás bylo víc,
trvalo to dlouho; napřed prohlížel všem ša
ty, pak jsme směli do korekce. Museli jsme
vyndat i tkaničky ze spodků a šňůrky od
bot-péče o to, abychom se neoběsili. V ma
lilinké kobce zůstalo jen umyvadlo s trochou:
vody a v rohu kbelík-záchod. Pryčna s dvě "Když došlí na místo, které se nazývá
ma tenkými dekami a slamníkem. Na noc se
Lebka, ukřižovali Jeho i ty zločince...
musely šaty složit. Zima byla jako v lednici. Ježíš řekl:"Otče, odpust jim vždyt nevě-

dí, co dělají."(Lk 23 33)

PROČ NE BIBLE SAMA?

jen na slova, napsaná v Písmu sv. Kdybychom
se to domnívali, bylo by nejasné a divné, že
Kristus sám nedal popud k tomu, aby se jeho 12
učení po Nanebevstoupení, resp.po seslání Ducha
sv. zapsalo.
A konečně - Písmo se nevykládá samo ze sebe.
Zdaleka ne všichni, kdo je s vírou čtou, je i
správně chápou. Už první z apoštolů, sv.Petr,
napomíná v 2.listě věřící, jak se mají chovat,
aby došli ke spáse. Na konci listu píše:"Proto si
dávejte dobrý pozor, abyste nepozbyli své pev
nosti tím, že byste se dali strhnout bludnými ná
zory špatných lidí. At spíše rostete v milosti a v
poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista."

NIKDE V PÍSMU NESTOJÍ
které knihy patří k Písmu sv.-tj.které
jsou inspirované čili napsané pod ochranou
Ducha sv. Jen zděděná tradice to dosvěd
čuje - a podle ní i Církev přijala do sez
namu tzv. kanonických knih jen díla, kte
rá zaručeně pocházejí od apoštolů - i když
všechna apoštolé sami nenapsali, nýbrž ti,
kterým to bud diktovali nebo to napsali
podle jejich kázání,
TEMNÁ JSOU I NĚKTERÁ MÍSTA PÍSMA
JEN APOŠTOLŮM A JEJICH NÁSTUPCŮM
Sv.Petr to říká o listech sv. Pavla. Aby
chom jim správně rozumněli, musíme mít k tj.biskupům v čele s římským biskupem-papežemtomu tradici, t.j.jak to chápali první křes slíbil Kristus neomylného Ducha pravdy.
Luther sám zažil, jak se jeho snahy o reformu za
ťané - prakticky učednici apoštolů, kteří
také leccos napsali - tzv.apoštolští Otcové. čaly hroutit. Musel se částečně vzdát svého hes
la: "JEN BIBLE SAMA!" V boji proti fanatickým
(Sv. Klement-třetí papež, sv. Ignác Antionovokřtěncům se uchýlil.sám k tradici, aby vý
chijský, sv.Polykarp a řada jiných). Z
Písma sv.a z tradice čerpal učitelský úřad klad Bible, - při kterém vstávají vlasy na hlavěodrazil. R. 1531 napsal Luther:i* Každý chce být v
Církve materiál o učení apoštolů a zladil
všechno tak, abychom znali celé učení ví učení sám sobě mistrem. Říkají: Nemáme mít stej
ry podle Krista. Ústní podání tedy pomáhá ného ducha a chápat správně Písmo? - Pak se z
doplňovat tam, kde jsou bud mezery nebo toho horem pádem udělá jiné učení a sekty. Nave
je něco nejasné. Vždyť první knihy Nové nek následují vražedné škody, že se křesťanstvo
rozdělí a čisté učení nakonec zničí."
ho zákona byly napsány asi 30 let po
Aby zachoval ještě jak takž jednotu, musel Mar
Kristově smrti - a to už dávno Církev
tin Luther napsal tzv.vyznání - jakýsi druh ka
existovala a učila.
techismu. Od té doby se zavazovali lutherští pas
CO VÍME Z TRADICE?
toři před nástupem do úřadu věřit tomuto vyzná
Z tradice víme nejen, které knihy patří k
ní, jakési náhražce neomylného učitelského úřaduinspirovanému Novému zákonu, nýbrž i že
Tyto Konfese zásadu svobodného vyznávání Bible
je nutný křest dětí. Sděluje nám to Cír
značně zúžily. Stejná omezení jsou u zwingliánů
kevní Otec Origenes cca r.2OO. V Písmu o
(reformovaných) a kalvínců všeho druhu. Přišli
křtu dětí nic nečteme. I Luther uznal a
na to, že neomylný úřad s neomylnou tradicí je
převzal křest dětí jako nutný ke spáse.
BŮH K NAM MLUVÍ
Podle Písma by museli křesťané slavit so prostě nutný!
botu. Ale z tradice víme, že slavili neděli- EVANGELICKÉ CÍRKVE SI TEDY DALY HRANICE
den Zmrtvýchvstání Páně.
i když více méně mírné. Vzdor jedinému pramenu
ZDĚDĚNÉ UČENÍ BYL JEDINÝ PRAMEN
víry u nich existuje také ústní tradice. Vývoj
dogmat - učení víry - prožívají tím, že se stále
VÍRY. - V I.Kor.15,1 atd.připomíná sv.
Pavel věřícím převzaté učení,kterému mu víc vzdalují od zásad reformátorů. A mnohem víc
smazávají hranice různé sekty, které nemají a
sejí pevně věřit, chtějí-li být spaseni.
neznají tradici vůbec. Rok od roku jich přibývá
Chválí Korinťany, že se drží zděděných
předpisůfl Kor,11,2 23)a Soluňany napomí (jen v Mnichově je jich přes 800). Jakmile jedna
ná, aby žili podle zděděného učení a odlou zanikne, už se vynoří dvě nové. Všechny tvrdí,
že je osvěcuje Duch svátý a že Písmo je jediný
čili se od bratra, který se tím neřídí( I Sol 4,1; 2 Sol 3,6). Apoštol národů žá pramen víry. Dnes je jich na světě tolik, že se
dá Timotea, kterého sám ustanovil bisku nedá prakticky sestavit ani jejich počet, ani je
pem v Korintě, aby se pevně držel zdědě jich nauka. Jsou často velmi bohaté a tím lákají
ného učení(2 Tim I, 12)Co Timoteus za pří nevědomé lidi - hlavně katolíky v rozvojových a
tomnosti mnoha svědků z apoštolského ká chudých zemích.
ALE U POHANŮ A NEVÉRCU ZTRÁCEJÍ SEKTY
zání převzal, má předat spolehlivým mu
žům, kteří jsou schopni, poučit zase dru SVOU VĚROHODNOST. Rozpolcení a rozepře mezi
hé.(2 Tim 1, 2)."Co jsi ode
křesťanskými společenstvími jsou pohoršivé pro
mne slyšel-mnoho lidí to mů
pohany-ale i pro civilizované lidi. Vždyť Kristus
-zoir>?ii :»r> jednu jedinou Církev, jedno Boží krá
že dosvědčit-svěřuj dále spo
lehlivým mužům, kteří budou
lovství na zemi, ustanovil jediného pas
schopni, aby tomu učili i dru
týře nad jediným stádem.
hé."
Toto rozpolcení je podnět k ekumenické
Nikde v Písmu nečteme, že bož
mu hnutí, jež se snaží křesťanské spo
ské učení bylo přísně omezené'
lečnosti sjednotit či přiblížit.
\
P.Wunibald GRťJNINGER

ANTIKRIST
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Setkání mladých, sympatizujících s ekume
nickým hnutím opatství Taizé, se konalo v
EVROPSKY Dl?M - Čili president Spojených
Praze za účasti 80.000 osob. Snahy hnutí
států evropských.________________ VI.SOLOVEV ocenili i katol.církev.hodnostáři v čele se sv.
Takřka jednohlasně byl zvolen za doživotního Otcem. Setkání se už konala v Berlíně, Pařípresidenta Spojených států evropských"člověk ži, Londýně a Římě.____________________________
budoucnosti." Když se objevil na tribuně, v
V Kuvaitu vyloupili muslimští lupiči sídlo
kouzlu nadlidské mladé krásy a síly, když s
apoštolského vikáře biskupa F. A .Micallefa. Ten
inspirovanou výřečností mluvil o svém progra však popřel, že by při obsazování Kuvaitu by
mu, okouzlené a podmaněné shromáždění mu
li zavražděni někteří kněží-karmelitáni
v záchvatu nadšení udělilo bez hlasování nej- Od r.1982 je ve Švýcarsku společnost EXITvyšší čest: titul římského císaře.
z Anglie-která chce doprovázet sebevrahy.
Kongres skončil nadšenou radostí a vyvolenec Vede ji býv.pastor Dr.Rud.Sigg se ženou. Do
vydal prohlášení. Začínalo:"Národy země! Udě státních léčeben přístup nemají, proto
se
luji vám svůj pokoj! Vyplnily se všechny sli snaží budoucího sebevraha přemístit do pri
by. Je zajištěn věčný, všeobecný mír. Každý vátních. Nesmí dávat lidem smrtící léky-to je
pokus, tento mír rušit, se hned setká s ne
trestné-ale dávají jim je podle vzoru prof.
přemožitelným odporem, neboť nyní je na ce Hackethala z Německa tak, aby si je sebevralém světě ústřední moc silnější než ostatní mo zi sami vzali. I to narazilo na odpor._________
ci, převzaté či osobní nebo všechny dohroma Dvakrát vyloupili lupiči trapistické opatství u
dy. Tuto moc nikdo nepřemůže, převládá nad města St.Laurent les Bains ve Francii. Mniši
vším, patří mně, splnomocněnci, vyvolenci
se živí pěstováním a výrobou vína-asi 4 mil.
Evropy, císaři všech mocí. Mezinárodní právo lahví ročně. Při třetím přepadu přivítali brat
má konečně tu sankci, která mu dosud chybě ři lupiče střelbou, ti odpověděli stejně a v
la. Od nynějška se žádná mocnost neodváží
noze bratra Zerafina uvízlo na 200 broků.
říci:válka, když já řeknu:mír. Národy země,
Nakonec lupiči utekli.__________________________
ať je pokoj s vámi. VIDĚNÍ BUDOUCNOSTI Začátkem zimy zmrzlo v Chicagu přes weekÚČINEK TOHOTO PROHLÁŠENÍ
end 6 osob, dva v bytě a 4 bezdomovci.Pro
Všude mimo Evropu, zvlášt v Americe, vznika ně je ted sice letiště uzavřeno, ale úřady
ly politické strany, které byly pro říši a při otevřely jiné vytopené místnosti k přespání.
nutily své vlády, spojit se-za různých podmí- K 1.7.měla Čína 1.133,686,601 obyvatel.Přibynek-se Spojenými státy evropskými, pod nej- lo 5,5 mil.osob. Manželé smějí mít jen jedno
vyšší autoritou římského císaře.
dítě, další musejí potratem zabít. Narodí-li se
Tu a tam v Asii a Africe zůstaly ještě nezávis jim dceruška, smějí ji utopit a počkat na hocha
lé kmeny s vládci. Císař v čele malého, ale
Biskupská konference ČSFR se postavila provybraného a dobře vycvičeného vojska, z rus-i ti zákonům, dovolujícím umělý potrat._________
kých, německých, polských, madarských a tu Zaslouženourale jen jednodenní dovolenou-stráreckých oddílů prošel vojensky od východní
vil sv.Otec o vánocích lyžováním v Abruzzách
Asie až po Maroko a bez velkého prolévání
15.října se chce pomodlit v Censtochové.také
krve si podrobil všechny vzdorující. V zemích jen den-a připravit se tam na pětidenní návštěchto dvou částí světa jmenoval místodržitele, těvu Maďarska. V říjnu pojede do Brazílie.
vybrané z domorodých předáků vychovaných Vláda nejlidnatějšího státu Austrálie.New South
evropsky a jemu oddaných. V pohanských ze Wales, zakázala na celách vězňů kříže a j.ná
mích byli lidé okouzleni, ba fascinováni nad
boženské předměty. Tvrdí, že v nich někteří
člověkem a udělali z něho vyšší božstvo. Za
ukrývali omamné jedy a že by se mohly použít
rok položil základy všeobecné monarchie v pra ; jako zbraně proti dozorcům. Vězeňští kaplavém slova smyslu. Zárodky vojny byly až do ni proti tomu protestovali._____________________
kořenů zničeny. Všeobecný svaz míru se sešel Ve Španělsku se znovu rozvinula polemika o
naposled, pronesl nadšenou oslavnou řeč na
blahořečení Isabely Katolické. Proti jsou hl.
zakladatele, pak se rozpustil,neměl důvod ke židé a muslimové,ale i někteří katolíci. Isabesvé existenci.
podepsala r.1492 edikt o vypovězení
150.000 židů ze Španělska. Maurové-moBOJ PROTI BÍDĚ A HLADU
hamedáni,měli výběr mezi křtem a odcho
Další rok své vlády vydal římský,
a světový císař nové prohlášení:
dem. Sídlem procesu blahořečení je
Valladolid._________________________________
"Národy země! Slíbil jsem mír a
Odbočka katol.Charity v Udine zřídila účet
zajistil jsem ho. Mír je krásný,
na stavbu kostela v albánském Skutari.
když ho doprovází blahobyt. To
Na světovém kongresu r.1992 se má utvořit
ho, kdo žije v míru, ale ohrožuje
jednotná Unie evropské Charity.____________
ho zlo a bída, má sice mír, ale
O vánocích nebyli v Betlémě téměř žádní
bez radosti. Pojdte tedy ke mně
poutníci.
všichni, kdo jste hladoví a trpíte
zimou-já vás nasytím a zahřeji."

BOHÁČOVO
DOBRODRUŽSTVÍ
Sv.Filip z Neri nasel v Rime sve poslání.
Hluboký život z Boha a apoštolát, hl.mezi
ohroženou mládeží. Nebyl se svou podvědomou snahou o reformu Církve sám._________

a přece učí denně na ulicích, mluví tak žhavě o
Bohu.
KDYŽ HO PROPUSTI' Z VĚZENÍ
musí se vrátit do Itálie. Ani se ho nedotkne,
když se dozví, že vlastní bratr ho okradl o po
slední zbytky majetku. Jemu dává Bůh vzácněj
ší poklad - ošklivý vřed v ústech. Nemůže mlu
vit, nemůže jíst. Kdysi nesnesl, aby se jídlo za
měsíc opakovalo, dnes je vděčný za každé sous
to'. Nakonec mu slouží stará otrokyně, černoška.
Bydlí v horách a denně chodí k sv.přijímání.
Později přechází do Říma a stává se apoštolem
častého sv.přijímání. V době, kdy jedno sv.při
jímání měsíčně platilo za svatouškovství.
"JISTĚ JE TO ČARODĚJ!"
Dobře, že Tomáš odešel do Říma. Protože dělal
zázraky, podzřívali ho z čarodějnictví. V Římě
získal vstup do různých klášterů. Vnesl tam
reformu - ale také rozpory. Část řeholníků ne
chce ani slyšet o tom, že by se měli vzdát své
ho lehkomyslného života.
Jednou se chystali mladí šlechtici do ženského
kláštera na veselou maškarádu. Ale abatyše pod vlivem Tomášovým - si oblékla hrubé šaty
a místo hezké sestřičky našli ve vrátnici bez
zubou stařenku. Všechny sestry dělaly pokání.
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Kolem každého horlivého apoštola se semkla
řada lidí. Cím měl větší nároky a žil sil
nějším duchovním životem, tím víc lidí zís
kával. Většinou se tito lidé dobře znali,
ba jeden z nich byl i Filipovým přítelem.
BOHÁČ TOMÁŠ CACCIGUERRA
Patřili mu i velké neapolské loděnice. Kro
mě vzpomínky na zbožnou matku neměl z
křesťanského života nic, než dobrou vůli
jednou se obrátit k víře. Ale zdržovalo ho
velké bohatství - měl 40 otroků, obrovský
palác, velké stáje a nesčetné pochlebující
přátele. Hostiny a slavnosti byly na denním
pořádku. Vyjížděl na ulice na svém bělouši,
a měl radost, když se dav rval o peníze,
které rozhazoval. A pak jde křivolakými
uličkami do nějakého nevěstince.
NÁHLE MU ZASTOUPÍ' CESTU POSTAVA
Světlá, v šatu mokvajícím krví, upírá na
veselého hříšníka zaslzený zrak:"Tomáš,zas "NA UČET CHUDOBY..."
mě jdeš křižovat? Synu, jak zacházíš s mou Aby se chránil před žalobami svaté inkvizice,
krví? Neodháněj mě od sebe..."
dává se Tomáš vysvětit"na účet chudoby"-jak
Ale přece ho odpudil - už po kolikáté. Za
to bývá u řeholníků. Ti jsou osobně chudí, ale
čal vždy s pokáním, vydržel dobře žít ně
klášter se o ně stará. Je dost divné, že svět
kolik týdnů-a pak upadl ještě hlouběji.
ského kněze takto vysvětili, ale v těch dobách
bylo leccos možné. Tomáš se hlásí k chudobě
JEHO LOĎ ZAJALI PIRÁTI
tak, že ani nejbližší příbuzní v Sieně ho nechtě
Uvěř kolísá. Židovští věřitelé, mimořádně
citliví, se od Tomáše odvracejí. A jedna fi jí přijmout do domu - stydí se za něho.
nanční pohroma za druhou se hrnou na To Konečně zakotvil u Sv. Jeronýma jako Filip a
ujímá se ho kněz Rosa, jako jiných podezřelých
mášovu hlavu. Za několik týdnů je boháč
a nenáviděných kněží.
žebrákem. Nikdo z bývalých pochlebníků
ČASTĚ SVATĚ PŘIJÍMÁNÍ
ho nezná. Přátelé před ním utíkají. A na
víc, jedna posedlá mu ukazuje hrozný stav
Ve všech dobách byli kněží, kteří viděli, že v
jeho duše. Hroutí se na duši i na těle.
Nejsvětější svátosti je Život sám-Kristus-a hlása
li časté sv.přijímání. U nás např.Matěj z Janova
KONEČNĚ JE SVOBODNÝ. NAŠEL BOHA.
Tridentský sněm jasně doporučil častější sv.
Toho nemohl slyšet při opojné hudbě, ře
přijímání.
Ale málokdo toto doporučení přijal,
čech falešných přátel a milenek. Byl by se
při své chytrosti mohl zase dostat k majet- debatovalo se dál, jak často má chodit věřící
pro Tělo Páně. A najednout - Tomáš káže o tom
ku-ale nechce. Bere hůl a jde na pouť.
jak nutné a dobré je časté sv. přijímání. Proto
Hodně daleko. Do Compostelly ve Španěl
sku ke sv.Jakubu. S sebou vleče své těžké ho mnozí nenáviděli. Jak na to reagoval:"To ne
návidí Krista. Proto nezvítězí, pravda se obhá
hříchy. Cestou - v Miláně - dostane od
jí
sama." - Brzo se stává představeným kněží u
Boha ujištění - že mu hříchy odpustil. A
sv.Jeronýma a prosazuje přijetí sv.Filipa. Od
bývalý boháč se zařazuje do bezejmenného
zástupu poutníků a žebráků, jde přes Alpy kněží žádá, aby denně sloužili mši sv.a nepřijí
mali almužny na mši víc, než měsíc dopředu.
a dojatě kleká před každým křížem na roz
Finance! Jakou vzbudil nenávist! Musel se jít
cestí.
ospravedlňovat až k papeži.Kostelníci viděli, že
V COMPOSTELLE DOSTAL DAR ZÁZRAKŮ
Filip i Tomáš chtějí sloužit mši sv.v pěkných
Bůh ho zahrnuje vnitřní blažeností. Má moc
oblecích - ale připravili jim jen špinavé a potr
vyhánět zlé duchy. A prchá před těmi,kdo
hané. Často neměli ministranta. Tehdy byl před
ho oslavují jako velkého světce. Ve Valladopis, že bez ministranta se nemá sloužit mše sv.
lidu ho obviňují z kacířství. Vždyť ten ci
Raději prý se má kněz sloužení mše sv.vzdát.
zinec mluví o obrodě Církve, staví se proti
P.Dr.SILVESTR B R A I T O
zlořádům, uzdravuje nemocné, není knězem

DĚJINY PAPEŽŮ
ŘEHOŘ XI. - Pierre Roger
de Beaufort. Od 30.prosince
1370 do 27.března 1378.
Byl synovcem Klementa VI.-měl
stejné jméno a kardinál-jáhen ze Santa
Maria Nuova. Poslední francouzský papež
dějin. Velmi chytrý, ušlechtilý, vzdělaný
i když ne mimořádná osobnost. Na začátku
jeho vlády se vzbouřila Itálie pod vedením
Florencie proti nadvládě francouzských po
věřenou. Sv.Kateřina nasadila všechny sí
ly, aby se papež vrátil do Říma. Měla o
něm vidění, jako předtím jen Dante. Bylo
to 25 lete děvče ze Sieny, mimořádný zjev
mezi světci. Západu. Neuměla ani číst, ani
psát, své dopisy jen diktovala - a ty pat
ří nejen k mimořádným hodnotám světové li
teratury, ale povýšily ji i mezi Církevní
učitele/se sv.Terezií z Avily/.
Šlo jí o to, aby se papež trvale usadil v
Řírrě. Přišel - 17.ledna 1377. Vasari zob
razil tutu událost na fresku ve vatikán
ské Šala regia. Jasně zvážila světice vinu
florentských povstalců i vinu papežovu,
kterénu ji ve svých slavných dopisech hoř
ce vyčítala.
Řehořova velká, zřejmě nevědomá chyba by
la, že poslal k potlačení povstání do Itá
lie hrozného kardinála Roberta ze Ženevy.
Ten zavinil v únoru 1377 strašlivé krve
prolití v Ceseně a to zase úctu k papeži
poničilo.
Básník Franco Sacchetti nazval Řehoře,kte
rý osobně neměl na tamto zločinu vinu "pa
pa Guastamondo" - ničitel světa. Rozhoř
čený papež nejednal podle rady sv. Kateři
ny a dovolil blokádu proti Florencii. To
mělo těžké následky.
Uprostřed snah o mír papež zemřel - s vel
kými výčitkami svědomí, protože neprovedl
ty církevní reformy, které po něm světice
naléhavě žádala.
Po návratu z Avignonu vybudoval v Římě
Campanilu Panny Marie Větší - je to posled
ní románská.věž se zvonem ve městě.
URBAN VI. -Bartolcmeo Prignano.
Cd 8.dubna 1378 do 15.října 1389.

rozhořčil kardinály, i když jeho veřejné zákroky
byly oprávněné. Kateřina mu odvážně napsala:15
"Spravedlnost bez milosrdenství by byla víc ne
spravedlností než spravedlností." Urban sice po
volal světici do Říma, ale jejími radami se neří
dil při jmenování kardinálů. Už 13.září zvolilo
13 z Říma uprchlých kardinálů, příznivých Francii,
ve Fondi"kata z Ceseny"-totiž kard.Roberta ze Ženevy protipapežem Klementem VII. Tím vzniklo vel
ké západní schisma/rozpolcení/, které trvalo 52
let a za tu dobu žilo 7 protipapežů. Nepřímo to
zavinila i povaha Urbanova. Protipapež našel mno
ho stoupenců a usadil se zase v Avignonu.
Papež se pustil do nedůstojného boje proti Janě
z Neapole. Při tou zanedbával důležité úkoly. Kardinálský sbor byl sice zase mezinárodní, ale pa
pež s nimi jednal tyransky a to vedlo r.1385 k
spiknutí kardinálů, kteří chtěli papeže sesadit.
Nezdařilo se to. Urban nechal pět provinilých kar
dinálů krůtě umučit, takže dva ze zbývajících
přešli k protipapeži.
Urban zemřel, všemi opuštěn, v Římě. Za jeho vlá
dy zemřela i svKateřina-r.l380-bylo jí 33 let.
Je patronkou Říma a národní světicí Itálie - se
sv.Františkem z Asissi.

VÍTE CO JE TO

?

BIŘMOVÁNÍ - svátost, ustanovená Kristem
Pánem, jejímž udělením je pokřtěný zvláště obda
řený Duchem sv., aby se ke své víře statečně při
znával a věrně podle ní žil. Svátost biřmování
vtiskujg nezrušitelné znamení bojovníka Kristova,
proto muže být(stejně jako křest a svátost kněžství)přijata jen jednou v životě. Kdo ji přijímá,
musí být ve stavu posvěcující milosti. Biřmování
uděluje jen biskup-v nebezpečí smrti i farář. K
udělování svátosti však muže dostat plnou moc i
jiný kněz-což bývá často ve východním obřadu, v
latinském hl.v misijních oblastech. Používá se k
tomu biskupem posvěceného křižma(směs olivového
oleje a balzámu). Biřmující vloží na biřmovance
ruku, maže jej na čele znamením kříže a říká:"Zna
menám tě znamením kříže a posiluji tě křižmem
spásy ve jménu Otce i Syna i Ducha Sv." V křes
ťanském starověku se udělovalo sv.biřmování i ne
dospělým dětem hned po křtu-dodnes to dělají ve
východním obřadu. V latinském obřadu-kromě přípa
du nebezpečí smrti-se uděluje až dospívajícím dětem.Tehdy mohoubojovat proti nepřátelům spásy.

Vzdor tcmu, že Římané bouřlivě žádali řím BISKUP - je nástupce apoštolů, pod vedením
ského papeže, zvolili kardinálové volbou
římského papeže, je vedoucím DIECÉZE v úřadě uči
sice svobodnou, ale uprostřed zmatků, arci telském, kněžském a pastýřském. Jmenuje ho papež,
biskupa z Bari, Neapolitána, který nebyl
pak ho vysvětí jiný biskup. Biskupové jsou bud sí
ani kardinálem. Urban byl výrazná, ucelená del ní-kteří mají svou diecézi, bez diecéze jsou
osobnost, ostrý protivník simonie tj.kupo titulární, pod názvem zanikle' diecéze(naš český
vání cirk.hodností a zesvětačení duchoven a slov.biskup v Římě). Světící-gomocný biskup má
stva, ale dost tyranský a bezohledný. Tím jen tu pravomoc, kterou mu propůjčí sídelní biskup > Biskup koadjutor nastoupí po smrtí biskupa.

DĚJINY RŮŽENCE
V min.čísle jsme psali jednak o novém způ
sobu modlitby růžence, který by prohlou
bil náš vztah ke Kristu, a o vzniku sváté
ho růžence jako nejoblíbenější mimoliturgické modlitby. Pokračujeme v historii rozvíjení svátého růžence.
KARTUZ1ÁNSKÉ SPOJENI MODLITBY
a tajemství. - První krok k spojení čtyř
druhů žalmů- učinil Jindřich z Kalkary, vi
zitátor řádu Kartuziánů. Kolem r.1365 spo
jil 150 Zdrávasů do desátků a mezi každý
desátek vložil Otčenáš.
Další krok udělal kartuzián Dominik Prutensus a to knihou, která spojila žaltář s pa
desáti myšlenkami o životě našeho Pána a
Panny Marie s růžencem a 50 ti Zdrávasy.
I on rozdělil jednotlivé myšlenky ke Zdrá
vasům do skupin po deseti s Otčenášem me
zi Zdrávasy. Další změny se postupně ob
jevovaly mezi r. 1425-1470.
DOMINIKÁNI ROZŠIŘUJÍ RŮŽENEC
mezi širokými vrstvami lidu. R.147O založil
dominikán Alan Rupe první růžencové bratr
stvo. Pak se stal tento řád nejvýznamněj
ším šiřitelem růžence, takže mezi lidem
vznikla legenda, že Matka- Boží předala sa
ma sv.Dominikovi růženec.
A tak díky dominikánům se modlitba růžen
ce brzo rozšířila po celé západní Evropě.
P.Rupe označil růženec s připojením myšle
nek jako nový růženec, ten bez připojení
myšlenek byl starý růženec. Nový růže
nec se rozšířil brzo, ale
od 15.st.pomalu zaniká.
OBRÁZKOVÉ RŮŽENCE
Kolem r,15OO vznikaly
obrázkové dřevoryty.
Většina lidí neuměla psát,
takže brzo byly obrázky
velmi oblíbené. O všem na
malovat a vytisknou ob
rázky bylo drahé;brzo
se nové růžence omezily
jen na 15 obrázků.
Nejdříve se tisklo kolem
obrázků Otčenáše 1O
zdrávasových myšlenek.
Snad nejkrásnější obráz
kový růženec vydal v
Benátkách r.1521 domini
kán Alberto de Castelo.
V 16.a 17.st.užívání zdrá
vasových myšlenek zani
kalo a zůstalo jen 15 krát
kých myšlenek u Otčená
še, které se dodnes nazý
vají růžencová tajemství.
Jediné místo na světě,kde
se dodnes udržela středo
věká forma růžence

je odloučená vesnička Schrttcken v rakouských
Alpách. Tam se venkované scházejí ke společné
modlitbě růžence, jak se ho kdysi modlíval celý
katolický svět.
16
Jakmile krátký růženec nahradil středověký,bylo
nutné připojit 15 krátkých tajemství. Doplňkové
modlitby, obvykle ve formě příběhu nebo rozjí
mání, se četly před modlitbou každého desátku.
Jednu z nejpopulárnějších sbírek patnáctí rozjímá
ní napsal sv.Ludvík z Montfortu kolem r.l700.
POSTUPNÝ NÁVRAT KE STŘEDOVĚKÉ FORMĚ
RŮŽENCE se objevuje na začátku 20.st.
R.192O připravil Otec Kilián Baumer sérii zdráva
sových rozjímání, které vydal ve Friburgu-Švýc.
Poslední tištěná práce s jednotlivými myšlenkami
pro každý Zdrávas je od Dr.Magna Senga, kanad
ského chirurga, z r.1946. Všechny tyto myšlenky
nebo rozjímání se čtou bud před nebo po modlit
bě každého Zdrávasu.
Dnešní Biblický růženec, jak vám ho předkládá
me, se liší od těchto prací i od středověkého rů
žence, neboť je téměř celý uspořádán z biblických
citátů, které rozvíjejí událost každého tajemství
v deseti myšlenkách.
Tedy Biblický růženec není nic jiného, než po
užiti Písma sv.v růženci. Nové texty, které na
hrazují texty z 15.st. jsou jen zdokonalené.
KDY SE MODLIT RADOSTNÝ BOLESTNÝ, SLAVNÝ
RŮŽENEC?
Radostný: v pondělí a ve čtvrtek a každou nedě
li během adventu do svátku křtu Páně
Bolestný: každé úterý a pátek a každou neděli
v době postu.
Slavný:
každou středu a sobotu a po všechny
ostatní neděle v roce.
ODPUSTKY
tj.odpuštění TRESTŮ za hří
chy už ve svátosti pokání
odpuštěné.
Kdo se v kostele, ve veřejné
kapli, v rodině, v řeholním
společenství nebo v zbožném
sdružení pomodlí souvisle
nejméně pět desátků růžence,
může získat plnomocné odpustky.
Za jiných okolností může tou
to modlitbou získat částečné
odpustky.
K získání plnomocných odpust
ků je třeba spojit ústní mod
litbu s rozjímáním o růžen
cových tajemstvích.
Na četbu biblických citátů
odpustky nejsou.

Na obrázku: sv.Dominik
(1170-1221) zakladatel řádu
dominikánů a sv. Kateřina ze
Sieny, učitelka Církve
(1347-1380(dominikánská terciářka(členka III.řádu).

MŠE SV.
AARAU - ka ž dou
třetí neděli v mě
síci, 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 Čechy
RUmelinbachweg, 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 Schaffhausenu.
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Te
rezky, 14 Ave Paschier, 2 ned. v
mesiaci
9,30

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
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SVĚTOVÉ SDRUŽENÍ OSVOBOZENÝCH
POLITICKÝCH VĚZŇŮ POŘÁDÁ
k 43. výr. začátku komunistické diktatury v naší
vlasti ZÁDUSNÍ BOHOSLUŽBU ZA OBĚTI REŽIMU
Mši sv.slouží P.Josef SlMCÍK v Curychu, v kryptě kostela Božského Srdce Páně, Curych, Aemtlerstr.49. Při mši zpívá chorál Coro Perosiano. Le
tos poprvé se konají tyto bohoslužby i ve vlasti.
Přijďte všichni, kdo jste ve vězení byli nebo tam
ztratili přátele, příbuzné i ti, kdo oceňují oběti
a utrpení zesnulých. V 15 hod.sobota 25.2.

RADOSTNÁ UDÁLOST
NA KTEROU SE KAŽDÝ
ROK TĚŠÍME!

E X E R C I C I E
v Bethanien povede
P.J.KOLÁČEK, vedoucí
českého vysílání Vati
kánského rozhlasu.
Možnost očistit duši, poradit se s knězem, setkat
se s přáteli v milém ovzduší. Přihl.a informace:
P.J.Šimčík(adresa a tel.ve vedlejším sloupci). Ce
na pro osobu za celý pobyt 175 frs.14.-17.března
DUCHOVNÍ OBNOVA V QUARTENU
Povede Otec biskup Jar.SKARVADA z ŘÍMA
Cena za pokoj a den jednolůž.pokoj 67 frs, dvou
lůžkový pokoj 59 frs.
22.-24 .března
Obě duchovní obnovy začínají večer první den.
Informace a přihlášky také P.Šimčík - dokud nedostanete rozmnožené přihlášky.

POUŤ

DO

MEDJUGORJE

Informace a přihlášky u P. Šimčíka.
Jede se autokarem. Cena 750 frs20.-27. dubna
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI
od 9.-14. let. v Casies, St.Martin,
iž. Ty roly. Inf. P.Šimčík 23.3.-6.4.
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI OD 9.-14.Iet.27.7.-10.9.
Inf.P.Šimčík. Na dětské tábory je nutné přihlásit
děti co nejdříve, bývají brzo obsazené.

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 obratte v záležitostech
křtů, sňatků, sv.zpovědilobvykle před
SLOVENSKÝ ÚSTAV SV.CYRILA A METODA
každou mší svllnávratu do Církve, vy
vydal tyto knihy:
učování katol.náboženství a pod.
PÁN JEŽÍŠ TA MILUJE, stručný náčrt dějin spásy
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
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PODIVNÝSOUBOJ
Laird Preston zamířil k stolku a požádal o
tanec nejhezčí dívku v sále - Donnu. Sedě
la se Simonem Juarezem, jeho spolužákem a
snoubencem Donniným. Simon byl chudý Me
xičan. Na snubní prstýnek si vydělal mytím
aut. Laird byl syn milionáře a Simona nená
viděl. Snad proto, že byl na rozdíl od něho
velmi pilný. .
Po tanci opustili oba mladí sál. Teprve za
hodinu se vrátili. Laird ji přivedl k Simono
vi a řekl posměšně:"Tu máš,seňore, zpět
svou přítelkyni. Nadaná-nejen tanečnice. "
Simon si všimnul rozmáznuté rtěnky na tvá
ři Donnině a skvrn od trávy na její sukni.
Beze slova ji doprovodil domů. Za týden mu
vrátila snubní prstýnek.
Téhož dne vstoupil Simon do hospůdky, kde
byi i Laird - uprostřed fotbalového mužstva..
"Prestone, jste hulvát'" řekl Simon a jeho
ruka dopadla na Prestonovu tvář. Laird vy
skočil a povalil menšího a slabšího Simona
na zem. Simon ho zahrnul urážkami. . Stu
denti je odtáhli od sebe.
"Vyzývám vás, seňore, na souboj,"řekl Si
mon.
"Nebudu se bít se špinavým Mexičanem!"
"Bojíte se, seňore?"
"Já že mám strach? Z vás?""Nebojíte se?
Pak ted zvolte zbraně!A bojíte-li se odpo
vědnosti, vaši přátelé jsou čestní lidé a řek
nou , že vše byla jen nehoda..."
Na určené místo do staré kůlny za universi
tou přišel první Simon a jeho přítel Gus.
Na stole stála svíčka-jediné osvětlení kůlnya skříňka s dvěma otvory po bocích; otvory
zakrývaly kožené záclonky.
Přišel Laird s přáteli. Chvíli si museli zvy
kat na šero.
"Jsem připraven, seňore,"řekl Laird drze.
"Jakou jste si zvolil zbraň? Snad prak z gu
my v kalhotách své seňority?"
Simon ukázal na stůl:"To je naše zbraň."
"Zbraň? Copak nepotřebujeme dvě?"
"Víko skříňky raději nesundávejte,"řekl Si
mon, když Laird sahal na skříňku.
"Ale jaká je to zbraň?" Z nitra skříňky se
ozval šelest. Laird odstoupil.
"Naše zbraň je hlasitá, seňore,"řekl Simon.
"U čerta, co to znamená?"
"Je to chřestýš. Půjčil mi ho profesor z la
boratoře, dělá s ním pokusy. Chce objevit
sérum proti chřestýšímu kousnutí. Zatím se
mu to nepodařilo. Jediná pomoc je uříznout
ruku nebo nohu. A ten chřestýš nedostal už
dva týdny nic k jídlu, jeho zuby jsou plné
jedu - proto je mimořádně nebezpečný. Ne
potřebuje světlo, aby poznal svého nepřítele
Stačí, když ucítí teplo ruky - a uštkne."
"Ale jaký to bude souboj?"nechápal Laird.
"Oba vložíme do otvoru ruku. Vy do jedno

ho, já do druhého. A to oba zároveň."
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Takové pokusy odmítám,"vzrušil se Laird a od
stoupil od stolu. "Je to blbost."
"V tom případě se všichni studenti naší univer
sity dovědí, že velký Laird Preston, mistr ve
střelbě a šermu, kapitán fotbalového mužstva,
odmítl zkoušku statečnosti, ke které je ochoten
špinavý Mexičan. Tedy - Laird je zbabělec!"
Prestonova ješitnost byla větší než jeho strach.
"Dobře. Udělám to. Říkáte, že chřestýš cítí
teplo dlaní?"
Jistě. A budete-li mít strach, vaše tělesná tep
lota se ještě zvýší - a pravděpodobnost, že
vás uštkne - bude větší."
Všichni si všimli, jak si Laird setřel pot z čela
kapesníkem. Simon stál klidně proti němu, ru
ce lhostejně v kapsách. Byl úplně klidný.
"Ještě jednu otázku, seňore,"řekl Simon,"jste
levák nebo pravák?"
"Pravák. Ale proč to chcete vědět, na tom pře
ce vůbec nezáleží."
"Ale záleží. V tom případě vám radím, dát do
otvoru levou ruku. Jestliže vás chřestýš uštkne
budou vám muset dlaň rychle odříznout, a le
vou ruku nepotřebujete tolik, jako pravou.
Hlavně ke sportu!"dodal výsměšně.
Laird se ošil. Prohlížel si starostlivě levou ru
ku.
NAŠE krimi
"Máte-li starosti s rychlým zákrokem, doktor
Vance už je v nemocnici připraven v operačním
sále. Ceká - na mne - nebo na vás."
Oba současně vsunuli ruku do skříňky. Za vte
řinu se ozval kůlnou bolestivý výkřik. To kři
čel Laird Person. Když vyndal ruku ze skříňky,
objevily se na jeho dlani dvě tečky. Kousnutí.
Stopy hadích zubů. Dvě kapky krve, třpytné
jako rubíny v prstýnku svedené Donny stékaly
zvolna k zápěstí. Lairdovi přátelé mu rychle
a pevně stáhli ruku páskem a všichni utíkali
k autu, aby uštknutého odvezli do nemocnice.
Simon vytáhl z kapsy saka dva plastikové sáčky
plné kostek ledu.
"To nebyla, Gusi, špatná myšlenka. Možná, že
jsem nejednal docela poctivě, ale když si uvědo
mím , jak nepoctivě jednal Laird s Donnou. ..
Jeho ruka byla teplá, má studená, díky
tomto ledu. Chřestýš se zahryzl
do teplé..." C.B.GILFORD

NAŠF KŘÍŽOVKA

VZDOROVITÝ ARCHITEKT

Když jsem si chtěl postavit dům, začalo mé
trápení s architektem. Již při koupi parce
ly jsne se začali hádat.
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Dum by mel stát u potoka, navrhoval archi
tekt, "mezi starým lesním porostem na výšině
s dalekým pohledán na krajinu."
"Nejsem žádný milionář. Musí vzít pozemek za
přiměřenou cenu, kterou si mohu dovolit."
Můj architekt odporoval:"Až bude dům stát,za
pomene se na cenu pozemku."
"Budu vzpomínat každé čtvrtletí při placení
úroků."
"Maloměšťáku,"řekl architekt - jak je vidět,
byli jsme přátelé.
Nad stavebními plány vypukl rovněž spor.
"Dvě ložnice, "pravil architekt.
"Ale ne," odporoval jsem,"já spím rád ve
I.Pane smiluj selže mše sv řecký), tzv.před clůdcům člověka,2.Zn.teploty, král pouště, předl. dvou."
"Oddělené ložnice jsou vznešenější a zdravé!'
Otčenáš-lat. .zkr.komun.novin.3.US stát,citosl.
podivu, dokonalý, tělní tekutina, spojka.4.Pře "Nekoukám na vznešenost,
ludy I hanácky), adresa neznámá, venkovská
.přes balkón ke své ženě,
slavnost,pokyn, zn.aut Polska.5.Opak duše,,
Pak navrhl můj architekt
zkr.starého peníze, údolí! něm) ,obětník, jdi (angl' existuje moderní dům bez
lOOO-říms.č. ,té. 6. Nota,tluč, zn.ceria.věnován, lal."V zimě tam pěstuješ hvozdíky, kaktusy
předl., já-něm. , již. 7. X/ejce-něm., sloní zub, umývání a azalky vyženou do květů. V březnu šeřík,
rukou při mši-lat. ,zn.lutetia, předl.,nerost. 8. v dubnu gladioly, v květnu okurky."
říms.50,opak zásad,k založení, latins.konec mše "Nechci dům na hraní, ale k bydlení,"odpo
9.Nota,lidově kanec, slavný svátek, část kněž roval jsem prudce. "Dům plný vzduchu, jasu
ského oděvu, předl.10.3 samohl .(předl. ,řeholník
a místa, se světlou ložnicí, útulným obýva
chem. zn.osmia,konec modlitby, část těla. II. Lat.
cím pokojem, pohodlnou koupelnou a malou
ozn."hustého",nástroj k mlácení obilí,zn.obchod
kuchyní.
HUMORESKA
domu, velekněz,zájm. 12.Obětování-latinsky,niž
ší svěcenec, zn.aut Belgie.13.Na svátky Ducha "Proč mala kuchyň?"ptalse architekt. 'Myslím
na velkou obývací kuchyň s rohovou lavicí a
sv. 14.Spojka, titul Abraháma, Isaka a Jakuba,
jídelním stolen, aby každý, kdo do kuchyně
nota,vyšší svěcení i ženatých mužů,"to“-něm.
A.Kriste smiluj selže mše sv.řecký), spojka.B. vstoupí, zvolal:Ach!"
"Ternu Ach se chci právě vyhnout. V kuchyni
Cizí žens.jméno,nástupce apoštolů,zkr.firmy,
je
má milá žena a nechci, aby ji někdo rušil
zn.fosforu.C.Zn.rhenia, největší svátky roku,
slov.zvr.zájmeno.D.Spojka,svátky Božího naroz. při vaření. Mohla by přesolit polévku či
přepepřit pečeni."
zesilovač světla. předl., zn. váhy. E. Radostná
"Divné názory,"odsekl architekt přátelsky.
zvěst,?kr.před jménem v dopisech,polní míra.
Když můj architekt pozoroval, že se se mnou
ECtení při mši sv.,zn.teploty,zápor,domácké
jméno. C. Dřevěné tyče! lid. ) ,Otče-aramejsky-v
špatně diskutuje, ztratil chuť stavět a na
modl. Kristově na kříži .od-něm.,spojka, určení,
vrhnul, abychctn si raději koupili hotový dům
spojka. H. Zn.el.přístrojů,zn.boru,divé zvíře,
"Ne! Chci si postavit obydlí podle své chutí.,
zn. ionia, výsměch, spojka,titulj . Spojka, "to"něm., ne dům podle šablony. Chci pozorovat dělníky
zkr.naší víry,skutek-něm.,měkká sykavka, zn .do- jak nosí maltu a kaněny, chci se s nimi
minikánů,dvě stejné samohl., zn.Švýcarska. J .
zpřátelit, chci vidět, jak můj dům roste,jak
zn.seniora,obětní tekutina při mši sv.,hlas
nasazují dveře a okna. Chci dům, který bude
ovce, zn. Islandu,slov.mše sv. K . Zájm.,ruská ře  každý obdivovat, kde vyroste má rodina, kde
ka! 5. pád) říms. IOOO, část Moravy,předl., L. Noubude šťastná má milovaná žena...Chci, aby
ze-něm., předl., zalej!,budhis.modlitba, váha,
mohla
nést podnos s obědem
klacek(y-i) .M. Průsečíky, Beránku Boží-lat.,
průsečík. N. Zkr. plným tit.. květina, staré zájm., pohodlnou chodbou, dům
nota,55, vodík. O. Spojka, období. mešní kniha, král- šťastného manžela
milované ženy."
Španělsky, označení závod.koně z bezejmenné
"Ty blázínku, "řekl
matky. P. Věřím-lat., obětní dar, předl., říms. IO,
můj architekt- Ach,
zn. švédské tisk .kane.,neutrum. R. Národnost,
vítr, předl.,přítok Dunaje,otázka.S. Říms. I000 zapomněl Jsem podotknout, že architekt byla má žena!
nást. sv. Petra, zn. dusíku, zájm. čápov. pták.

PP.
8635 Dürnten

POSTRETOUREN:
TSCHECHISCHE KATHOL.MISSION,
BRAUERSTR.99 ,CH-8OO4 ZURICH
"Je pravda, že naše bývalá
služka ted pracuje u vás?"
"Ano. Ale nemějte strach. Vě.
říjne sotva polovině z toho,
co o vás vykládá."

UŽ JSTE

"Večer u Nováků byl báječný;
tři a půl hodiny jsme hráli
Bartóka."”A kdo vyhrál?'’

"Mařenko, do těch koberců
musíte pořádně bouchat!"
"Ale když ono se potom z
nich tolik práší!"
"Pane vrchní, dejte mi to.
co má ten pán u vedlejšíhc
stolu.”"Pokusím se, ale pc
chybuji, že si to ten pán
nechá vzít.”

"Tak ty miluješ jiného? Dob
rá, jak se ten chlap jmenuje? Kde bydlí?"
"Ty ho chceš zabít?""Co ti napadá. Chci
mu jen prodat naše svatební prsteny."
"Otec mi zakázal jít do nočního klubu.Prý
bych tam viděla věci, které tam nikdo ne
má vidět.””A co jsi tam viděla?”"Svého
otce! ”

-Pán sedí se psem v kině. Dávají veselo
hru podle známé knihy. Pes se směje a smě
je . Soused se nakloní k pánovi a říká:"Vy
máte ale divného psa. Že se umí smát.""Ta
ké se divím. Ta kniha se mu totiž
vůbec nelíbila."

SE DNES

ZASMÁLI?

V Middletownu vyjednává inženýr se 20
sedlákem o prodeji půdy, kde chce sta
vět železnici. Ale sedlák tvrdohlavě
odmítá. "Dobrá,"rozhněvá se inženýr,
"tak povedeme trat prostředkem vašeho
dcmu.""Cože? A vy si myslíte, že vždyc
ky budu otvírat a zavírat dveře, když
vlak pojede?"
Hugo von Hofmannsthal nerad půjčoval
knihy, jednou však byl přece nucen
knihu půjčit a dostal ji zpět plnou
mastných skvrn. Vzal kousek špeku a
poslal ji tomu, komu knihu půjčil s
poznámkou:"Zapomněl jste si v knize
záložku.”

Host v restauraci si objednává seka
nou. "Sekáná dnes není, máme bezmasý den.""Ale
podívejme se, vy dáváte do sekané i maso?"
"Kam tak utíkáš?""Ale spěchám domů uvařit večeči.""Copak je manželka nemocná?”"Nemocná není,
ale je hladová."

"Kde je vlastně pan Novák, Už jsem ho měsíc neziděl.""Ten si našel místo a chodí do práce."
"Hrozné! Co ten člověk všechno pro peníze neidělá!"
"To je hrozné, zde čtu, že pokaždé, když vydech
nu, umře na světě jeden člověk.""Tak proč ne
používáš ústní vodu?"

"Pamatujte si, že alkohol

zkracuj e život.""Také
Nad oceánem sdělí pilot
jsem si všiml, že v hos
cestujícím, že má děra
podě
utíká čas rychleji."
vý tank a benzin kon
Marta Hůbnerová, známá berčí. Jedna dáma vykřik
-ínská humoristka, jde po
ne: "Pro Boha, co bu
ulici a vidí sedět na zemi
deme dělat?" Pilot
^člověka, vedle něho čepice na
odpoví:"Docela jed
milodary a nápis:SLEPEC. Hodí
noduché. Říkejte
mu do čepice marku, ta padne
po mně všichni po
"Měi jsi raději zůstat u novin. To jsem vedle, ”slepec”ji hbitě sebere
malu :"Otče náš,
si mohla aspoň vzadu číst...”
a hodí do čepice. "Vždyt vy
jenž jsi na nebe
nejste vůbec slepý!"rozhněvá se herečka. "Ne,
sích. .. ”
já ho tu jen zastupuji. On si zašel za roh do
Lékárník vyběhne za zákazníkem: "Promiňte,
biografu.
”
dal jsem vám místo vašich prášků arsen."

"No a?'""It> stojí o dva franky víc."
Soudce se ptá žalobkyně: "Proč- se vlastně
chcete dát rozvést?”"Víte, můj muž žije
dvojí život a jeden z nich se mi nelíbí."

Jiný soudce se ptá j iného svědka:"Co mám
nejdřív napadlo, když jste viděl, jak hrá
či bijí surově rozhodčího?""Že už nikdy
nebude chtít být rozhodčím."

K malíři Oorinthovi přijde dáma, prohlédnout si
obrazy v jeho ateliéru. Obdivuje je, nakonec
klesne unavená na židli a vzdychá:"Kéž bych si
uctila trochu těch nádherných barev vzít domů."
"Už se stalo, milostivá paní. Sedla jste si mi
přímo na paletu."
.

Nafoukaný kritik přišel k velkému klaunovi Grockovi:"Je mi líto, při vašem představení jsem se
nemohl smát.""Nu, to vás lituji víc než sebe...'

