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snad každý na světě se zajímá o válku v Perském zálivu. Můžeme si z ní vzít poučení? Ano!
Podíváme se zblízka jen na jedno.
Muslimové většinou lpí na své víře a jejich předpisech. Někdy až nesmyslně. Staří muslimové
nechtějí v postním měsíci brát ve dne ani léky. Pětkrát denně se modlí. Kolik katolíků udělá
aspoň před jídlem kříž nebo se denně modlí Otče náš? Zvedání muslimských zadečků při mod
litbě se nám zdá směšné. Ale klanějí se Bohu. Kolik katolíků si klekne při proměňování, když
přichází Kristus, aby nahradil podstatu chleba a vína svým Tělem a Krví? Jsou už kostely,
kde klekátka nejsou a aby se nemohl věřící poklonit Kristu - při"jehož JMÉNU pokleká každé
koleno," je kostel vydlážděn kočičími hlavami. A přece si na tuto mučednickou dlažbu jeden
Polák při proměňování klekl!
Muslimové nám vytýkají neúctu k Bohu. Vytýkají nám i neuvěřitelný rozpad mravů. Rodiče
ztěží uchrání své děti před tímto organizovaným náporem. S úpadkem mravů upadne i láska
ke Kristu, který je pak stálou výčitkou.
Při první křížové výpravě, kdy dobyli křesťané Jeruzaléma na mohamedánech, bily se obě
strany neobyčejně statečně. V"temném středověku"byla totiž láska k Církvi a ke Kristu mimo
řádně silná.Obě strany měly při boji silnou motivaci: Jeruzalém byl pro ně svaté město!
Silná pohnutka - motivace - dnes většině křesťanů chybí. A přece v době pronásledování komunisty byla ještě velmi silná. Čteme-li
vzpomínky P.Zemka nebo s.Heleny, žasneme, jak nesmírně milo
vali kněží Krista a co obětovali, aby mohli sloužit mešní oběť.
Stejně i řada laiků - o řeholnicích ani nemluvě. Kristus byl
smyslem jejich života - většina z nich ho nezradila.
Proč na Západě tato pohnutka značně zeslábla? Kdo ji ničí?
Středem křesťanské víry je Kristus. Kristus historický - v No
vém zákoně a tradici. Kristus v Církvi, jako její hlava. Kristus
v Nejsvětější svátosti - v mešní oběti.
Na historického Krista se zapomíná. Kolik katolíků čte pravidel
ně Nový zákon a skutečně katolické knihy? Proti náměstkovi
Krista - papeži - útočí a štvou nepřátelé Církve v Církvi
beztrestně. A Krista v Nejsvětější svátosti ponižují neúctou.
Odstraňuje se obratně a záměrně z místa, kam patří, totiž
z vrcholu mešní oběti, ze středu katolické víry.
Jsou služebníci Kristovi, kteří před svatostánkem ani nekleknou,
proč by pak klekali prostí věřící? Po sv.přijímání se nedopřeje
věřícím chvilka ticha, aby si s Pánem pohovořili... V německém
katechismu je podstatě mše sv.-zpřítomnělé oběti Kristově na kříži,
věnováno pár řádek, ale celé stránky nepodstatným částem...
Pětkrát denně se modlí muslimové. Celá hejna židů se klanějí Boh
před zbytkem jeruzalémského chrámu. A my? Před Bohem? Přitom
ným v Nejsv.svátosti? Naše víra má nekonečné bohatství.
Je to palác, plný drahocenností-ale dnes mnohé z nich ově
sil nepřítel Církve v Církvi pavučinami. Pak lidé hledají
útulek v chudých chýších zohavené pravdy-v sektách.
Chvála Bohu, rostou v Církvi obrodná hnutí jako houby po deš
ti. Uvědomme si, že každý z nás je bojovník pro Krista v sobě
i mimo sebe, každý podle svých sil a možností. Kristus je s ná
mi, láska k němu musí být naši pohnutkou-motivací-s jeho pomo
cí změníme všechno v nás i kolem nás k lepšímu. Bude-li z nás
zářit - sotva kdo této záři odolá.
Vaše redakce

řeholí v ČSFR se setkali s karď.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ Představení
Tomáškem a pres.Havlem. Mluvilo se hl.o otáz
19.-20.2.se konala v Praze schůzka biskupské kách řeholního života, o spolupráci ve školách
a výchově, přetvoření a ustálení řeholních spokonference ČSFR o hospodářské samostanosti
lečenství a jak probíhá navrácení cirk .majetku
Církve, o stavu života v Církvi a pod.Byl
Holandský biskup Schure zakázal sloužit zátam kromě našich biskupů i apošt. nuncius
Coppa a Otec biskup Škarvada, zřejmě i Otec dušní mše sv.v krematoriích a hřbitovních kap
biskup Hrušovský._____________________________ lích. Smějí se sloužit jen v kostele.__________
A US armádě u Perského zálivu slouží asi 130
14.2.slaví Církev spolupratrony Evropy sv.
kněží. Protože ústava Saudské Arábie zakazu
Cyrila a Metoda. V naší vlasti se smí slavit
jejich tradiční svátek v červenci._____________ je praktikování jiného než islámského nábožen
ství, nesmějí tito kněží vykonávat duchovní**
Popelce u sv.Otce se zúčastnil i prešovský
službu. Vojáci žádají hlavně o sv.zpověd.
řecko-katol.biskup Ján Hirka. 15.2.ho přijal
sv.Otec v audienci.____________________________ V Číně bylo znovu zatčeno mnoho katolíků, věr
Při zasedání sdělili čeští a slovenští rektorové ných Církvi. Tři biskupové a mnoho kněží i
a spirituálové seminářů, že v českých seminá laiků musí do převychová vacích táborů. Seminaristě a řeholníci mají domácí vězení._________
řích studuje 361 bohoslovců, ve slovenských
508 bohoslovců.________________________________ Churský biskup Haas ohlásil, že v létě bude
zbaven úřadu vedoucí kněžského semináře Fr.
Cařihradský pravosl. patriarcha Demetrios I.
zaslal dopis ruskému patriarchovi Alexeji II. , Annen a oznámil řadu jiných nutných reforem
Laičtí studenti a hlavně studentky nesmějí už
v němž odsuzuje činnost ukrajinské uniatské
bydlet spolu s budoucími kněžími v semináři.Na
Církve, hl.její požadavek, aby dostala zpět
dotazy medií odpověděl biskup skrze svého
kláštery a kostely, které jí pravoslavní násilím zabrali.___________________________________ prostředníka, že "se nedá medii terorizovat".
Teol.fakulta v Olomouci-kde bude mít v době Už jeho předchůdce chtěl pro řadu skandálů
udělat v té věci pořádek, ale narazil na silný
našich exercicií v Quartenu pro bohoslovce
exercicie Otec biskup Skarvada-přijímá ke stu odpor proqresistů.____________ _________________
diu maturanty. Studium je nutné pro kateche- Protože i v semináři ve Freiburgu( Německo)
ty a stálé jáhny.Trvá tři roky._______________ silně klesl počet seminaristů navrhl arcib.SaiSv.Otec jmenoval členy kongregace pro klérus ler, aby se kněží věnovali jen péči o duše a
washingtonského arcib. kard. Hickeyho, kolín hlásání evangelia a úkoly, které může vykoná
ského arcib. kard. Meisnera, torontského arci vat laik, přenechali laikům, např.sociální prá
biskupa Ambrosiče, kard, Tomka( prefekta kon cí, dlouhá a často zbytečná zasedání, která
nemají s duchovní prací nic společného. Arci
gregace pro šíření víry),a bisk.Koukla z Li
toměřic.________________________________________ biskup si přeje, aby se kněz věnoval speciel
Jsou připraveny mezinárodní zákony o porno ně mladým a náboženským"bunkám"ve své ob
grafii, uvažuje se o sankcích vůči státům, kte lasti, kde se scházejí věřící, hledající Krista,
ré ilegálně pornografii dovážejí nebo vyvážejí a těm, kdo mají povolání ke kněžství.__________
V diecézi Bamberg se usadili trapisté z klášteArcib. z Los Angeles řekl, že pornografie je
pro svět stejně nebezpečná jako drogy či bak ra Enqelszell v Rakousku.______________________
teriologická válka. Dnešní svět je poničen ko Tisk. kancelář sv. Stolce vydala prohlášení o
munismem, nacismem a materialismem. Považu tzv.tajných svěceních v některých komunistic
je pornografii za následek nacismu a marxismu kých zemích, kde se smělo pracovat jen pod
zemně. Při kongr.pro učení víry zkoumá komi
(V komunistických zemích bylo šíření porno
se platnost tajných svěcení. O svěceních v
grafie trestné-až 3 roky vězení)Výsledkem
pornografie jsou sexuální zločiny i na dětech Polsku byl Vatikán informován. V naší vlasti
řada nemocí, s smrtelný AIDS.Franc.odborník je zřejmě několik set tajně vysvěcených kněží
a asi 30 biskupů, mnohé vysvětil tajný biskup
Marc Cirard prohlásil, že AIDS se přenáší i
slinami, očkovací sérum bude snad za 6-7 let, Davídek(kdo asi vysvětil jeho?),který nebyl
úplně normální a vysvětil zřejmě i dvě ženy.
a že na AIDS zemřelo přes půl mil. lidí. Podle
světové zdravot.organ.WHO je n. kaženo AIDS Dekrety o tajném svěcení vydal Pius XII.,při
8-9 mil .osob.___________________________________ ostrém pronásledování Církve v Mexiku._______
Generál Jezuitů P.Kolvenbach jmenoval novým
Rakouská televize vysílala s předsedou
slov. bisk. konference, Otcem biskupem Korcem provlnciálem řádu v českých zemích P.Josefa
S.J.rozhovor o jeho života a práci v době pro Čupra. Ten pracoval řadu let ve Vatik.rozhla
následování.Biskiup napsal asi 30 knih, někte se, pak se stal-po P.Špidlíkovi-spirituálem Ne
ré vyšly u kanadských Jezuitů. Jeho spolupra poroučena. Nastupuje po P.Pavlíkovi, který
covníkem byl Dr.Vládo Jukl-slouholetý vězen. vedl Jezuity doma od r.1971. Funkci provinciála nastoupí P.Čupr ž.dubna.___________________
Jménem Církve mluví velmi často v televizi
kněží, kteří už dávno opustili katolickou víru Po resignaci kard. Polettiho byl prozatímním
např.Drewemann, H.KCing, N.Creinacher a j. předsedou italské bisk. konference jmenován
Jménem Církve smí mluvit jen biskup a to jen arcibiskup z Palerma, kard.Pappalardo.________
v rámci katolického učení víry._______________ 6.2.zemřela Mária Hrušovská!87) matka Otce
biskupa Hrušovského.Otec zemřel r.1977.
Také v Izraeli už existuji Satanské sekty.
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DVANÁCT MUČEDNÍKŮ

Vraceli se z hostiny, muž už měl v hlavě-u
obyčejného dělníka by se napsalo, že byl namol-na
Vídávala jsem občas tu velmi elegantní dá razil autem do stromu a spadli do dost hluboké
mu; vzdor pěstěné tváři a mladistvému oblé•prohlubně. Oba byli na místě mrtvi.
kání jí určitě táhla padesátka. A jak jsem "A koukejte!"ukázala tlustým prstem domovnice na
zvídavý tvor, zeptala jsem se našeho vševě•poslední řádky:"Sekretářka byla v jinán stavu.
da domovnice -na tento vzor elegance.
Poslední měsíc. Lékaři dítě zachránili.
ffÓ-to je pávice,"pokrčila domovnice nosan, "No tohle!"užasla jsem,"z mrtvé matky živé dítě.
"její muž vydělá na svých fabrikách tolik, Ale kdo se o ně bude starat?"
že můj nevydělá za deset let to, co on za Domovnice se zarazila, zrak jí pohasl:"Boží mlý
měsíc. Jezdí spolu po světě, panička ho
ny melou..."pleskla se přes ústa,"ten ubohý tvo
hlídá..ale v poslední době..."Odmlčela se. reček za nic nemůže. Peníze nezdědí, je nonanžel"Děti jsou už asi dospělé,"vytrhla jsem ji ský...Co s ním bude?"
ze zamyšlení.
Sotva se vrátil bratr z přednášek k obědu, hlási
"Děti? Ha-ta měla nejméně dvanáct dětí,
la jsem mu senzaci. A zároveň otázku, co bude s
ale všechny zamřely, než se narodily. Uží
dítětem. Bratr chvíli uvažoval:"Nejlépe by bylo,
vají si-nač by si ničili život dětmi-to
jsou její slova, ne moje. Já přijala každé kdyby se ho ujala manželka průmyslníka. Co ří
káš?"
■
ho caparta s otevřenou náručí."
"Takové povrchní-a kruté-ženě dát do ruky děřát■
Tentokrát jsem potkala elegantní dámu v sa ko?" pohoršila jsem se.
moobsluze. Neměla klobouk. Odbarvené vlasy "Možná, že při pohledu na ubohého tvorečka jí
aspoň dva centimetry od kůže ztemnělé. Lak srdce změkne. Bude mít pro koho žít, bude mít
na prstech polámaný. Oči klopila k zemi.
hlubší smysl života. Ti dočasní milenci jí pocit
Znovu jsan zašla k domovnici.
štěstí a mír v duši nedají..."
■
"Co jsem vám říkala, paní doktorová?Ten je
Přepychovou dámu jsem spatřila v naší kapli po
jí si našel mladou kůstku, přihlouplou hol
prvé. Zašla jsem tam po nákupu na růženec před
ku z baletu a žije s ní v bytě, který pro
právě vystavenou Nejsvětější svátostí.
ni najal. Můj starý tam spravoval elektriPávice byla ve smutku, hlavu skloněnou do dlaní.
ku-byt je pohádka! A tahá tu couru místo
Tentokrát jsem se modlila roztrsvé přepychové pávice po služebních ces
žitě^v myšlenkách jsan byla u
tách. Prý je to jeho sekretářka. Vsadím se
opuštěného dětáťka v nemoc
že psací stroj v životě neviděla."
nici.
■
Bylo mi přepychové ženy líto, když jsem to
Jak se jen k srdci té přepy
vyprávěla bratrovi, pokrčil rameny:"Utěší
chové dány dostat? Nemohu ji
se aspoň u dětí." Vysvětlila jsem mu, že
přece poklepat na rameno a
děti přepychová dáma odmítla - a to hodně
navrhnout ji, aby se děřátka
surově.
ujala? Je to přece dítě jejího
"TO je zlé,"pokýval bratr moudře hlavou.
muže! A když sama tolik vlastních
"Kdybych ji tak mohla potěšit,"vzdychla
dětí odmítla?!
jsem,"ale neznám ji a zdá se ještě nepří Ze zákristie vyšel kněz, zamířil ke zpovědnici a
stupnější než dříve."
když kráčel kolen přepychové dámy, kývnul hlavou.
"Pochopitelně. Nechce, aby někdo viděl je Žena ve smutku přiklekla ke zpovědnici. Neuvěři
jí ponížení."
telné! Skončila jsem růženec-a ještě tam klečela.
"Snad má výčitky svědcmí?!"
Přidala jsem Otčenáš za toho ubohého tvorečka "Sotva. Tyhle typy...Spíš má vztek a uva pak teprve žena vstala. Oči měla zarudlé, po
žuje, jak se pomstít muži a jeho milence. šminkách ani stopy. Vypadala dokonce příjemněji.
A jak sama najít náhradu. Ale v jejím vě Za pár dní jsme stály š vdovou, která kdysi má
ku. . .Ostatně, to by ji také klid nedalo."
lem nalítla na ženatého lovce peněz, na cestě
■
Bratr měl pravdu. Tu a tam jsem zahlédla
našeho parku a vyměňovaly si recepty. Ze zátočipřepychovou dánu zavěšenou do staršího mu ny se vynořila přepychová dáma. Sotva jsan ji po
že. Pán vypadal dost lhostejně, žena lí
znala. Elegantně - to už měla v krvi - ale skrom
bezně štěbetala. Její oblek byl ještě pře- ně oblečená, ve smutku ovšem, tlačila před sebou
pychovější-jenže už připomínala opelicha kočárek.
né staré ženy na ulicích velkoměst, jak se Když šla kolen nás, kývla na pozdrav. Na.peřince
v noci opírají o kandelábry...a čekají... v kočárku ležela drobná, růžová tvářička s prstí
kem v ústech, se zavřenýma očima. Než zmizela
"Paní doktorová! Senzace!"mávala domovnice
přepychová matka v druhé zátočině - ohlédla se
novinami. Na první stránce fotografie a
a šíastně se na nás usmála.
AB
nápis: anrt průmyslníka a jeho sekretářky!

NÁŠ PŘÍTEL - BŮH
žalmu 15. Nebo v jiném žalmu:" Jako4
laň dychtí po vodě bystřin, tak má duše
touží po Tobě, Ó Bože."
Anglický spisovatel C.S.Lewis, který
zemřel před několika let, byl hluboce
JAK SE ŽIVOT, ZAKOTVENÝ V BOHU
věřící anglikán. V jedné své knize o
KONKRÉTNĚ PROJEVUJE?
křestanství píše,-že mnozí lidé si před
Z jakých pramenů se tento vztah
stavují Boha jako padák. Tak jako pilot
k živému Bohu napájí? V jakých po má padák a musí ho mít - kdyby se něco
stojích nabývá konkrétní podobu?
stalo, aby ho mohl použít - tak sice pi
Když se obracím k Bohu, jakými
lot padák má, ale je rád, že ho použít
činy to dělám?
nemusí a že na něj nemusí moc myslet.
Náš vztah k Bohu žijeme konkrét
Tak jednají i mnozí křestané. Vědí, že
ně vírou, nadějí a láskou.
Bůh existuje, ale jsou rádi, že na něho
Je to něco podobného jako v přá
nemusejí moc myslet. Znají se k němu,
telství. Věříme příteli, musíme
až když jim hrozí nebezpečí.
mu věřit, že nás neobelhává, že
mluví pravdu. Svěřuje nám dokonce Zamysleme se hlouběji nad touto trojici
takové věci, které by cizím li
božských ctnosti. Srovnáme je s přiroze
dem nesvěřil.
nými ctnostmi, abychom si uvědomili je
U přítele víme, že se na něho mů
jich originalitu a také jejich velikost
žeme spolehnout a to zvláště v
a důležitost.
situacích, které jsou pro nás ne
Říká se také, že víra, naděje a láska
snadné. Potom že nám také pomůže.
jsou ctnosti vlité - to znamená, že ne
Víme, že nezneužívá našeho přá
získané vlastním úsilím.
telství jen k sobeckým účelům Nemůžeme je skutečně získat tak,
aby něčeho dosáhnul - ale miluje
jako například vlastním úsilím můžeme
nás nezištně.
získat statečnost, umírněnost a jiné
NEZIŠTNÁ LÁSKA JE PRÁVĚ NEJHLUBŠÍ
ctnosti, když se v nich poctivě cvičíme
CHARAKTERISTIKA PŘÁTELSTVÍ .________
a o ně se snažíme.
To je na lidské rovině.
Tyto
vlité ctnosti - víru naději a
Když to povýšíme na božskou rovi
nu, pak máme víru, naději a lásku, lásku jsme dostali spolu s posvěcující
milostí - tj.životem Božím v nás - při
která nás spojuje s Bohem.
křtu svátém.
Můžeme se pouze snažit, disponovat se,
KAM MÍŘÍ ŽIVOT Z VÍRY, NADĚJE
aby v nás tyto ctnosti rostly.
A LÁSKY?________________________________
První charakteristika nebo vlastnost
Tak, jako je v kompasu jehla na
těchto božských ctnosti je, že jimi
mířená neustále k severu, tak ži
vstupujeme do styku, do vztahu s živým
vot víry, naděje a lásky nás ne
Bohem.
ustále zaměřuje k živému Bohu.
Netýkají se tedy jen nějakého abstrakt
Kompas našeho srdce je zaměřen k
ního mravního ideálu.
Bohu.
"Ty jsi můj Pán, nemám jiného dob
ra než Tebe." tak se modlíme v

V minulé části promluvy na duchovních
cvičeních nám P.Dr.Josef Benáček něco
řekl o rozdílném pojetí ctnosti a ctnost
ného člověka v antice a v křestanství.

RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE
Večer 15.srpna 1855, na slavnost Nanebe
vzetí Panny Marie, řekl Toccanier panu
faráři, který se vrátil domů ze zpovědnice
"Milá Matka Boží vám připravila k vašemu
čtyřicetiletému kněžskému jubileu mimořád
nou radost."
"Matka Boží mi stále dává radost a vzpo
mínky na tyto radosti jsou to nej
krásnější v mém životě,"odpověděl
pan farář. "Co máte na srdci?"
Toccanier vytáhl z kapsy noviny
a přistrčil je k Vianneyovi.
"Jen čtěte!"
"Nezajímalo mě nikdy, co noviny
naškrábou, zvlášť když se zabývají ubo
hým farářem z Arsu."
"Tohle vás zajímat bude."
"Tak mi řekněte, co tam je.Bolí mě oči."
"Poslouchejte.-Císař Ludvík Napoleon las
kavě jmenoval veledůstojného pana kanov
níka Jana Vianneye, faráře z Arsu, rytí
řem Čestné legie a udělil mu její čestný
kříž .-Tak se uděluje zasloužilému knězi
nejvyšší vyznamenání Francie.-Tak co?"
"Kdyby mě raději císař nechal na pokoji."
zabručel Vianney."Proč se mi posmívá?"
Týž večer přišel starosta, hrabě de Garets a odevzdal Vianneyovi jmenovací lis
tinu.
"Jaké žerty si dělají z ubohého člověka,"
vzdychl pan farář. Náhle mu však blýskla
hlavou myšlenka a tvář mu zazářila."Je s
tím křížem spojená nějaká peněžitá odmě
na? Dotanu pro své chudé peníze?"
"To je jen čestné vyznamenání,"řekl sta
rosta.
"Nu, když to nic nevynáší pro mé chudé,
řekněte císaři, že to nechci."
"To je absolutně nemožné!"řekl starosta.
"Pane faráři,"dodal Toccanier,"všichni
vás vyznamenávají. Nejdříve biskup, ted
císař. Jak vás pak vyznamená Pán Bůh!"
"To mi právě dělá velkou starost,"hněval
se kněz."Když přijde smrt a já budu stát
s těmihle marnostmi před Bohem, jistě mi
řekne: Pryč! Už jsi dostal svou odměnu."
Za několik dní prohlížel Jan Vianney poš
tu; udeřil rozhořčeně do stolu a zvolal:
"Tohle vyznamenání. Ted posílá státní
kancelář účet na dvacet franků-za čestný
kříž. Vždyť jsem ho nechtěl. Raději hodím
těch dvacet franků žebrákovi do klobouku1:
V říjnu se v Arsu objevil pan Coětlogon,
prefekt departementu Ain, aby panu fa
ráři osobně blahopřál.
"Prosím vás, pane prefekt, odneste ten
kříž jinému, důstojnějšímu. Byl bych ra
ději, kdyby mi císař dal něco pro mé
chudé."

"Ale císař vám tím chtěl projevit úctu, pane fa
ráři, "snažil se ho uklidnit úřadník.
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"Ano? A čím?"
"Čestnou legií."
"Za tu čest mu poděkujte,"zabručel Vianney.
Prefekt chtěl pokračovat ve své chvále, ale pan
farář ho přerušil!"Pane prefekt, budu prosit
dobrého Boha, aby vás ještě dlouho zachoval v
úřadě v Ain, abyste mohl konat dobré svou ra
dou a především svým příkladem. Ale ted mě
omluvte, musím do zpovědnice."
Za pár neděl si povolal biskup z Belley
kaplana Toccaniera a pověřil ho odevzdat
kříž čestné legie panu faráři.
"Snad by bylo vhodnější, kdyby to udě
lala vaše excelence sama? "namítnul kaplan.
"Ne ne, jen to udělejte sám,"smál se bis
kup. "Po zkušenosti s kanonickým pláštíkem se
neodvažuji přinést mu císařské vyznamenání.
Mohl by mi ho hodit k nohám."
Tak se stalo, že jednou večer přišel pan kaplan
v Janu Vianneyovi a odevzdal mu zapečeťenou
skříňku. S ním vstoupily do pokoje Kateřina Lassagnová a Jana Chanayová, aby se zúčastnily
slavnosti.
"Co se zase děje?"zeptal se nedůvěřivě pan fa
rář a pohlédl na skříňku.
"Snad jsou v ní relikvie,"poznamenal kaplan.
"To by mě těšilo,"řekl Vianney, třesoucí se ru
kou rozlomil pečeť a vytáhl Kříž čestné legie.
"Jen tohle?" zeptal se zklamaně.
"Ale vyznamenání je opatřeno skutečným křížem','
upozornil Toccanier; bál se, že mu to Vianney
opravdu hodí pod nohy. "Požehnejte ho." Pan
farář udělal kříž nad vysokým vyznamenáním.
"Ted dovolte, abych vám ho připevnil,"prosil
kaplan.
"To ne!"zdráhal se Vianney. "Lidí by říkali to,
co sv.Benedikt zbrojnošovi krále Totilu, který,
aby ho oklamal, předstoupil před něho v purpu
ru svého pána: "Odlož znak hodnosti, na kterou
nemáš právo."
Pak vzal kříž, podal ho kaplanovi a řekl!"Tu
máš, příteli, vezměte si ho s takovou radostí, s
jakou vám ho předávám."
Za pár dní přivedli k panu faráři slavného malí
ře, který se poklonil a řekl: "Mám rozkaz jisté
vysoce postavené osobnosti, abych na obraze
zvěčnil kanovníka Vianneye, rytíře čestné legie.
Mohl byste mi poskytnout několik sezení?"
"To ano, jen mě namalujte s červeným pláštíkem
a s křížem a pod to napište: NICOTA. PÝCHA."
"Kdy tedy mohl začít s malováním. Dlouho v
Arsu zůstat nemohu, mám hodně práce."
"Jediné sezení, které vám poskytnu, je ve zpo
vědnici, "přikývl pan farář a nechal malíře stát.
"Ale tam vás nemohu namalovat?!"
"Tím lépe. Nechejte toho,"kývnul pan farář
a odešel.
Jiný umělec šel do zpovědnice a tvářil se, že se
chce vyzpovídat. Když pana farář zvedl ruku k
požehnání, řekl mu:"Jsem sochař Emilián

Cabuchet. Přicházím na rozkaz pana biskupa, abych zhotovil vaši sochu. Zde je doporučují
cí list vašeho arcipastýře."
6
"Ne, ne, na to nic nedám!" odpověděl Vianney a otevřel dveře zákristie. Umělce se však
tak lehce nezbavil. Ten si vyhledal vhodné místo v kostele a když pan farář ráno vyučoval
poutníky, začal z vosku modelovat jeho podobu. Za pár dní byl hotov. Ale pak přišel pan
farář na to, co skrýval umělec po širokým kloboukem. Přerušil svou přednášku a zvolal:
"Vy tam vzadu! Kdy už mne a ostatní konečně přestanete vyrušovat?" Sochař se poťouchle
usmál. Právě dokončil poslední hlavní tahy, podle modelu mohl udělat poprsí.
Když ukázal konečně umělecké dílo panu faráři, za přítomností bratří a pana kaplana, Vian
ney překvapeně zvolal: "Co to má znamenat? Zde není maškarní ples." Přísně pohlédl na
umělce a dodal:"Tak jste mě neposlechl, milý pane. Mám vám odpustit?"dodal laskavěji.
"Ano, odpusťte mu!"prosil Toccanier s úsměvem."Dostal k tomu rozkaz od pana biskupa."
"Tak dobrá, milý pane,"obrátil se Vianney napůl smířený k panu Cabuchetovi. "Odpustím,
ale jen když mi slíbíte, že se před mou smrtí busta nedostane na veřejnost."
"To vám slibuji,"řekl slavnostně umělec.
WILHELM HUNERMANN
VELIKONOČNÍ LITANIE
K PANNĚ MARII

JEDEME DO MEDŽUGORJE

Naši se rozhodli, putovat do Medžugorje. Jsou zjevení
Maria Matko oddaná
nadpřirozená či přirozená? O tom-po pečlivém zkoumáníkterá jsi kvetoucím Nazaretem
rozhodne Církev.Ale zatím na tom mnoho nezáleží. Proč?
vedla svého Syna
V Medžugorje panuje ovzduší modlitby a pokání.
k údělu Lásky Nejvyšší
MODLITBA je hovor s Bohem, hovor dítěte s Otcem, s
NAUČ NÁS MILOVAT BOHA
Kristem a s Duchem sv., zosobněnou láskou mezi Ot
Maria Matko zraněná
cem a jeho Slovem-Synem. Bůh odpovídá na naše mod
která jsi do očí pohlédla
litby činy. Vyslyší každou modlitbu? Jistě, nějakým
zmučenému Spasiteli
způsobem vyslyší upřímnou modlitbu vždycky. Ale kaž
na Via Dolorosa
dá modlitba je jako žíla, kterou je naše srdce napoje
no na Boha. Z Boha do nás proudí jeho život. Jakmile
NAUČ NÁS MILOVAT BOHA
věřící člověk začne zanedbávat modlitbu, schne jeho
Maria Matko bolestná
srdce jako list na stromě - a když se včas nevzpama
která jsi pod Křížem trpěla
tuje, přijde doba, kdy i slabý vánek uschlý list od
s Ježíšem
stromu odtrhne. Kristus to krásně znázornil v podo
zdviženým do Slávy Otcovy
benství o tom, že on je vinný kmen a my ratolesti.
NAUČ NÁS MILOVAT BOHA
Zjevení v Medžugorje vyzývá už řadu let denně k mod
litbě. Až to některým připadá jednotvárné, ba nudné.
Maria Matko milostná
Kdo však ví, že modlitba je živé spojení člověka s ži
jediná
vým Bohem, že modlitbou proudí do člověka Bůh a že
která jsi líbala rány
se dnes modlitba víc než velice zanedbává, ten pocho
vzkříšeného Těla
pí, proč Zjevení tolik modlitbu zdůrazňuje a tak dlouho
NAUČ NÁS MILOVAT BOHA
k ní vyzývá.
Maria Matko nebeská
Kde se lidé hodně modlí, tam vzniká silné ovzduší,kte
která k nám přicházíš
ré přiměje k modlitbě i ty, kdo ji zanedbávají. To je
do vesmíru
jeden užitek z pouti do Medžugorje.
v němž láska zhasíná
Druhý užitek je POKÁNÍ, OČISTA. Na fotografiích vi
Smiluj se nad námi...
díme tu a tam sedět kněze, u něho klečet kajícníka,
A NAUČ NÁS MILOVAT BOHA
velmi často mladého člověka-ten se zpovídá. Prosí Boha
aby prostřednictvím kněžského rozhřešení očistil jeho
BÉLA S.
duši ode všeho, co je v ní zhnilé, plesnivé, páchnoucí,
zkažené, mrtvé. Prodělává-li člověk tuto očistu poctivě
a často, má v něm stále víc prostoru Bůh. Za nějaku dobu z člověka začne Bůh zářit. Tvrdá
tvář změkne úsměvem, oči nabudou laskavého lesku, slova pochopení, přátelství, soucitu...
Viděli jsme to na Otci Cyrilovi-i jiných lidech, kteří poctivě odstraňovali z duše všechno,co
ji ničí, znetvořuje, zabírá místo-které patří Bohu.
Málo záleží na neobvyklých zjevech či zázracích."Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili,"řekl
Kristus. Záleží na tom, aby se člověk víc přitulil k Bohu. Víme, že spisovatel Emil Zola vi
děl v Lurdech zázrak-a zůstal nevěrcem. Důležité je, aby se v nás rozhořela v plamen jiskra
lásky k Bohu a skrze Boha k člověku, s kterým žijeme, setkáváme se, nebo se setkáme snad
jen jednou.
Lidé putují na poutní místa, aby očistili a tím posílili svůj život z víry. Proto je pout do
Medžugorje důležitá. Jedeme si tam pro posilu, pro oživení, pro světlo-pro hlubší a silnější
život z Krista a s Kristem - na přímluvu jeho Matky, Panny Marie._______________ ___________

KŘÍŽOVOU CESTOU
Slovenská s.Helena z kongregace
Neposkvrněného početí vypravovala
o svých zážitcích koncem války,
pak na Hostýne, o dvou zbloudilých
knězích - a nyní sestry Hostýn
opouštějí. Jakou jim dají náhradu?
14.září, s nejnutnějšími věcmi, jsme na
sedly do autobusu, nejdříve do Přerova,
pak celý den až do půl čtvrté-nevěděly
jsme, kam. Už jsme byly skoro na němec
kých hranicích, liduprázdný kraj, vysoké
kopřivy-najednou se vynořily dvě věže a
u vrat za vysoko vzrostlou plevelí auto
bus zastavil. Byly jsme ve Filipově, nejse
vernějším šluknovském výběžku. Hranice
byla pár metrů od nás. Nedovedete si
představit ten hrozný nepořádek-byl to
bývalý klášter-všechno rozkradené, ulámané, plno špíny. To měla být náhrada za
náš krásný klášter-vlastně za všech šest
domů. Bylo nás 115 sester - jako herinci
v krabičce. Snažily jsme se místnosti
upravit pro trochu lidský život. A nikdo
se nestaral, z čeho budeme žít-vždyť 115
lidí něco spotřebuje. Chodily jsme na
státní statky trhat len, sbírat brambory,
ve vesnici Poustevně byla nějaká továrna
na žinýlky-to je umělá hmota, z které se
dělají kuřátka, kačenky, květiny ap.To
dělaly ty staré sestry, které už pracovat
těžce nemohly. Já sama jezdila půl druhé
hodiny na kole k sestrám do Jiříkova-byly tam boromejky, domov důchodců. Šitím
jsme si něco vydělaly. Pak nás požádali,
abychom šly do Jiříkova-byla tam továrna
Flanela, kde se dělaly pracovní oděvy.
Pracovalo nás tam půl roku 33 sester.
Pak zavolali ty nejmladší -asi lO-do kance
láře, prý je vzali přímo od stavu do auto
busu a odvezli je. Nevěděly jsme tři nedě
le. kde jsou. Dovedete si představit to
duševní napětí a starosti. Až jednou paní
doktorka jela do Varnsdorfu a potkala
sestřičky, jak jdou pod dozorem bachařky
do kostela. Ten kostel si vymohly. Ale
moc si nevydělaly. Byly tam sestry všech
možných kongregací a pracovaly v továr
ně na punčochy-Velvetě. Asi za půl roku
měly přijít Rekyně, dali je tedy do továr
ny na len. Tam se umáčely, ušpinily, chtěli je přinutit, aby svlékly řeholní
oděv. Nepodařilo se jim to.
V Jiříkově jste asi dlouho nebyly?
Slíbili nám, že nám dům nechají. Všechny
sestřičky dřely - víte, jak dovedou řehol
ní sestry dřít - a v prosinci nás roztrhli.
Chodily jsme totiž z Filipova do Jiříkova
půl druhé hodiny pěšky za každého poča
sí, pak devět a půl hodiny u stavu bylo tam 6 stavů a muselo se ručně naví
jet, to byla velká dřina. A ještě jsme si
daly do pořádku klášter, byl čistý

jako zahrádka. Tedy roztrhli nás na tři skupiny,já
šla do skupiny, která bydlela ve vile nějakého býv.
továrníka.Do továrny jsme měly pět minut-do far- 7
ního kostela v Jiříkově půl hodinky-to byla procházka-a namáhavá cesta tři hodiny denně odpadla.
Už jsme byly skutečně vyčerpané - a při náledí
tam šlo o život. Jednou nás přivezli z Filipova autobusem-pak zůstal slib jen na papíře. Bylo to hoto
vé mučednictví.
Co bylo s dalšími dvěma skupinami?
Druhá skupina byly churavé sestřičky-ale ne důchodkyně-ty odvezli do Broumova, k sestrám z růz
ných řeholí. Třetí skupina-důchodkyně-přišla do
Jiřetína pod Jedlovou.
Ředitel byl moc rád, že jsme tam pracovaly, hned
zvednul plán, na nás se mohl spolehnout. Za půl
roku ho zavolali do Prahy, že nás musí propustit,
protože nás tam lidé mají moc rádi. Opřel se proti
tomu, jenže ho zavolali znovu a řekli, jestli nepo
slechne, už se do Jiřetína nevrátí.
Koncem dubna nás odvezli do Ústí nad Orlicí.
Tam to asi nebylo o mnoho lepší?
Bydlely jsme v činžácích nad drahou-jmenovaly se
Dukla-naproti nemocnici. A zase jsme chodily půl
druhé hodiny pěšky do Gerhartic, do továrny Per
la. Dopřádala se tam bavlna na prádlo. Lidé nás
tam měli moc rádi. Vzpomínám si, že jsme si 8.prosince-svátek Neposkvrněného Početí-chtěly vzít do
volenou-jako obvykle na zasvěcené svátky. Ale cír
kevní tajemník řekl, že bychom tím narušily pracov
ní morálku. Ale trvaly jsme na tom. Prý nám vez
mou potravinové lístky. Jen ať nám je vezmou. A
že půjdeme do práce, když s námi bude 6 SNB. To
nechtěli, báli se lidí. A- tak jsme do továrny 8.pro
since nešly, ale šly jsme do kostela. A představte
si, stalo se něco až k slzám dojemného. Stály tam
tašky s potravinami, které nám přinesli zbožní lidé
a na nich cedulka: Pak sem ty tašky zase vraťte.
Ústí nad Orlicí je Zachovalý katolický kraj.
Tam jste asi také dlouho nezůstaly?
Ano. Něco přes rok - a zase že musíme pryč. By
la tam textilní škola a s.Konkordia, která nám va
řila, vždycky dávala něco jídla-třebas zemáky-těm
chlapcům-v bloku byl internát pro studenty. Ti
se ted vzbouřili: "Proč je dáváte pryč? Vždyť pracu
jí lépe než druzí?" Odpověděli jim: "Polovičku prav
dy víte a není třeba, abyste znali celou."
4.května 1952 nás odvezli do Liberce. Z toho jsme
měly strach, je to už sto let takové komunistické
hnízdo.Věřte však-tam jsme měly pocit největší vol
nosti. Nikdo nás nehlídal. Musely jsme se zaučovat
v býv.německé továrně na vlnu, protože každá
příze potřebuje jiné zacházení. Na sále bylo 60 žen
Mistrová, uvědomělá stranička, jim předtím řekla:
"Přijdou sem řádové sestry. Kdybych slyšela, že
některá z vás se k nim špatně chová, tak si ji za
volám ."
Nemohly jsme si stěžovat. Svátky jsme si mohly
nadpracovat nebo si vzít dovolenou. Ještě jsme se
staraly o kostely, Božského Srdce Páně-tam byly
dřív Voršilky, ale z kláštera udělali polykliniku.
Kostel ovšem zůstal. Pak farní kostel sv. Antonína.
Ted prý je hlavní kostel sv.Kříže. Když jsem měla
ranní, upravila jsem kostely odpoledne a naopak.

Kolik vás tam bylo?
Asi třicet. Bydlely jsme u novogotického
kostela. Dříve býval katolický, ale ted ho
užívali luteráni, baptisti, českoslovenští
aj. Prý tam byla dříve banka. I tam jsme
si všechno upravily, vymalovaly...
A zase jste musely pryč?
Ano. I když nás tam měli rádi. Prý přije
dou Řekyně a ty musí továrna místo nás
zaměstnat. Odvezli nás do Broumova. Tam
bylo přes 300 sester různých kongregací.
Bylo to tam dobré-jen po finanční stránceto si neumíte představit. Učitelky a profe
sorky, sotva umějí navléknout niť do
jehly-a šít konfekci! Měly jsme už sedm
řemesel, tak ted se učit osmému. Od uši
tí kabátu-ovšem nastříhaného-16 korun.
Tehdy byly v módě švédské košile z čis
tého hedvábí-ale 6 korun od ušití. Vyšít
dírky a všechno. To jsme udělaly sotva
za den.Musely jsme platit stravu-ta byla
bídná-a když jsme se konečně zapracova
ly- • Cekalo na vás nové místo!
Ano. Na naše místo měly přijít některé
sestry z domova důchodců. A nás odvez
li do Králík. KRÁLÍKY!
Deset let to byl kněžský koncentrák. By
lo tam na 200 kněží a bratří. Prý to
byl nejhorší a nejkrutější koncentrák vů
bec. Jednak ta zima! Pod Kralickým Sněž
níkem! Nelidské podmínky! Dokud byli
komunisté u moci, žádný kněz nechtěl o
tamním životě mluvit. Pracovali např.u do
bytka. Protože bylo málo vidlí, museli vy
nášet hnůj rukama. Nebo v lese. Tři met
ry sněhu-a kácet stromy. Nedivte se, že
tam bylo tolik mrtvých. Jednoho usmýkala kráva. Další zemřeli na kruté zacháze- i
ní. Např.sadistický dozorce přivázal kně
ze za nohy ke stropu-byl mučením kněží
přímo posedlý-pak se mu vysmíval, ať prý
ho ten jeho Kristus přijde osvobodit. Byl
tam také důstojný pán G., řeckokatolík,
spirituál semináře pro východní obřad,z
Míchalovec. Chtěli, aby se stal pravoslav
ným biskupem. Velmi vzdělaný pán. Ale
on odmítnul. Tak ho strašně zbili, že ani
nemohl stát na nohou, a pak mu poručili
36 hodin stále chodit. Když padl, tak ho
kopali, až vstal. Nakonec ho přivázali k
židli, a do rukou vzadu ho bili, kroutili
mu ušima, pouštěli na něho silné reflektory-mučení prvního řádu. Řekl jim:"Jen
mě zabijte! Aspoň budu mučedníkem!"
Řvali na něho:"Mučedníka nepotřebujeme,
chceme biskupa." Ještě u nás žije. Ce
lých 25 let sloužil mši sv.-a ta východní
ho obřadu trvá půl druhé hodiny. Je mu
86 let. Příbuzní prosili, aby se vrátil,
ale chce zůstat u nás. Pereme mu, dává
me mu jídlo-jinak žije jako poustevník, s
nikým nemluví.
A ty zimní větry! Když se odstraní sníh,

j e za chvíli všechno znovu zasněžené. Mezi kláš
terem, kde kněží bydleli-a přístavkem si museli
prokopat ve sněhu tunely. V zimě okna v přízemí
až k prvnímu poschodí samý sníh. Přišli unaveni
z lesa nebo z chléva, trochu si zatopili, všechno
jim vyletělo komínem-a zase zima.
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Tedy tam byl pěkný nepořádek?
Kněží tam byli od r,195O do 1960-pak je poslali domů-a my r.1961 nastupovaly. Zůtalo tam asi deset
kněží, ti neměli kam jít. Nás tam bylo na devade
sát. Dovedete si představit, jak něco vypadá,když
se to 1O let neupravuje? Do prvního poschodí 33
dubových, vyšlapaných schodů, a sestry se tam
plazily s kbelíčkem uhlí či něčím jiným. Často pa
daly dolů, schody byly příkré.
A tak jste zase začaly renovovat barabiznu.
Musely jsme. Řekly jsme si-je třeba, abychom byd
lely lidsky důstojně. Napřed se líčilo a umývalo.
Od 2.poschodí byla v kamenné silné zdi 15 cm puk
lina - tedy stav ohrožení. Každou chvíli se mohl
dům zřítit. Přišli renovátoři z Prahy a vyřešili
to tak, že vystavěli dva opěrné sloupy do první
ho poschodí, tam byla veranda, a pak to šrouby
stáhli. - Ale sestry nám strašně umíraly zimou většinou byly nemocné, po infarktech - tak jsme
daly dohromady všechny pění ze, co která měla na
knížce a začaly dělat ústřední topení. Sekání do
kamene bylo hrozné - ale teď je v celém domě
teploučko. Musely jsme dát vystavěti výtah, prá
delnu, kotelnu, žehlírnu-jinak se muselo prádlo
nosit ručně na půdu. Posledních třicet let jsme
tam měly v sobotu a odpoledne nejméně 15-30 bri gádníků.Něco jsme jim platily,ale pracovali velmi
pilně a uplatňovali vlastní iniciativu. Kdo tam byl
v padesátém roce nevěří, že se nám toho tolik
podařilo. Zvlášť když přijde některý kněz, který
tam trpěl v koncentráku. A Němci! Když tam
přijdou, pláčou radostí, že jsou Králíky obnovené.
Po patnácti letech nám ulítla v těch vichřicích
střecha. Daly jsme udělat novou, měděnou, nové
trámy, i na kostel a kapli - stálo to dva a půl mi
liónu. A tak nám Němci hodně pomáhali a dosud
pomáhají.
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

VEZMI STOLIČKU
POSAĎ NA NI SESTŘIČKU
A za 10 let tam
máš
kostel, klášter,
nemocnici ,
domov důchodců,
školu ....

vůči těm, kdo se ho bojí."
8.Mocné zasahuje svou rukou. Rozprašuje ty.
kdo jsou smýšlením srdce pyšní.
9
9.Sesazuje mocné z trůnu, povyšuje ponížené.
V minulých dvou číslech jsme popsali dějiny
tzv.Biblického růžence a způsob jeho modlitby. 10.Hladové sytí dobrými věcmi, bohaté posílá
pryč s prázdnou. Lk 1-39-53.
Dnes a v dalších číslech uveřejníme texty k
Zdrávasům jednotlivých tajemství.
NAROZENÍ V BETLÉME
1. Když byli(v Betlémělnaplnily se jí dny, kdy
RADOSTNA TAJEMSTVÍ
měla porodit
ZVĚSTOVANÍ VTĚLENÍ KRISTOVA
1. V šestém měsícílpočetí sv.Jana Křtitele p.r.) 2. A porodila svého prvorozeného syna, zavinu
la ho do plének a položila do jeslí, protože
byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilej
ského města, které se jmenuje Nazaret k pan v zájezdním útulku nebylo pro ně místa.
ně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davi 3. V té krajině byli pastýři, pobývali pod ši
rým nebem a střídali se v noční hlídce.
dova rodu a ta panna se jmenovala Maria.
2. Anděl k ní vešel a řekl:"Bud zdráva, milosti- 4. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Pá
ně se kolem nich rozzářila, a bázeň na ně
plná! Pán s tebou!"
padla, veliká bázeň.
3.Ona se toho oslovení velmi ulekla a rozvažo
5. Anděl jim řekl:"Nebojte se! Zvěstuji vám vel
vala, co ten pozdrav má znamenat.
kou radost, která bude pro všechen lid."
4. Anděl jí řekl:"Neboj se, Maria. Došla jsi mi
6. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasilosti u Boha."
tel-to je Mesiáš, Pán.
5. "Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Je
7.Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj li
žíš."
dem, v kterých má zalíbení.
6. "Bude veliký a bude nazýván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davi 8. Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za
časů krále Heroda, přišli do Jeruzaléma pro
da, bude kralovat nad Jakubovým rodem na
roci od východu.
věky a jeho království nebude mít konce."
7. Maria však řekla andělovi:"Jak se to stane? 9. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho mat
kou Marií, padli na zem a klaněli se mu.
Vždyť muže nepoznávám."
8. Anděl jí odpověděl:"Duch svátý na tebe se 10. Maria však to všechno uchovávala v srdci
a rozvažovala. Lk 2.6-I9, Mt 2, 11.
stoupí, moc Nejvyššího tě zastíní."
9. "Proto také dítě, které se narodí, bude na OBĚTOVANÍ PANA JEŽÍŠE V CHRÁMĚ
1. Když se naplnily dny jejich očištování podle
zýváno svaté. Syn Boží."
10. Maria řekla:"Jsem služebnice Páně; ať se mi Mojžíšova Zákona, přinesli ho do Jeruzaléma,
aby s ním předstoupili před Pána.
stane podle tvého slova." (Lk 1,26-38).
2.
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmeno
NÁVŠTĚVA U SVATÉ ALŽBĚTY
val se Simeon;byl to člověk spravedlivý a bo
1. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spě
habojný,očekával potěšení Izraele a byl v
chala do jednoho judského města v horách.
něm Duch svátý.
Vešla do domu Zachariášova a pozdravila
3.Od Ducha sv.se mu dostalo zjevení, že ne
Alžbětu.
umře, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše.
2. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě 4.Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě
v jejím lůně se živě pohnulo.
když rodiče přinesli dítě Ježíše, Alžběta byla naplněna Duchem
aby s ním vykonali, co bylo ve
svátým.
zvyku podle Zákona.Vzal ho do
3. Zvolala mocným hlasem:"Po
náručí a takto velebil Boha:
žehnaná ty mezi ženami a po
."Nyní můžeš svého služebníka
žehnaný plod tvého života."
Pane, podle svého slova pro
4. "Blahoslavená, která uvěři
pustit v pokoji,
la, že se splní to, co jí by
6.Neboť moje oči uviděly tvou
lo pověděno od Pána."
spásu, kterou jsi připravil
5. Maria řekla:"Velebí má duše
přede všemi národy.
Pána, můj duch jásá v Bo
7.Světlo k zjevení pro pohany a
hu, mém spasiteli, neboť mi
k slávě tvému izraelskému lidu
lostivě pohlédl na svou ne
8.Simeon jim požehnal a jeho
patrnou služebnici."
matce Marii prohlásil: “On je
6. "Od této chvíle mě budou
určen k pádu a povstání mno
blahoslavit všechna pokolení,
hých v Izraeli a jako znamení,
neboť veliké věci na mně vy
kterému se bude odporovat-a
konal ten, jenž je mocný."
tvou vlastní duší prcňiikne meč
7. "Jehož jméno je svaté. Jeho
9.Byla tam také prorokyně Anna,
milosrdenství trvá od poko
dcera Fanuelova z Aserova
lení do pokolení...
kmene. Byla značně pokročilého

BIBLICKÝ RŮŽENEC 3.

věku; mladá se vdala a sedm let žila s mu
žem, potom sama jako vdova-bylo jí už
čtyřiaosmdesát let. Z chrámu nevycházela
a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne
v noci.Přišla tam právě v tu chvíli, velebi
la Boha a mluvila o tom dítěti ke všem,kdo
očekávali vykoupení Jeruzaléma.
lO.Když vykonali všechno podle Zákona
Páně, vrátili se do Galileje, do svého měs
ta Nazareta. Dítě rostlo a sílelo, bylo plné
moudrosti a spočívala na něm zvláštní Bo
ží přízeň. Lk 2,22-40.
NALE
A JEŽÍŠE V CHRÁME
1. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam
na svátky jako obvykle.
2. A když tam ty dny dokončili a vraceli se
domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě
a jeho rodiče to nepozorovali.V domnění,
že je ve skupině poutníků, ušli den ces
ty; teprve potom ho hledali mezi příbuz
nými .
3. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma
a hledali ho. Po třech dnech ho našli v
chrámě,
4. jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je
a dává jim otázky.
5. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho
chápavostí a nad jeho odpověďmi.
6. Když ho uviděli, celí se zarazili, a jeho
matka mu řekla:"Dítě, proč jsi nám to
udělal? Hled, tvůj otec i já s bolestí jsme
tě hledali."
7.Odpověděl jim:"Proč jste mě hledali? Což
jste nevěděli, že já musím být v tom, co
je mého Otce?"
8. Ale oni nepochopili, co jim tím chce říci.
9. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu,
šel do Nazareta a byl jim poddán. Jeho
matka to všechno uchovávala ve svém
srdci.
10. Ježíš pak prospíval moudrosti, vzrůstem
a oblibou u Boha i u lidí. (Lk 2,42-52).

ANTIKRIST
Pokračování novely Vladimíra SOLOVJEVA,
ruského filosofa(+19OO), vize budoucnosti,
kdy má nastoupit a"svést mnohé"protivník
Kristův ANTIKRIST.Přel.A.Paulini a uveřejňovaly Slovenské Hlasy z Říma.

SOCIÁLNÍ REFORMA
Brzo ohlásil vladař prostou-ale dokonalou
sociální reformu, načrtnutou v jeho knize,
která nadchla všechny rozumné a vznešené
duchy. Protože do svých rukou soust
ředil finance světa a obrovský maje
tek, mohl reformu uskutečnit a tak
splnit přání chudých a nezneklidnit boháče. Každý začal dostávat
podle svých schopností. Nový pán
země miloval lidi a měl s nimi soucit.

Nejen s lidmi, ale i se zvířaty .Byl vegetarián, za
kázal chirurgické pokusy na živých zvířatech a
jatky podrobil přísnému dozoru. Jak mohl, podpo
roval společnosti pro ochranu zvířat na světě.
ROVNOST VŠEOBECNĚ SYTOSTI
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Jeho nejdůležitějším dílem byla rovnost všeobecné
sytosti. Uskutečnil ji v druhém roce vlády. Sociál
ní a ekonomická otázka byla tak definitivně vyře
šena. Sytost je první touha těch, kdo mají hlad.
Ale sytí touží po něčem jiným. I sytým zvířatům
se chce spát a něco dělat. Tím spíš lidé; post
panem(po chlebu) chtěli circenses(hry).
To císař dobře pochopil, věděl, co chtějí podrobe
né davy. V té době přišel do Říma z dálného vý
chodu jistý divotvůrce, obklopený hustým mrakem
divných skutků a bizarních vyprávěnek.
DIVOTVŮRCE APOLLONIUS
Tento Apollonius byl jistě geniální člověk, napůl
Asiat, napůl Evropan, katolický biskup in partibus
infidelium(částečně nevěrný, pohanský či nevěří
cí) . Soustřeďoval v sobě obdivuhodně nejnovější
výsledky a technické použití západní vědy se
schopností, posloužit si vším, co je opravdu pod
statné a důležité ve východním mysticismu. Vý
sledky této kombinace byly přímo okouzlující.
Apollonius mj. dosáhl-napůl vědeckým a napůl ma
gickým způsobem, že zachytil a libovolně usměrňo
val elektřinu v atmosféře, a mezi lidem se vyprá
vělo, že umí stáhnout i oheň s nebe. Vzdor tomu
že svými divý dokázal ohromit fantazii davu,
své moci pro jiné cíle nikdy nezneužil.
Tento člověk jde vstříc velkému císaři, zdraví ho
a nazve ho pravým Božím synem. Prohlásí, že na
šel v tajných knihách Východu proroctví, která
označují římského císaře za posledního spasitele,
který bude soudit svět. Okouzlený císař ho při
jal jako dar s nebe, vyznamenal ho tituly a už se
od něho neodloučil. A tak všechny národy země,
zahrnuté dobrodiním svého pána, dostaly kromě
všeobecného míru a sytosti i možnost, stále se za
bývat divnými a překvapujícími věcmi. Tak skon
čil třetí rok vlády císaře - nadčlověka.

VYSTŘIŽENO...
Letos jsme se pustili s pomoci Boží do renova
ce POUTNÍHO DOMU, který je v havarijním stavu.
Už se hodně udělalo-nová střecha, obila se malta
na budově, nových 80 oken, natřou se a na jaře
se dají na své místo. Budova bude sloužit poutní
kům a duchovní obrodě národa. Spoléháme na po
moc Boží a sv.Josefa, Hrad Matičky Boží je přece
pod jeho ochranou, už jsme často zakusili podivu
hodně jeho péči...
Přijíždějí nejen poutníci, ale i zájezdy. Je zajíma
vé, že v poslední době se probouzí hlad po nábo
ženských vědomostech. Když si zájezd přeje,sest
ra je provází a vysvětluje. Tak se dá krásně
apoštolovat-dnes už bez obav. Od ledna do červ
na navštívilo poutní místo Králíky 25.256 osob z
vlasti a 2.510 cizinců. Jsou to měsíce méně navš
těvované poutníky, o prázdninách jich bude mno
hem víc. .."
ČSFR

SVÁTOST HRDINŮ

s vírou spojené. Znamení kříže posvátným olejem
na čele je znamení Kristova utrpení - a jeho ví
tězství. Olej se jmenuje křižmo-je to směs balzámu
PROČ SI CENÍME SV. BIŘMOVÁNÍ?
Zdá se nečasové, psát o této svátosti. Ale a olivového oleje. Jako Ježíš, Syn Boží, který se
ta doplňuje křest-a víme, že bez křtu ne stal člověkem, se jmenuje Kristus-tj.Duchem sv.
jsme křesťany. Nikdo by neměl přijímat sv. pomazaný” ne teprve při křtu v Jordáně, ale už
manželství a kněžství, kdo napřed nepřijal při početí."Počat z Ducha sv."-tak je biřmovaný
pomazán Duchem sv.a tak vyzbrojen, aby odolal
tuto svátost křesťanské statečnosti. Bez
útokům Zlého ducha.
biřmování by neměl zemřít. Proč? V této
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svátostí dostáváme 7 darů Ducha sv.: moud VTISKUJE NEZRUSlTELNÉ ZNAMENÍ
rošti, rozumu, rady, síly, umění,zbožnosti, Jako křest a kněžství, tak i bižmování vtiskuje do
bázně Boží.
duše nezrušitelné znamení. Je důležité, stále zno
Má-li pokřtěný obnovovat křestní sliby při vu uvažovat o účincích této svátosti, aby se v
I.sv.přijímání a o velikonocích, má si připo nás její síla prohlubovala. Je to duchovní přijímá
mínat i dary, které dostal při sv.biřmování. ní svátosti, svátost sama se smí přijmout jen jednou-stejně jako křest a kněžství.
SVĚDEK A BOJOVNÍK KRISTŮV
Kdo přijal sv.biřmování, dostal i pomoc,být CHCEME NÁSLEDOVAT KRISTA
věrný katolické víře, i kdyby musel o ni
v jeho statečnosti. Chodil po světě a nejen hlásal
bojovat. Ne ovšem zbraněmi světa, ale věr nové učení, ale i napomínal, a nakonec vzal na seností, hájení víry proti nepřátelům a sna
be kříž a s ním i viny celého lidského pokolení.
hou, rozšířit víru i mezi těmi, kdo ji dosud Čím častěji a hlouběji si připomínáme tuto svátost,
neznají nebo málo znají. Je to svátost věr tím víc se v nás rozmnožují dary Ducha sv.a ros
ného a statečného apoštolátu. Proto ji ne
te láska ke Kristu a ochota, žít podle jeho práni.
přijímáme jako děti, ale jako dospívající.
Ten, kdo chápe tuto svátost, nedá se tak lehce
svést. V ní najde svou sílu.
KDO MŮŽE BIŘMOVAT
Dříve biřmoval jen biskup. Dnes tím může STÁLE STEJNÝ-SEMPER TALIS
pověřit i kněze. Zde se lišíme od křesťanů Na helmách římských vojáků byla písmena S.T.Zna
vých.obřadu, kde uděluje kněz biřmování
menají"stále stejný"-ve štěstí i v neštěstí chci
hned se křtem. Budí to dojem, že to není být věrný a statečný až k smrti. Tato slova pla
samostatná svátost, ale ve Skutcích apošto tí i pro biřmované. Stále chci být křesťanem,stále
lů 8,14-17 čteme: "Když se apoštolově v Je statečný a spolehlivý, až k smrti věrný své víře
ruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží a své Církvi, vybudované na skále Petrově.
slovo, poslali tam Petra a Jana. Ti tam při "Příjd, ó Duchu přesvatý, sešli z nebe bohatý,
šli a modlili se za ně, aby dostali Ducha sv. svého světla božský jas! Příjd, ty otče ubohých,
Do té doby totiž na nikoho z nich nesestou- dárce darů přemnohých, světlo srdcí, sestup v
pil-jen byli pokřtěni ve
ňás..."
jménu Pána Ježíše. Vloži
Podle univ.prof .F.HOLBOCKA
li tedy na ně ruce a oni
přijali Ducha svátého."
SV.JAN KAPISTRÁN
POSILA-CONFIRMATIO
je vzor statečnosti. Nar.1386 v
Tzv.reformátoři tuto svá
Abruzzách, vystudoval práva,
tost odstranili. Označují
stal se doktorem a soudcem,
tím sice obřad "konfirma
měl před sebou skvělou karié
ce", ale je to jen slavnost
ru a bohatou nevěstu. Jakogui
pro asi 14 ti leté evangevernér města byl v bojích s
líky-tím dostávají právo,
Rimini zajat a v krutém vězení
zúčastnit se"večeře"a
měl čas uvažovat o svém živo
všechna práva a povin
tě. Když se vyplatil z vězení,
nosti člena společenství.
stal se r.1416 františkánem a
PRASTARÝ OBŘAD
kazatelem-v Německu, Holand
je stejný, jako v dobách
sku, v naší vlasti, v Polsku.
apoštolů. Vkládáním rukou
Všude zakládal kláštery a ne
na hlavu biřmovaného a
mocnice. Zasloužil se nejvíc o
modlitbou svolává biskup
vítězství nad Turky u Bělehra
resp.kněz na biřmovance
du r.1456, ohnivou řečí povzbu
7 darů Ducha sv. Rozho
zoval vojsko, vedené Hunyadující jsou slova: "PŘIJMI
dim. Tak spolu zachránili
PEČEŤ DARŮ DUCHA
evropskou kulturu a křesťan
SVATÉHO." Tím se připo
ství před islámem. Alexander
míná, že křesťan má sta
Vlil.mu dal titul"apoštol Evro
tečně vyznávat svou víru
py". Zemřel r.1456 a r.1690
a překonávat těžkosti,
byl svatořečen.

SUROVCI A SADISTÉ
Znojemský Dominikán P.Zemek sedí na Mí
rově. Nějakou dobu s vězni lidsky jednal
velitel Červinka. Ale musel odejít a k moci se dostali surovci a vybraní sadisté.
Jednou přišel i redaktor "Venkova" Čeněk
JEŽEK. Lékař zjistil, že má zánět ledvin
Ježek měl nařízenou korekci-odvedli ho
tam. Lékař poručil, že má ležet. Ježek si
obalil ledviny toaletním papírem.Za trest
mu dali jen košili a spodky, šaty zůstaly
až do rána venku. Byl to vlastně pokus
o vraždu.
Tuším, že některou neděli v adventě 1951
přišel do korekce jeden hostinský z Hu
lína nebo od Hulína-na jméno si už nevz
pomínám. Bachaři ho provokovali posměš
nými poznámkami. Nevydržel to a začal
křičet:"Zde je to jako za Neróna, když
vraždili křesťany!" Bachaři zavolali do
zorčího a dva pomocníky, otevřeli kobku
a bylo slyšet rány a křik. Podle výkřiků
jsem soudil, že ho spoutali a odešli. Poz
ději přišli a zjistili, že nemá ruce spou
tané. Řvali na něho, proč to udělal. Kři
čel, že musel jít na stranu.
Jednou odpoledne přišel do korekce vyso
ký důstojník z Ministerstva vnitra. Ze
ptal se mě na jméno, stáří, pak se roz
hlédl po korekci a řekl;"Kybl tu má, tak
je všechno v pořádku." - Musel jsem se
usmát. Hle, co stačí komunismu k tomu,
aby všechno bylo "v pořádku"!
Jak jsem se už zmínil, za dva roky, po
Stalinově smrti, prohlásila prokurátorka z
Olomouce korekce za nelidské a dala je
zrušit.
"PLNÝ KLÁŠTER ZBRANÍ".
Jednou přišel s Gelbičem Smrčka. Ještě
za dveřmi se domlouvali:"Je tam ten k...
znojemský převor, co měl plný klášter
zbraní." A zase jsem musel dřepovat...
V klášteře jsme neměli ani špuntovku.V
knize"Spiknutí Vatikánu proti republice"
a v knize'Mir či válka" od Hronka a po
zději v knize" Co se skrývalo za zdmi
klášterů" stojí, že"převor Zemek promě
nil klášter v arzenál zbraní."
Do vazby mě vzali v ČERVNU 1948.Kláš
tery zavírali, drancovali a řeholníky
internovali až 14.DUBNA 1950.
V květnu 1960 jsem se vrátil z vězení.
R.1961 jsem navštívil sestry kongregace
Dcery Nejsvětějšího Spasitele, které slou
žily ve znojemské nemocnici. Často jsem u
nich sloužíval mši sv. Po mém návratu mi
řekly:"U nás umíral plukovník Wiesner.
Před smrtí si několik z nás zavolal a řekl
nám:"Tváří v tvář smrti nemohu odejít s
tak těžkým hříchem. Vy se dožijete toho,
že se pan převor Zemek vrátí. Vyřidte
mu, že ty zbraně jsem dal z VYŠŠÍHO

rozkazu do kláštera dovést já; když je vyfotogra
fovali, pak jsem je zase odvezl."
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Na"školení"se však tvrdilo, že jsem tam já shromáždil plné sklepy zbraní. A dodnes to mají polit
rukové zabetonováno v makovicích.
BACHAŘI
Byli tam bachaři Galuška, Hráček, později i Šín a
Bulín. Pokud tam byl Červinka, chovali se lidsky.
I Smrčka se držel, když měl někdy u nás službu.
Vzpomínám si,že když jsme šli jednou na vycházku
právě byla zrušena kaple a bohoslužby-šel vedle
mne Bulín, který mě znal ze Znojma. Povídá mi:
"Komouši zrušili kapli, však je Pán Bůh potrestá'.
Ale když nastoupil Weiss, Vašek Bulín hned obrá
til a snad proto, aby mu nikdo nepřipomínal jeho
křesťanskou minulost a příslušnost k lidovcům,
snažil se být jedním z"nejostřejších hochů".
Pak k nám přišel bachař Kroutil. Říkali jsme mu
"okresní krasavec". První, co udělal, že zvýšil
normu z 800 nýtů na 1200 nýtů. Vyráběli se pro
továrnu v Mohelně. S ním tam přišel i Kaluža.Byli
to sadisté, kteří si chtěli za každou cenuvysloužit povýšení.
Na ukázku: Řekli nám, že splníme-li normu, může
me si při vycházkách svléknout i košili a opalovat
se. Normu jsme splnili. V té době bylo velké ved
ro. Před vycházkou jsme se těšili-a zatím nám na
řídili, vzít si vesty, kabáty a čepice a v tom ved
ru jsme museli chodit půl hodiny po dvoře v zim
ním oblečení. Dělalo jim to náramnou radost. Roz
hodovalo se podle jejich povelů, takže vycházka
byla ještě úmornější.
NAŠI VYZNAVAČI
Z čista jasna Kroutil oznámil, že norma se zvyšuje
na 1500 nýtů. To ovšem bylo nad normální síly.
Mohli to splnit jen mladí a velmi zdatní lidé a ba
chaři to věděli. Měli svůj plán. V zimě, kdy byl
venku velký mráz, otevřeli v neděli ráno kobky,
rozdali snídaní, pak znovu otevřeli a nařídili:"Dob
rovolně do práce." - My, kněží, jsme se ani ne
hnuli. Za chvíli přišli znovu a řekli, že se v díl
ně topí a že se hodiny nepočítaji-čili se dá zlepšit
norma. Nešli jsme! Na kobce se ovšem topit ne
smělo. Byla nám zima, ale člověk musí leccos vy
držet. Tak se to opakovalo několik neděl. Někte
ří civilisté se dali nalákat, omlouvali to tím, že
když nesplní normu, nedostanou nákup, nebudou
smět kouřit atd. Z naší kobky-kde byli jen dva
civilisté-Struska a Řepa-nezradil nikdo.
Po několika nedělích si mě Kroutil zavolal a ptal
se:"Proč nechodíte v neděli dobrovolně do práce?"
Odpověděl jsem, že říkáme lidem, aby v neděli ne
pracovali, jen když je to velmi nutné a že bych tc
považoval za zradu svého povolání. A on na to:
"To my vám nařizovat nebudeme, my chceme doká
zat, abyste se na neděli vy. ..li." Odpověděl jsem:
"Nečekejte, že půjdeme pracovat dobrovolně."
Protože jsem byl na Mírově nejdéle, považovali mě
za jakéhosi"vůdce". Předpokládali, že ti, co v ne
děli nechtěli dobrovolně pracovat, jsem přemluvil
já. Proto proti mně tvrdě zasahovali, proto jsem
býval tak často v korekcích.

„ABYVŠICHNI JEDNO BYLI"
CO JE EKUMENISMUS?
Ekumenismus je čestná snaha, najít znovu
jednotu ve víře, v mravech a v církevní
kázni. My, katolíci, nesmíme nad POCTI
VÝM ekumenismem ohrnovat nos. Jsme-li
my jednotní ve víře a v kázni, není to na
še zásluha, nýbrž působení Ducha sv.
Spatní biskupové, kněží a katolíci zavinili
nezřídka rozpolcení víry a jejich vina trvá
dodnes. Víme ovšem, že poklad víry apoš
tolů chrání učitelský úřad Církve. Ten je
rozhodující pro naši víru. Jen Církev vede
bezpečně k správnému pochopení Písma sv,
a tradice. Právě ze zásady, že si každý
může vykládat Písmo sám, že každého při
tom osvěcuje Duch sv.-vznikla rozpolcenost
Dokazují to dějiny. Bez ústního podánítradice-a bez učitelského úřadu by mohlo
být Písmo ztrnulou sbírkou písmen.
v biblické vede nás protestante
nezřídka předčí. Jejich nejlepší síly se vě
nují studiu Bible - ovšem jiné oblasti víry,
které jsou u nás na mnohem vyšší úrovni,
u nich přicházejí zkrátka. Dnes čerpá kato
lická biblická věda i z výzkumů protestant
ského bádání. Můžeme si to klidně přiznat!
Protestanté nám dali podnět k tomu, že
vzniklo katolické biblické hnutí - a z toho
mají užitek jak teologové, tak laici.
JEDNOTA V UČENÍ A V LITURGII
Na druhé straně poctiví odloučení křesťané
touží po jednotě ve víře a v liturgii. Tak
se vzájemně můžeme obohacovat a doufejme,
že to neuklouzne na scestí - totiž abychom
se katolických pravd víry a jiných vzác
ných hodnot vzdávali. Berme vše dobré,
ale dobrého se nevzdávejme.
Jistě že i v protestantských a jiných kostelích je Bůh také přítomen. Vždyť Kris
tus řekl:"Kde jsou dva nebo tři v mém jmé
nu, tam jsem já s nimi!"(Mt 18,20).
Kde se lidé dobře modlí, poctivě nasloucha
jí, kde se káže, tam se slouží Božímu slo
vu a při poctivé snaze se síla Písma rozvi
ne. Zde můžeme odloučené bratry poučit,
i když katolickou víru, plnou pravdu, ješ
tě nepřijmou. Určitě však přijmou naši lás
ku.
VNĚJŠÍ
ŘÁD
Zabývali jsme se vnitřním řádem věroukou. Nyní si všimneme blíž
Písma. Co znamená slovo Bible?
Je to pojem pro sbírku knih. Po
chází z řeckého "biblos"-kniha,
nebo pozdějšího biblia. Římané si
toto slovo přisvojili a polatinštili
je. Protože však dávali přednost
římským slovům, užívali spíš názvu"sacra sctipturaljednotné
číslo) nebo sacra scripturae

(množné číslo). Katolická Církev navázala spíš
na latinskou kulturu, proto užívá raději slov 13
Písmo svaté.
DVÉ ČÁSTI PÍSMA SVATÉHO
Dějiny se rozpadly na dobu před Kristem a po
Kristu. I Písmo svaté má dvě části. Starý zákon,
příprava Božího lidu na příchod slíbeného Spasi
tele a Nový zákon, který začíná Kristem. Izrael
byl lid Boží smlouvy. Bůh dal svému lidu poslá
ní a odkaz. Proto se užívá i slova"testament" pro obě části dějin spásy a ovšem i pro knihy,
které o Božím odkazu píší.
STARÝ ZÁKON MÁ 45 dokumentů
DĚJEPISNÉ KNIHY:
Cn - I.kniha Mojžíšova čili Genesis- zpráva o
stvoření.
Ex - 2.kniha Mojžíšova čili Exodus - odchod
Izraelitů z Egypta
Lv - 3.kniha Mojžíšova čili Leviticus(levité byli
židovští kněží a jejich pomocníci z kmene
Levi. )
Nm - 4.kniha Mojžíšova čili Numeri - jedná v
první kapitole o číslech.
Dt - 5.kniha Mojžíšova čili Deuteronomium-z řec
kého deuteros-druhý. Je to druhé pojetí
Mojžíšových zákonů
Dohromady se tyto knihy jmenují Pentateuch-pětidílná kniha.
Jos - kniha Josue-dějiny po smrti Mojžíšově
Soud-kniha soudců. Dějiny Izraele od smrti Josuovy až po nastoupení králů.
Rt - kniha Ruth -Dějiny prababičky krále Davida.
Sam-kniha Samuelova-2 díly. Dějiny posledních
dvou soudců, Samuela a Davida
Kr - 2 knihy královské-události od smrti Davido
vy do udělení milosti králi Jechoniášovi.
Původně to byla jen jedna kniha.
Par - I. II. knihy kronik -vypravují události od
Adama po krále Kyra(538 př.Kr.)
Esd-Esdráš, Neh-Nehemiáš, Tob-Tobiáš, Jdt-Judith, Est-Ester, l.a II. Mak-Makabejských
KNIHY NAUČNÉ
Z-Zalmy, Job, Př - Šalomounova přísloví, KohKazatel, Pís-Kniha písní, Mdr -Kniha moudrosti,
Sir-Kniha Ježíše Siracha.
Těmto knihám se říká také básnické a poučné
KNIHY PROROCKÉ
VELCÍ PROROCI: Is-lsaiáš, Jer-Jeremiáš, (NářNářky, Bar-Baruch-přiřazené v lat. překladu Písma Vulgátě k Jeremiášovi), Ez-Ézechiel, DanDaniel. - MALI PROROCI: Os-Oseáš,Joloel,Am-Amos, Abd-Abdiáš, Jon-Jonáš,
Mich-Micheáš,Nah-Nahum, Hab-Habakuk,
Sof-Sofoniáš, Ag-Haggeus,Zach-Zachariáš, Mal-Malachiáš
P.Wunibald GRONINGER

' Cacciaguerra dovedl duši zapálit, ale nedovedl
ji vést. Omezoval se jen na vidění a zjevení
mimořádné duchovní stavy a tak často násilne 14
se snažil lidi přetvářet. Štěstí, že byl u něho
Jedním z nejlepších kněží skupinky u kos Filip se svou schopností, naučit lidi uskutečňo
vat křesťanství za všech okolností. Jeho přítele
tela sv. Jeronýma-kde pracuje i sv. Filip,
pronásledovala stále myšlenka na jeho hříšný ži
je bývalý boháč P.Tomáš Cacciaguerra. U
přízemních lidí oblíben není. Má nejen dar vot v mládí, vedl proto i jiné k ostrému pokání.
zázraků, ale je i hluboce zbožný a tím bou Filipovo srdce hřích nespálil. Všímal si hlavně
začátečníků a každému uměl podat pomocnou ruku
ří svědomí těchto přízemních lidí.
Filip je realista - i když vidí hlouběji do tajem
Kostelníci schovávali jemu i sv.Filipovi klí ství, než jeho druh. Vidí těžkosti života, lid
če od svatostánku, aby nemohli podávat sv ské slabosti, vidí zranění člověka dědičným hří
přijímání, nebo určovali, že sv.přijímání
chem. Pro každou duchovní nemoc hledá přiměře
se smí podávat jen při jedné mši sv.denně- ný lék. Povahy druhých nekřiví, ale snaží se
a to při té, kdy bylo málo lidí v kostele.
učit je milovat Boha tak, jak jim to sedí. Filip
Předstírali, že to dělají z lásky k Nejsvě
také nic neslevoval, ale dovedl to nesmlouvavé
tější svátosti, ale byli to podlí lidé.
lidsky podat.
Např.sehnali darebáky, kteří při mši sva
SV. FILIP Z NERI
té jednoho z těchto kněží povykovali, smá REFORMY JULIA III.
li se, když slyšeli jejich zbožné vzdechy.
Papež se pustil velkoryse do práce, ale těžkosti
Byli to vlastně zběhlí mniši a podléhali jim a překážky ho brzo unavily. Byl spíš diplomat
všechny bohoslužby. Když ani oni neměli
než vytrvalý organizátor. V jedné věci byl pev
úspěch, rozhlašoval lékař Toccosis-podpla- ný: svolal znovu tridentský sněm - i když si
cený-nejhnusnější pomluvy o obou kněžích. tím popudil císaře Jindřicha II. Válka ovšem Otce
sněmu rozehnala - a to zlomilo síly papeže Julia.
POMLUVY, KLEPY, PŘETVÁŘKA.
Dáma z vznešené římské společnosti se po Už se o reformu Církve nestaral a věnoval se
spíš bezpečnému stavitelství. Budoval nákladné
koušela sv.Filipa svést. Když se to nepo
vedlo, roztrušovala o něm po Římě ošklivé vily - i mimo Řím - a ty naplnil hlukem a přepy
pomluvy. A lidé raději věří o kněžích tomu chem slavností a nákladných her.
horšímu než lepšímu. Jenže v ženě se pře Opět ožila renesance v Římě. Zase se tam konaly
ce probudilo svědomí, vidí zmatek dobrých dostihy vepřů. I když už reformu nepodporoval,
reforma se nezastavila. Generálním vikářem zů
lidí a ztrátu důvěry v oba svaté kněze.
stává přísný Archinto, generálním komisařem sv.
Prohlašuje, že dostala špatné informace a
Oficia se stává učený a energický dominikánský
všude, kde pomluvy roztrousila, zase je
odvolává. Ovšem pomůže to? Sv.Filip bere kardinál Ghislieri-pozdější Pius V. (Protože no
sil jako Dominikán bílé roucho, od jeho dob nosí
paní na věž a z peřinky rozsype peří po
náměstí. "A ted jděte peří sebrat.""To pře papežové také bílé roucho - pozn. red.) Kardice nemohu!""Stejně nemůžete napravit ško nálská komise sama usiluje o reformy-bez papeže.
dy, které jste pomluvami napáchala."
PRVNÍ SPOLEČENSTVÍ -ORATORIO
Reforma"Církve zdola"se také rozvíjí. Vedou ji
KLID ČISTÉHO SVĚDOMÍ
Sv.Filip se nerozčiluje. Nakonec i jeho ne světci. Filip shromáždil asi 30 mladých mužů,
kterým se už prázdný život zprotivil, a k nim
přítel, lékař Toccosis-si ho zamiluje, odse přidávali další. Sv.Filip nazval tyto schůzky
prošuje a do smrti je Filipovým přítelem a
štědře podporuje jeho snahy. R.1557 je ví oratoriem.
V r.1544 méní taktiku. Dříve začínal sám schůz
tězství obou přátel dokonalé. Píše příteli,
ky proslovem. Ted musí proslov vypracovat
že mu nemůže poslat kněze, protože jsou
některý z mladíků sám. Pak mají slovo druzí a
prací přetíženi. Ve zpovědnici jsou až do
noci. Cacciaguerra se věnuje víc vedení k když rozprava vázne, sám ji oživuje náměty,kte
ré dovedou mladého člověka strhnout, zapálit hl.
mystice - ovšem zároveň se kolem něho
shromáždí hlouček pseudovizionářských žen z Písma, že života svátých, z církevních dějin.
Putuje stále postupně k sedmi basilikám v Římě.
a to je i pro Filipa trýzeň.
Zvlášť měl Filip spadeno na paní Felice de V době divokých karnevalů organizuje k nim
poutě, přidává noční klanění před Nejsvětější
Barbano. Kdykoliv ho potkala, začala mu
vyprávět o svých viděních. Jednou ji chtěl Svátostí-adorace. Na práh své světničky položil
vyzkoušet, je-li pokorná a dal jí políček - klíč od kostela, kdo přišel první, kostel odemkl.
prohlašovala totiž často, že je největší hříš ELITA MLADÝCH APOŠTOLŮ
nicí na světě-a to nemohl Filip slyšet. A ki. Ze své skupinky si vybral nejlepší a pro ně po
podivu, žena pokorně políček snesla a pro řádal oratorium i ve všední dny. Ti mu pomáhali
hlásila, že si nic jiného nezaslouží. Filip
vést velká oratoria v neděli. Vodí je na modlitby
řekl, že jí odpouští-sice ne rád, ale musí. k dominikánům k Panně Marii sopra Minerva.
Pak před ní poklekl a prosil o modlitbu.
P.DR.SILVESTR B R A I T O

REFORMA
"CÍRKVE ZDOLA,

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Arcibiskup kard.Tomášek napsal dopis čs.vo
jákům v Saudi-Arábii, v němž je ujišťuje svou
solidaritou. Asi 200 našich odborníků pracuje blízko hranic Kuvajtu, pod vedením USA
27.října bude v Římě blahořečen otec sociálních reforem, P.Adolf KOLPING, nar.1849 v
Kolíně, + 1865. Snahy o jeho blahořečení za
hájil už r.19O6 vídeňský kard. A. J . Fruscha,
který Kolpinga dobře znal. Kolping začal
pracovat v Kolíně, kam se dal přeložit z
Wuppertalu. Katolické tovaryše založil už
r.l846 učitel Breuet, světový formát tomuto
hnutí dal však teprve P. Kolping.____________
Vatikánský pověřenec pro tisk Navarro Valls
prohlásil, že Vatikán sice existenci Israele
uznává, ale z právních - ne teologických důvodů-nemůže navázat diplomatické styky.
Sv.Otec přijal biskupa z Mostaru Pavao Zanice, který ho informoval o událostech v
Medžugorji. V nedávném pastoračním listě žá
dá jugoslávská biskupská konference zvláštní duchovní péči o poutníky.________________
Sv.Otec navštíví od 1.-10.června 12 polských měst.________________
Sv.Otec přijal apoštolského nuncia ze Švý
carska arcib. E. Rovida. Hovořili o obtížné
situaci Církve ve Švýcarsku.-Přijal také so
větské filmové producenty a prohlásil, že se
"duchovně připravuje na návštěvu SSSR."
Sv.Otec jmenoval preláta Slavoje L.Glotze
(45 letjprvním polním biskupem jako nejvyšším pastýřem vojska Varšavského paktu na
úrovni brigádního generála. P.Glotz udělal
doktorát na papežském Východním ústavě,
byl odpovědný za podporu řecko-katolíků v
komunistických zemích, tam pracovali v pod
zemí. Pochází z Bialystoku, kde žije mnoho
Rusů a ukrajinských katolíků vých.obřadu.
V Římě zemřel po dlouhé nemoci P.Pedro
Arrupe(83), Bask, býv.generál jezuitů v
nejtěžších dobách po 11. Vaticanul 1965-1983).
Jeho snahu o zachování ducha sv.Ignáce,za
kladatele řádu, ocenil jeho nástupce Holandan P. P. H. Kolvenbach při zádušní bohosluž
bě v jezuitském kostele V Římě. Bohoslužby
se zúčastnily stovky jezuitů, 10 kardinálů,
mnoho biskupů a představitelů polit.a spole
čenského života mj.min.předseda Andreotti
a gener.předst.dominikánů Ir, D.A.Byrne.
Dnes má jezuitský řád asi 25.000 členů.
Misijní kongres v Limě zahájil kard. J. Tomko,
ved.kurie pro evangelizaci národů. Sešlo se
125 biskupů, 633 kněží, 784 řeholníků a 826
laických misionářů, dále 2.500 pozorovatelů.
Jen malá část misionářů pochází z Již.Ameriky-sami mají nedostatek dobrých kněží-na
světě je asi 200.000 misionářů. Kongres
rokoval o práci různých sekt, hl.z US A, kte
ré odvádějí svou mimořádnou nábož.horlivos
ti, financemi a dobře promyšlenými triky sta
tisíce katolíků v již.Americe od Církve.

43 biskupů Austrálie upozornilo ve své zprávě
Společný blahobyt, společné statky-že v zemi
žijí statisíce chudých, nezaměstnaných, bez by
tu, přistěhovalců, a prohlásili, že je skandál,
když v tak bohaté zemi žije mnoho dětí v bídě.
Také žádali podporu rodiny, která je-jako jinde
ve světě-i tam v rozpadu.___________________
Zmínili jsme se o tom, že pravoslavný kněz Ale
xander Mens byl cestou do kostela ubit sekerou
Našla ho ještě žijícího jedna žena, které na otáz
ku, kdo to udělal, řekl, že to udělal sám-což
ovšem při způsobu zranění nebylo možné. Za ho
dinu přišla policie a našla ho už mrtvého. Jeho
ženaívýchodní kněží se smějí před vysvěcením
oženitJtvrdí, že už dlouho ho neznámí lidé ohro
žovali. Mens se stýkal z řadou reformních kně
ží, které pronásledovala KCB, byl nábožensky
úspěšně činnýíbyl původem žid, který se dal
pod vlivem kněze S.Batukova pokřtít). Napřed
podezřívali z vraždy Mensova švagra, pak jed
noho alkoholika, jistou žárlivou ženu, ale syn
Michail tvrdí, že to byla politická vražda. Nyní
podal státní zástupce ze Sagorska žalobu proti
příteli a sousedu Otce Alexandra._______________
R.199O bylo v komunistickém Vietnamu vysvěce
no 37 katolických kněží pro 9 diecézí. Duchov
ně pracovat smějí však jen vládě věrní členové
Vlasteneckého sdružení vietnamských katolíků.
Biskup z Rottenburgu, Kasper, odsoudil propagandu k deserci německých vojáků.____________
Biskupská konference Chány žádá, aby se bohoslovci, kněží a katolíci lépe informovali o aid
su, který je tam velmi rozšířen. Zdůrazňují, že
nejlepší ochranou je mravní čistota._____________
Nový polský president Lech Walesa navštívil sv.
Otce. Není to první návštěva, ani první setkání, ale poprvé se setkali na úrovní hlav států.
18.-21.února se v Kolíně setkali němečtí bisku
pové, aby se poradili o řešení 30 problémů.
Jedním z hlavních je nové uspořádání diecézí a
debata o mariánském okružním listě.
V chrámu St.Sofia v Římě se konala od 10.2.
sedmá synoda ukrajinských biskupů pod vede
ním kard.Lubačivského( 76) .arcibiskupa Lvova,
který žije v zahraničí. Rozebrali nové pastorač
ní otázky-vzhledem k změněné situaci v SSSR,
mluvili o zavedení nového cirk. zákoníku pro
vých.církve a o spolupráci s nově jmenovanými
biskupy latinského obřadu. Vatikán prosil, aby
se varovali sporů s pravoslavnými-snaží se totíž ze všech sil, aby byli uniaté legalizováni.
Ludwig Lanzhammer, odborník pro sekty a svět,
názory v biskupství Bamberg a Eichstátt v Ně
mecku varoval před nebezpečím, které hrozí
mladým od indické sekty Guru Thakar Singh.
Jedná se hl.o školky a školy tzv.Lichtheim,kte
ré s neobyčejnou obratností propagují názory
hnutí a vtiskují malým své protikřesťanské ideá
ly. Guru prorokoval pro r.1984 světovou katast
rofu. Curu(učitelé)zneužívají také žákyně způ
sobem, který nemá s meditací nic společného.
Informace: Katholische Stadtkirche, Obstmarkt
28, 8078 Eichstátt(Deutschland)._______________
Od 4. -6.4. se budou v Římě kardinálové radit
o ochraně života a boji proti sektám.
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VYKUTÁLENÍ PODVODNÍCI

Zašel jsem nejdříve na dražbu uměleckých
předmětů do Hobsonovy galerie. Vydražovali Fragonardův obraz. Hobson začal 7.OOO,
nabídky se zvyšovaly, až prohlásil, že po
slední nabídka je 16.000. Ale tuto nabídku
nikdo nepřijal. Hodson prohlásil, že se jed
ná o omyl, platí nabídka 15.000 - a obraz
byl přiklepnut panu Tateovi, který byl
ochoten tyto peníze zaplatit.
Vyšel jsem z galerie. Pěkný trik. Měl vy
hnat cenu co nejvýš, ale protože nikdo ne
reagoval, přiklepl obraz tomu, kdo nabídnul
nejvíc.
Navštívil jsem pana Hobsona. Přijal mě ve
své přepychové kanceláři, dal najevo, že
pro mne moc času nemá, ale když jsem řekl,
že mám Fragonardův obraz z jeho"modrého"
ranného období, najednou měl času dost.
"Kolik za něj žádáte?"zeptal se.
"Dvacet tisíc!"
"Víc než patnáct nikdo nezaplatí. Pak vám
obraz vrátíme,"namítnul chytrácky.
"Sotva. O konané dražbě by se uveřejnila
zpráva, "odpověděl jsem.
"Ach tak! Jde vám o legalizaci obrazu,že?"
"Budu k vám otevřený. Spolupracují s jis
tým panem Lovellem. Je to vynikající mistr
v kopiích obrazů. Jeho falsifikáty se dají
zjistit jen spektroskopickou zkouškou nebo
prosvětlením. Ovšem - nemohu nabízet sta
rého mistra přímo sběratelům-o museích ani
nemluvě. Musel bych odpovídat na spoustu
otázek, odkud obraz mám a navíc bych ne
dostal víc než 5.000. A to je málo. Budeli o jeho vydražování uveřejněna zpráva,
může se obraz prodat i za dvacet tisíc."
"Ale proč bych: právě já měl prodávat váš
falsifikát?"
"Protože vám za to, že obraz vydražíte ve
vaši galerii, vyplatím tisíc dolarů."
Chvíli uvažoval:"A kdy mi obraz dodáte?"
"Asi za čtrnáct dní - až bude hotov."
"Rozhodně ho chci předem vidět, než uve
řejníte zprávu o jeho vydražování,"řekl

Souhlasil jsem a odešel.

NAŠE KRIMI

Za dvě neděle jsem obraz donesl. Hobson ho
pečlivě zkoumal, šel s lupou a obrazem k
oknu a nakonec se spokojeně usmál.
"Kdybych nevěděl od vás, že je to falsifikát
přísahal bych, že se jedná o originál."
Za šest neděl byl Fragonard zařazený do
seznamu vydražovaných uměleckých předmě
tů. Věděl jsem, že je pojištěný před krádeží
Sám jsem podepsal pojišťovací dokument.
Před dražbou řekl Hobson:"Dámy a pánové,
dovolte, abych přivítal Dr.Whitsetta z musea
v St.Louis. Hodně jsme si dopisovali, nyní
je tu poprvé."
Nejdříve se vydražovala řada jiných předmě

tů, svícny, vykládané krabice na šperky a p.
"A nyní vidíte na stojanu cenné dílo Louise
Pierra Fragonarda. Pozoruhodná je barva, modř
jezera splývá skoro s modří pozadí. Račte si
obraz prohlédnout." Když se zájemci pokochali
pohledem, zahájil dražbu. Vyvolávací cena:
5.000 dolarů.
Nabídky rychle stoupaly. Hobson byl obratný
vydražovač - vkládal mezi nabídky chválu ob
razu, ukazoval jeho zvláštní půvab a pan Tate
pilně nabízel. Konečně stoupla cena obrazu na
dvacet tisíc, ale má pozornost trochu ochabla,
takže jsem nepostřehl, kdo obraz koupil.
Po dražbě jsem vstoupil do Hobsonovy kanceláře
Blahopřál jsem mu k prodeji. Fragonard stál na
malířském stojanu u okna.
"Trochu se to zvrtlo. Místo dvaceti dostaneme
jen devatenáct tisíc," řekl Hobson.
"Jak to? Kdo obraz koupil? Pan Tate nebo ten
doktor ze St.Louisu?"
"Na tom vám nemusí záležet. Vy sám byste ho
za tuto cenu nikdy neprodal. Jen já mohu dát
pečeť na pravost vašeho Fragonarda. Ovšem za
jistých předpokladů,"usmál se jemně.
"A ty jsou...?"
"Nejsem chamtivec, dohodněme se na třetině,že?
Třináct tisíc..."
"Je to méně, než jsem čekal,"řekl jsem zamyšle
ně, "mohl jste mi dát aspoň patnáct tisíc a ješ
tě byste na tom pěkně vydělal."
"Jistě. Ale je tu riziko. Obraz bude viset v
galerii v St.Louisu. Co když nějakému znalci
napadne, jej důkladně prozkoumat? Pak musím
peníze vrátit a navíc je to ostuda pro mou gale
rii, chápete?"
Trochu posměšně jsem se usmál:"S touto možnos
tí sám nepočítáte,"řekl jsem blahovolně,"ale
jsem realista a vím, že sám bych za obraz víc
nedostal než pět tisíc. Když mi vyplatíte peníze
hned, tak je všechno v pořádku."
Hobson měl zřejmě peníze připravené - počítal
tedy s tím, že jeho nabídku přijmu. Co jsem
měl dělat?
Když mi předal obálku, vytáhl jsem bankovky
a pečlivě si je přepočítal. Chybělo pět set.
"Co to znamená!"zvolal jsem hněvivě.
"Poplatek za zprostředkování, "řekl Hobsun suše
"Jestli se vám to nezdá, vezměte si obraz zpět.
Ale neprodáte ho vůbec. Stačí mé oznámení v
novinách..."
Co mi zbývalo?Zastrčil jsem peníze do kapsy,
opovržlivě pohlédl na Hobsona, který se mazaně
usmíval, a opustil jeho kancelář.
Měl jsem co dělat, abych zadržel před sekretář
kou smích. Povedlo se mi to. Rozesmál jsem se
skoro hystericky až na ulici. Lidé se za mnou
zvědavě ohlíželi. Ale nedbal jsem na to. Jen
jsem si představoval, jak bude Hobson překva
pen, když kupec obrazu, ředitel galerie v St.
Louis, dr.Whitsett se vůbec neobjeví.
Byl to totiž můj přítel, malíř falsifikátů, pan
Lovell.
R.E. ECKELS
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MŠE SV.
AARAU - každou
třetí neděli v mě
síci, v sále pod
kostelem sv.Petra,
blízko nádraží-10 h
BERN - každou druhou
neděli v měsíci v 9 hoď
v kapli u kostela "Bruder Klaus"
Segantinistr.26.
BASILEJ-slovenská, i pro Cechy
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 5.ned.
v mesiaci,
9,15
RUTI-TANN - každou první neděli v
měsíci v 9,15 hod.v kapli u kato
lického kostela.

WINTERTHUR - každou sobotu v 19 ho
din v kapli u kostela sv.Ulricha,
Seuzacherstr.2., Rosenberg . Tam
zve ke mši svaté náš misionář
P.Simčík i katolíky ze Schaffhausenu.
ŽENEVA - v kapli pri kostole
sv.Terezky, 14 Ave Paschier,
2 nedela v mesiaci
9,3C

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. zpovědi (obvykle před
každou mší sv! (návratu do Církve, vy
učování katol.náboženství a pod.
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
P.Josef ŠIMČIK, 8004 ZURICH, Brauerstr.99. ,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK,tamtéž,t.01-2414455
P.Martin MAZÁK, 111O Morges,La Longeraie,CP 202, t. 021-8017713
P.AIoiz ONDREJKA: Misie: Leonhardstr. 45.
BASEL, t.051-225117
Byt: Amerbachstr.il. ,4007 BASEL,
tel.061-320404

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
EXERCICIE v Bethanien povede náš oblíbenýl7
exercitátor P.J.KOLACEK z Vatikánského rozhla
su, ale sestry zvedly trochu cenu - na 70 frs
denně-tedy 210 frs za exercicie.
14.-17.března
Duchovní obnovu v Quartenu povede P.Vladimír
Benedikt HOLOTA, OFM-tedy františkán-z vlasti.
Přihl.na oboje u P.šimčíka. Začínají večeří
první den asi v I8 hod._____________ 22.-24.března
SETKÁNÍ MLÁDEŽE se koná ve Schwarzenbergu
od 6.-7.dubna. Přihl.rovněž P.Šimčík___________
POUT DO MEDŽUGORJE
Pojedeme autokarem. Cena 750 frs. Přihl.u P.
Šimčíka. Modlitba a pokání, které doporučuje na
léhavě Zjevení, jsou vzácné prostředky k cestě
k Bohu.
___________________ 2O.-27.dubna______
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI
od 9.-14.let. V Casies, St.Martin, Již.Tyroly.
___ ___________________________ 23.3.-6.4.__________
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI OD 9.-14 let
Přihl.u P.šimčíka. Dětské tábory jsou brzo
obsazené.______________ =______ 13.-27.7.__________
Omlouváme se polit.vězňům, uvedli jsme sice
správně sobotu, ale mylně datum.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
22.L bylo za přítomnosti sv.Otce vyhlášeno I8
dekretů o nových blahořečeních. 4 jsou dotvrze
né zázraky, ostatní hrdinskými ctnostmi. Mj.bu
de blahořečen i kard. Newman(+ 1890), konverti
ta a autor četných teol.knih, a franc.kněz Kamil
Gosta de Beaureqard(+1910).____________________
Na Karlově universitě byl založen .obor pravosl.
teologie, přivtělený k Husově fakultě.___________
Moskevský patriarcha Alexej II.odhalil první
pomník člena carské rodiny -velkokněžny Jelizavety Fjedorovny. Byla r.1918 zavražděna spolu
s carskou rodinou. Založila klášter Marta a Maria
s nemocnicí, sirotčincem a útulkem pro vdovy.
V Zižkových kasárnách v Hradci Králové' se set
kal Otec biskup K.Otčenášek s asi 200 vyššími
důstojníky letectva. V Litoměřicích se setkali
křest.pracovníci ve zdravotnictví ze severních
Cech. Byl tam i litoměřický biskup J.Koukl.Set
kání řídil a přednášky měl lékař a kněz P.Dr.La
dislav KUBÍČEK. 41 zdravotníků se přihlásilo ke
spolupráci s Charitou-chtějí i zdarma vyučovat.
12.2.uplynulo 60 let od založení Vatikánského
rozhlasu. Technicky jej zařídil G.Marconi na přá
ní Pia XI. Pracuje tam asi 430 osob, v redakcích
225, v technice 150,v administrativě 55. Zastou
peno je tam 53 národů. Laiků pracuje 360,kněží
asi 7O-třetina jsou jezuité. Ředitelem je P.P.Borgomeo. Roční rozpočet asi 30 mil .frs.____________
OTEC BISKUP KOUKL NÁS PROSÍ. ABYCHOM MU
POSLALI-jako pomůcku k katechetickým
knihám-rozebranou slovenskou knihu DĚJI
NY SPÁSY. Kdo ji má a může postrádat,
resp.pujčit-tedy na adresu:Otec biskup
Josef Koukl, Dómské nám.1.41288 LITOMĚ
ŘICE - Tschechoslowakei.

PODVOD ZAMILOVANÝCH

NAŠE KŘÍŽOVKA
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Anna rozhodně nevypadala, že je do Petra zami
lovaná. Ani Petr tak nevypadal. Byli zaměstnáni
v bance a denně se potkávali, snad dokonce tro
chu častěji, než bylo nutno a na uštěpačné otáz
ky neodpovídali. Člověk měl spíš dojem, že se
nijak zvlášť nesnášejí.
Banka byla přes Nový rok tři dny zavřená.Když
se loučili, zeptal se Petr jakoby mimochodem:
"Co budete dělat na Silvestra, Aničko?"
"Odjedu. A vy?"-"Já taky.""Hezky si to užijte.
"Děkuji. At i vám nový rok hezky začne." Poda
li si ruce, letmo, skoro rozladěně.
Petr měl přítele, který si mohl dovolit jet na
Silvestra na Zugspitze. Byl bohatý.
"Poslyš, Rolfe, udělej mi jednu laskavost. Víš,
že dělám v bance s jistou Aničkou. Mohl bys na
hoře hodit do schránky můj pozdrav?"
"Vždyť tam nejedeš!"
HUMORESKA I.Slavné židovské město, svaté město kato
"Právě proto. Ta hloupá husa si totiž myslí, že líků, slov, zvratné zájm. ,2.Ženské jméno(5.p)
mi zaimponuje, protože si vyjede do hor. Až si město proroka Jonáše, předl.,u maminky.
přečte, že jsem byl na Zugspitze, praskne zlos 3Místo-kde dostal Jeremiáš svobodu, zájm.,
město-kterému napsal sv Pavel dopis,předl.
tí. A o to mi jde."
4.Spojka,Spojené státy,značka, spojka,název
"Je ti tak nesympatická, Petře?"
již.části sv. Žerně.5.Zn.švýc.aut,stovky,
"To ne - ale nemohu ji vystát."
jméno mnoha císařských měst -např.C.Filipo
Na Nový rok dostal Petr pohlednici z Zugspitze.
va,soulad.6.2 samohl..polní míra,poslední
Od Anny. "Je tu nahoře krásně. Spousta sněhu,
pocta mrtvému, obilí.7.Ukaž.zájm..místo na
slunce září. Na dnešní silvestrovskou zábavu mě
rození Páně, ukaž. zájm., vlastním.8. Povzdech,
pozvali tři velmi hezcí pánové. Všechno nejlepší
situace, rybník před židovským chrámem.
v Novém roce přeje - Anna."
9.Jméno psa,jméno obyvateleJiž.Afriky ho
No tohle! Ten Nový rok začíná pěkně. To se
landského původu,nota, řecké město-tamním
ale shodil. Až dostane Anička jeho lístek z Zug
křesťanům psal sv.Pavel dopisy.10.Zn.dobré
spitze, bude vědět, že lhal. Vždyť by se muse
mouky,mužs.jméno, řeka-ve které křtil sv.
li v hotelu potkat. Co jí jen zítra v práci od
Jan Křtitel, plným titulem, spojka.II .králov
poví, až se ho zeptá:"A jaké to na Zugspitze
ská milost ,útěk,zn.dusíku, město-kam šel
bylo?" Ale co! Řekne prostě, že žertoval.
sv. Pavel před svým obráceními š-s). 12. Kraj
Druhý den se odvážně vypravil za Aničkou-sot— kolem biblického jezera,zn . rhenia.
va si pověsil kabát do skříně.
A.Starozákonní bibl.město, podle tradice
"Tak co, dostala jste mou pohlednici z Zugspithora Proměnění Páně,zn.malé váhy,B .Místoze?""Ano, Petře."
kam šli dva učedníci po Zmrtvýchvstání Páně
Copak to? Proč se mu ne vysmívá. "Já vaši po
zn.kyslíku,kulhající.C.Hlavní město Itálie
hlednici také dostal, Aničko. "
"Byl to ode mne hloupý žert, Petře. Byl byste (něm.),stará délková míra(l,3 m),město sv.
Cyrila a Metoda.D.Předl.,bydliště sv.Rodiny
mě musel vidět. Chtěla jsem vám
pláštěnka, nota.:E.Pahorek-na kterém stál
imponovat." Sáhla po kapesníku.
jeruz.chrám,zn.cassiopeia,město v j.Čechách,
"Vy jste tam nebyla?""Ne, jela
předl.F.Babička Páně,ustanovený obhájce,
tam kamarádka."
.dravému zvířeti, zn.jodu,egyptský pojem du"Chtěla jste se přede mnou
^še člověka. G. První žena Jakubova, zn. diktá
vytáhnout?!" "Ano, Petře."
torské strany, zkr. Hebrejce. zájm.,teplota. H
"Ach Bože! Víte co? O ve
zn. elektrovoit u, citosl. hnusu, chudí (něm), země
likonocích se zasnoubíme
(něm. )I. Zájm.,spojka,zn.jodu,zbytek(lid. )
a až nám zvýší plat, bu
předl.
,darovat. J.Souhl.s háčkem, jméno( 2.pád
de svatba. Na svatební
nota, hlas ovce,tak(něm.) ,u-něm,předl.K.
cestu pojedeme na Zug
499-říms. ,žens.jméno,měkká sykavka,zbyteč
spitze !"
ná,předl.L.Psík, v-něm. ,říms.2,,citosl.odhá
"Copak jste tam nebyl?"
nění. M. Vléct sem a tam,lat.zkr.-ode dneška,
"Ne,"políbil ji Petr,
zn. dusíku, černá hmota na opravu silnic (lid.)
"lhal jsem jako ty
N.K založení, hříšné bibl.město, též.
"Petře, už nik
POM0CKY: Rama, RM.Stab, cp,e.o. ,
dy nebudu lhát!
Ka
" A přece začí
náš, Aničko.
HANS ROSLER

HUMOR
Pan Novák objednává v obchodě pulover číslo
42 a pyžama číslo 39. Prodavač se užasle
i
ptá:"Proč dvě různé velikos
ti? ""Nevíte, jaký jsem do
ma maličký!"

Pan Šmíd a Horák hrají v hos
podě karty. Horák prohraje.
"Ted nemám u sebe peníze.
Zaplatím ti to příště!"Šmíd
se rozčílí:"A jak mám já
teči zaplatit své pivo?"

"Ano, pane učiteli. Jsem rychle unavený."

"Jak to, sousede, že máte najednou
tolik peněz?""Předtím jsem byl chu
dý automobilista a teči jsem bohatý
chodec."

Pan Stojka ukradl kalhoty.
Octne se před soudem a má
tak šikovného advokáta, že
ten prokáže jeho nevinu.
Když soud skončí osvobozo
vacím výrokem, soudce i
diváci se hrnou ze sálu.
Jen osvobozený zloděj sedí.
"Haló, držíme tu vedoucího
"Tak pojdte, už je po všem,"
vaši opravny v zajetí, do
vyzývá ho advokát. "Nemohu.
kud někdo ne
Cekám, až všichni odejdou. Mám totiž ty
přijde opra
ukradené kalhoty na sobě."
vit nám vodo
Pan Nožička vstoupí do obchodu ze zvířaty.
vod ."

Zalíbí se mu kanárek, který krásně zpívá.
Ale pak se obrátí na prodavače:"Poslyšte,
vždyť ten kanárek má jen jednu nohu!""A co
vlastně chcete? Zpěváka nebo tanečníka?"

0 třech ráno se vrací pan Koulička domů. Z
ložnice se ozve hlas jeho ženy:"Už jsi zase
opilý, co?""Kdepak, miláčku.""Tak řekni
rychle: Třistatřiatřicet křepelek přeletělo
přes třistatřiatřicet stříbrných střech."
"No dobrá. Tak,já přespím na gauči.”
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Ty jsi ten nejhloupejsí pes, jakého jsem kdy vi
děl,"zlobí se pan Novák."Nařídím ti, abys při
nesl noviny a ty začneš vařit kávu."

"Tatínek a maminka mají dnes večer
vzácnou a důležitou návštěvu,"vy
světluje vnučka babičce, která ji
přišla hlídat. "Jak to víš?" "To
hned poznám - když se maminka směje
všemu, co tatínek vypravuje.”
Petr navštívil psychiatra. Ten se
ho ptá:"Klamete svou manželku?"
"Jistě. Nemám jinou ženu, kterou
bych mohl klamat."

"Říkali mi, že velice milujete hud
bu.”"^ je pravda - ale nevadí, jen
klidně hřejte dál!"
"Copak nevíš, kolik ovec máš ve
stádu?"zlobí se sedlák na pasáčka.
"Nevím. Kdykoliv je začnu počítat,
tak v polovině usnu."

"Poslyš, řekni mi, s kým se kamará
díš! ""Abys věděl, jaký jsem?""Tú ne,
ale abych věděl, co mi můžeš sehnat.”

"Jak to, že už jdete domů? Pracovní doba končí
o pěti.""Nejdu domů, pane řediteli, jdu ke ka
marádce ."

"Dnes vás napomínám naposledy,"zlobí se ředitel
na zaměstnance.-"Vy chcete od nás odejít?”

Host sedí dlouho v restauraci. Konečně se dopálí
a volá na číšníka:"Poslyšte, víte, kolikrát jsem
si už u vás objednal pivo?'"'To si budete muset
Angličan jede se skotem v rychlíku do Glas- spočítat sám. Vidíte, že nemám čas."

gova. Dají se do řeči, Angličan mu nabídne
cigaretu a sám si také jednu vezme. Pak ho
poprosí o oheň:"Hned jsem si myslel, že mi
tu cigaretu zdarma nedáváte,"říká Skot.
Otec prohlíží synovo vysvědčení a smutně
pokyvuje hlavou. Pak se obracík manželce:
"Maminko, v matematice
jsme dostali čtyřku, bu
deme muset přidat."

Pan domu počítá a pak řekne ženě:"Tak jsme ko
nečně splatili všechny dluhy. Kam jdeš?"”Jdu si
vypůjčit peníze."

Učitel prohlédl domácí úlohu žáka a řekl:"Za
trest napíšeš: Domácí úkoly mám psát bez cizí
pomoci.-A tatínek to stokrát podepíše."

Soudce nařídil mladíkovi,
kterého má soudit z krá
deže auta, aby se před
procesem dal ostříhat.
"Proč?""Odmítám soudit
člověka, kterého nevi
dím! "
Učitel má s Honzíkam
trpělivost, ale konečně
se rozčílí:"Honzo, ty
mluvíš pomalu, myslíš
"Hele, to je ta psí konserva, z které
pcmalu, pracuješ portálu,
jsi minule udělala tak báječný oběd. "
děláš vůbec něco rychle?"

"Přiznej se,
že jsi měl v
vu. Je úplně
možné, vždyť
báječně!"

kluku nezdárná,
ruce mou břit
tupá.""To není
řezala dříví

"Ani si nedovedeš předsta
vit, jak je ta má dívka
skromná.""To si představit
dovedu, jinak by s tebou
nechodila."

Vedoucí kanceláře prohlíží
výkaz svého podřízeného a
vzdychá:"Z vás by měl být
meteorolog.""Proč" Soustav
ně se mýlíte.”

R.P,
8635 Dürnten

POSTRETOUREN:
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CO PRO VÁS ZNAMENÁ KULTURA?
Trhne to vámi, když jdete kolem budovy, kde jé oznámení o výstavě obrazů?
Hledáte v obchodním domě při náhodné návštěvě napřed knihy či uměl .'předměty?
Snažíte se, aby váš byt byl vkusně zařízený?
Vadí vám v bytě kýče, i když jsou to dárky vám milých osob?
Kupujete na poutních místech jen ze zbožnosti nevkusné předměty?
Je pro vás těžké, modlit se před kýčovitou sochou či obrazem?
Jde vám na nervy uřvaná či povrchní hudba?
Máte-li možnost jít na dobrý koncert, využijete toho?
Dáte přednost reprodukci uměleckého obrazu před originálem kýče?
Podíváte se před odchodem z bytu vždycky do zrcadla?
Vštěpujete i svým dětem dobrý vkus?
Vstáváte po poslechu dobré hudby osvěženější?
Chcete, aby i v detektivkách a pod.literatuře bylo kousek umění?
Máte rádi gregoriánský chorál nebo mešní hudbu východního obřadu?
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ano 1 ne O
ano 2 ne O
ano 1 ne O
ano 1 ne O
ano O ne 1
ano 1 ne O
ano 1 ne O
ano 1 neO
ano 1 neO
ano 1 neO
ano 1 ne O
ano 1 neO
ano 1 neO
ano 1 neO

15-11: jste kultivovaný člověk, který má vkus a těžko snáší kýče
10-7: máte vkus, ale někdy se to stydíte přiznat nebo podlehnete nátlaku
jiných a věnujete se i lacinému požitku či koupíte kýč.
6-3:
Vás vkus je nepatrný. Na zdech bytu visí leckdy mazanice amatérů, nerozeznáte je
od dobrého umění a automaticky posloucháte hudbu všeho druhu.
2-0:
jste pod úrovni člověka doby kamenné. K umění jste hluší, slepí a němí.
KDO

JE

PACHATEL?

Majitele kasina zavraždil někdo z gangsterů. Policie zatkla pět podezřelých. Na její otázky
odpověděl každý z nich dvakrát pravdivě a jednou lživě. Zde jsou jejich odpovědi:
Lefty Torelliho jsem nezabil. Nikdy jsem neměl pistoli. Udělal to Spike.
Red:Nezabil jsem Torelliho.Neměl jsem nikdy pistoli. Ostatní se vyhýbají odpovědnosti.
Dopey:Jsem nevinen. Nikdy jsem Butche neviděl. Udělal to Spike.
Spike:Jsem nevinen, udělal to Butsch. Lefty lže, když tvrdí, že jsem to udělal já.
Butch:Nezabil jsem Torelliho. Vinen je Red. Dopey a já jsme staří přátelé.
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NAJDETE 1O ROZDÍLŮ MEZI OBRÁZKY.

ROZDÍLŮ JE 12.

