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přišlo jaro a našinci začínají jezdit do vlasti. Můžeme pomoci nejen nejbliž'
ším, ale i těm, kdo jsou na tom zle a nemají nikoho, kdo by je podpořil.
Např.stařenky, které mají maličký důchod a vlečou se, hl.ve velkých městech,
s poloprázdnou taškou ulicemi. Ceny potravin se zvýšily. Někdy podstatně.
Ti, kdo pracovali ve Švýcarsku celý život, mají slušné důchody a úspory. Ba
řada našinců má už své domky.
Za pět franků dostaneme něco přes sto korun,tedy často desetinu důchodů chu
dých doma. Zde máme možnost, plnit slova Páně:"Co jste udělali pro jednoho z
těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali."(Mt 25,40).
Dáte-li takovému neznámému chudákovi trochu potravin, které můžete přivést i
odtud-sušené mléko, polévky v sáčku, čokoládu, kávu, rýži ap., nebo mu vtisk
nete stovku do dlaně, uvidíte, jak jeho tvář zazáří.
Můžeme podpořit naše doma i duchovně. Odebíráte české či slovenské katolic
ké časopisy či knihy. Nemáte-li doma věřící přátele, dáte je na faru - když
je kněz vystaví na prodejním stolku v kostele,získá trochu peněz na něco
nutného. Můžeme jim předat pásky s natočenými exerciciemi. Nebo jim předpla
tit dobrý katolický časopis v zahraničí. Někteří už předplatili známým KLUB,
možná i jiné dobré časopisy.
Víme, že Západ nemůže být v podstatě vzorem pro našince doma. Je roztříště
ný, jsou i profesoři a učitelé náboženství, kteří se souhlasem biskupa(missio canonica) přednášejí něco, co se podstatně liší od učení katolické Círk
ve. Na to můžeme kněze, řeholníky i řeholnice-a máme-li možnosti-i biskupa
upozornit. Naši biskupové jsou dobře informovaní, ale metody nepřátel Církve
v Církvi jsou tak rafinované a stále nové, že na všechny naši doma nepřijdou.
"Neposlechne-li někdo ani Církev, at je pro tebe jako pohan a veřejný hříš
ník. "(Mt 18,17). Na tato slova Kristova se na Západě často zapomíná. Hlavou
Církve je Kristus - ale papež je jeho náměstek.
Tedy můžeme naše doma na leccos upozornit. V kostelích se prodávala knížka
Alfonse Pereiry. Vedle výroků velkých světců a osobností Církve, tarjj, byly
i výroky jejich nepřátel, např.Věřím v Boha protes
tantské feministky Dorotheé Solleové, výroky od
padlých kněží, nevěrců - ba i komunistů. Lidé,kte
ří mají víru v krvi, okamžitě poznali, že s kni
hou není něco v pořádku-a potvrdil to i jeden z
biskupů. Takové knihy vnášejí do duší jen zmatek.
Jistě i Jidáš řekl něco dobrého, ale nikdy bychom
ho necitovali. Navíc jsou tam zkomolené části No
vého zákona.Ci chtějí vydat ve ZVONu knihu odpadlíka Borose
Sami můžeme hodně duchovně od katolíků na Východě získat.
Většina kněží, řeholníků a řeholnic a řada laiků pro víru
trpěla. Věřící tam z víry důsledně žijí. Pro nás je to
vzor, podpora a posila.
Jistě vám napadnou i jiné možnosti, jak podpořit těžce
zkoušené lidi ve vlasti. Je to naše povinnost, Bůh nám
sám odplatí to, co nemohou zaplatit naši chudí doma.
Vaše
redakce

NOVINKY
Dvoudenního zasedání našich biskupů z Cech
a Moravy se zúčastnil i wroclavský arcib.
kard.Gulbinowicz. O.biskup Liška v úvodu
vzpomněl I .výr.vysvěcení nových biskupů a
řekl, že při řešení všech otázek se musí vy
cházet z evangelií. O.biskup Vlk zdůraznil,
aby věřící citlivě vnímali potřeby druhých a
v jednotě osvědčovali svou katolickou víru.
Navrhl svolání synody katol. Církve ve vlas
ti. Biskupové uvažovali o založení pastorač
ních středisek, která by se starala o pastor
pomůcky, exercicie a nábož.kurzy a vypra
covávala plány pro činnost biskupství. Dr.
Radovan Perka, ved.úřadu pro církve na
min.kultury, informoval o přípravě právních
norem. O práci krajanů v USA hovořil P.P.
Esterka, který tam zastupuje naše zájmy.
P.biskup Skarvada mluvil o otázkách české
a slov, koleje Nepomucenum. V 17 hod. přijal
biskupy kard.Tomášek, v 18 hod.byla spo
lečná mše sv.u sv.Víta. P.Dr.Halík zdůraz
nil, že křesťané mají vnášet do společnosti
uklidnění a vést svým chováním druhé k
hlubším hodnotám. Doporučil studium sociál,
učení Církve. Bylo by dobré, aby si různá
společenství na diecézní úrovni vyměňovala
své zkušenosti, pracovala ve far. radách,
propagovala dobrý katol.tisk a kulturní prá
ci v Církvi. Mluvilo se o finančním zajištění
Církve. Nuncius arcib.C.Coppa hovořil o
problémech teol.fakult a o českém poutním
domě v Jeruzalémě, který byl přestavěn pro
apošt.delegaci sv.Stolce a měl by se hledat
menší dům pro naše poutníky. Navrhl společ
nou pouť do Říma 22.4. Mluvilo se i o vhod
nějším umístění redakce Katol. týdeníku a
nakladatelství Zvon a vytvoření filiální re
dakce na Moravě. Olomoucký arcib. F. Vaňák
oznámil, že jsou připraveny podklady pro
svatořečení bl.Jana Sarkandra. Příští bisk.
konference se koná 1O.-11.6. v Olomouci.
17.2.uplynulo 90 let od smrti P.Klementa
V. PETR A, zakladatele kongregace Bratři
Nejsv.Svátosti-Petrínů-v Budějovicích. Jeho
románový životopis napsal P. Koláček: Kapka
krve, odborné podklady pro blahořečení při
pravuje pan Alois Kratochvíl v Budějovicích.
Petřini mají v Brně, na Veveří,ústav pro
pozdní kněžská povolání; po dvouletém kur
su se muži bez maturity mohou hlásit do semináře-je jich 50. V nakladatelství Petrov
vyšla pro ně česky kniha P.L.Kuchaře:
Průlet ve stínu radaru o tajném svěcení jeho
i jiných Eucharistiánův Polsku.PETROV vydí
životopis bl.Zdislavy od Vojtěšky Mazálkově.
V Madarsku si založili Sdružení katol.noviná
řů. Předsedou je spolupracovník katol.týdeníku Ujmber", GyBrqy.

28.2. navštívil pražského arcib.kard.Tomáška
gener.prokurátor ČSFR a mj.ho upozornil na
stoupající kriminalitu. Prosil, aby Církev víc
působila na upevnění mravních hodnot. Kard.
Tomášek odpověděl, že Církev zdůrazňuje 2
mravní hodnosty, obsažené v Písmu sv.stále.
Je nutné, aby k tomu vychovávali rodiče už
malé děti, pak by nebylo tolik problémů s kri
minalitou.-9.3. ukradli neznámí zloději z poutní
baziliky Sedmibolestné P.Marie v Šaštíně, ná
rodní svatyně Slovenska, řadu vzácných předmětů._________________________________________
Slovenský deník přinesl zprávu o tiskové be
sedě svobodozednářských loží v Bratislavě.
Ustavující shromáždění velké lože Svoboda jed
noty čs.se konalo 17.11.na pražském hradě,
bez účasti presidenta Bushe a Havla. Tam na
vrhli, vytvořit loži i na Slovensku a žádost o
registraci už poslali slov.ministerstvu vnitra.
V lednu se vrátil do katolické Církve pravo
slavný biskup Vladimirov Cekalin. I když je
jeho svěcení platné, nemůže vykonávat funkci
biskupa bez povolení Sv.Stolce v Římě.______
- 10.3.se konala v Castelgandolfu konferen
9.
ce focolarinů na téma:Nová evangelizace dneš
ní společnosti.-Bylo tam přes 2000 účastníků
z asi 33 zemí-i od nás-a 5 ti světadílů.
10.3. zemřel P.Josef Jech(7O)první misionář
ve Frankfurtu. Později odešel do něm.duchov
ní správy. Patřil do litoměřické diecéze a když
mu hrozilo zatčení, odešel do ciziny._________
12.3. měl tajemník bisk.konference Švýcarska
P.Roland Truffer,O.P.přednášku o jmenování
nových biskupů. Vzdor prosbě ll.Vaticana,
aby se přenechalo jmenování biskupů jen Římu
chtějí si kantony i kapituly zachovat práva k
účasti na jmenování biskupů,jaké měly před
11. Vatikánem! na který se tak rádi odvolávají).
Světová rada církví (s výjimkou katolické!), za
sedající v Austrálii, vyzvala mj.k bojkotu
oslav 500 let od evangelizace Ameriky r. 1992.
Zástupci pravoslavných kritizovali radu církví
a pohrozili, že budou-li se v ní dál šířit protikřestanské tendence, radu církvi opustí.
Provikář sv.Otce pro římské biskupství, arcib
Camillo Ruini(59)byl jmenován jako nástupce
kard.Ugo Polettiho předsedou italské biskupské konference._______________________________
Na sv.Václava uplyne 20 let od smrti českého
básníka Bohuslava Rejnka._____ ______________
-3.3. se konal na Jasné Hoře-Censtochová v
1.
Polsku XVI. kongres nár. kongregace vedoucích
hnutí Světlo a život na téma:Působení Ducha
sv. Kromě 6 biskupů přijel i Jezuita Manuel
Casanova z Říma, odpovědný za Evangelizaci
2000 v Evropě. Byl tam i autor duchovních
knih P.Michel Quoist(7O) a 25 Slováků._____
Malé sestry Ježíšovy, pracující v intencích P.
de Foucaulda, zavražděného muslimy v sev.
Africe, mají v českých zemích 12 sester._____
V Římě založili v Tusculanu farnost sv.Josefa
Moseati, svatořečeného lékaře moderní doby.
R.I993 oslavíme 75.výr.fatimských zjevení.

ZUBY V ŽALUDKU

zatrolený chrup a konečně jsem jej do
stal do drátěného svěráčku. Mohli jsme
Asi před třemi lety ke mne přišel vy si ovšem toho chlapíka otevřít a vyn
hublý muž a prosil mě o morfium. Při dat mu chrup ze žaludku, ale myslel 3
znal se, že propadl tomuto jedu a trpí jsem si, že to takhle půjde snadněji.
prý tak strašlivě bolestmi v prsou, že Škoda, že jsem mu žaludek neotevřel
potřebuje nějakou úlevu. Umírá prý na operativně.
souchotiny, nemůže jíst, nemůže trávit. Lopotil jsem se všemožně, ale zuby
Proto jsem si na svého chlapíka napřed jsem nahoru nedostal. Zkoušel jsem to
posvítil reontgenem. A hle, zdálo se, všelijak, pokud to ještě jakž takž
že má plíce v pořádku. Zato v žaludku, snášel, a pak jsem se vzdal naděje
věřte mi to nebo ne, jsem našel stín, na úspěch.
vrhaný zcela nepochybně části umělého Věděl jsem, že si mohu dát do příští
chrupu. Byly to tehdy asi čtyři zuby
ho dne pořídit nástroj, jímž bych
a tím se žaludek vtlačoval do nepřiro chrup rozdělil, a pak už by to bylo
zené polohy.
šlo lehčeji. Ale tu jsem pozoroval,
Upozornil jsem ho na to a on zapochy snad tomu ani neuvěříte, že za nic na
boval o mém zdravém rozumu. Ale já ho světě nemohu uvolnit drátěný svěráček,
pozval na další den, abychom měli
abych jej mohl vyndat ze žaludku
úplnou jistotu. Potvrdí-li se má
utrápeného nešťastníka.
domněnka, pokusím se chrup
Zase jsem se lopotil, až
vylovit. Ten nešťastník
jsme byli oba polomrtví,
opravdu přišel a byl nadmí
ale nakonec jsem toho mu
ru rozrušený.
sel nechat a propustit
"Heleáte, doktore!" vy
ubožáka "z ošetření" s
kládal," snad nejste na
drátem, visícím mu od
konec ani takový blá
úst.
zen. Měl jsem kdysi
Slíbil, že se druhý den
opravdu několik umě
vrátí a já jsem o jeho
lých zubů. Dával
slovech ani trochu nepo
jsem si je vždy do
chyboval .
sklenky vody, po
Vrátil se.
stavené na okně.
Tentokrát se ten zatrace
Jednou jsem se přiva
ný drát uvolnil už hned
lil v noci domů, hez
při prvním pokusu. Ale
ky nadrátovaný. Když
když jsem mu chtěl rozdě
jsem otevřel dveře,
lit v žaludku chrup a po
byl u mne právě na
částech jej vytahovat, po
návštěvě zloděj. Vrhl
padl klobouk a se slovy"za
jsem se na něj a krás
nic na světě" vyletěl z ordina
ně jsme se porvali ce jako netopýr z pekla - a pak
ale nakonec mi uplách
jsem o něm neslyšel až do včerejška,
nul. Byl jsem zmožen rvačkou i pitím, kdy se zase u mne z čista jasna obje
tak jsem tedy s sebou praštil na po
vil .
stel a vyspával v šatech. Ráno jsem
Zpočátku jsem ho nepoznal. Přibral
se sháněl po zubech; na okně však ne dobrých dvacet liber a nevypadal na
byly ani zuby, ani sklenička. Podíval umření.
jsem se pod okno a tam ležely na zemi "Tak co je s těmi zuby?"vyptával jsem
opravdu střepy skleničky, kterou jsme se."Kdopak je z vás vylovil?"
asi srazili při noční rvačce. Je mož "Vůbec nikdo. Vy jste nějak dobře
né, že jsem ty zuby spolknul při té
upravil jejich polohu, nebo co se s
pranici. Ovšem tehdy jsem je marně
nimi stalo. A tak jsou uvnitř dodnes
hledal a nakonec jsem si myslil, že
a - "při těchto slovech couval do
mi je nějací nezbedníci ukladli a po bezpečí ke dveřím -"a jen ať to něja
řídil jsem si nové."
ký potrhlý doktor zase zkusí. A vám
Nu - dobrá - to znělo přijatelně. Za jsem se jen přišel ukázat, abyste vi
vedl jsem mu tedy do zažívací trubice děl, jaký jste hrozný packal..."
esophagoskop. Bylo jasně vidět ten
A než jsem se nadál, zmizel. /F.LOOMIS/

sami v sobě řád.Ta
ubírá mezi dvěma
extrémy. Bud na řád a nepořá
dek vůbec nehledím a tak se jen
poddávám náladám chvíle. Nebo
ten řád tak zabsolutním, že se
stanu pedantem. Když něco děj.
lám,. řeknu si, ted to musím
4
udělat, i kdyby se zbořil svět.
A kdyby přišel přítel a chtěl
se mnou mluvit o důležitém pro
blému nebo se se mnou chtěl
někdo poradit-řeknu, ted nemo
hu. - Tedy ctnost potřebuje mí
ru, pravidlo a to jí dává ro zum podle předmětu, na který se
vztahuje. Ctnost je cesta mezi
dvěma extrémy, ale ne kompro
mis, spíš vrchol mezi dvěma pro
pastmi. Nalevo a napravo jsou
neřesti nebo nedostatky.

tvoříme
CTNOSTI BEZ KONCE ACTNOSTI STŘEDU Tím
to snaha se

V této části duchovních cvičení vysvětluje P.Dr.Josef
Benáček rozdíl mezi božskými a mravními ctnostmi.
MRAVNÍ CTNOSTI se vždycky týkají nějaké pozemského dobra.Tedy dobra lidského. Jsem sta
tečný v nesnázích nebo protivenstvích. Sna
žím se být spravedlivý k jiným lidem a ke
společnosti. Pěstuji mírnost, abych ovládal
své nízké náklonnosti.
VÍRA, NADĚJE A LÁSKA nás ale nekonfrontují s
pozemskými, byt krásnými a vznešenými hodno
tami, ale staví nás tváří v tvář živému Bohu.
Věřím v Boha. Doufám v Boha. Miluji Boha živého Boha - ne nějaký ideál. Dávám se tedy
zároveň ztvárňovat, dávám se modelovat Bohem,
abych mu byl podobný. Ve víře dávám promítat
svůj život Boží pravdou. Nadějí dávám promí
tat svůj život Boží věrností. A v lásce dá
vám promítat svůj život Boží láskou. A tím se
také Bohu připodobňujeme.
Přísloví praví:"Řekni mi, s kým se stýkáš, a
já ti řeknu, jaký jsi." Milujeme-li dobro,
stáváme se dobrými. Milujeme-li řád, vnášíme
řád i do svého života. Milujeme-li lidi, kte
ří trpí, stáváme se soucitnými.
A věříme-li v Boha, doufáme v něho a milujeme
ho, zbožštujeme se, stáváme se podobnými Bo
hu, protože dáváme promítnout svou bytost Boží
pravdou, Boží věrností, Boží láskou.
To je první charakteristika, první vlastnost
božských ctností.0 tom se dřívějším myslite
lům ani nesnilo. Aristoteles, který se dob
ral nej hlubšího pojmu Boha ve starověku, měl
za to a byl přesvědčen, že Bůh je blažený sám
v sobě. Bůh poznává sám sebe a to je jeho
blaženost; o nic jiného se nestará. Kdyby se
staral o svět, kdyby se staral o nás, o lidi,
pak by se vlastně degradoval - ponížil se.
To je druhý zásadní rozdíl mezi normálním
mravním životem a božským životem - božskými
ctnostmi. Řekli jsme, že mravní život nebo
život ctnosti je vlastně život zakotvený v
Bohu, je to vůle, konat dobro, je to cesta,
neustále orientovaná k tomu, co je krásné,co
je ušlechtilé a hodnotné.
Ale tato cesta probíhá vždy mezi dvěma extré
my, protichůdnými extrémy. Ctnost sleduje
střední cestu. Co to znamená? Vezměme např.
šetrnost. Šetrnost je sama o sobě dobrá věc.
Ale je to zároveň cesta mezi dvěma extrémy,
lakotou a rozmařilostí. Mohu upadnout do nepo
řádku bud tím, že jsem málo šetrný, rozhazuji
plnýma rukama, nebo jsem moc šetrný, lpím
příliš na penězích a na majetku. Někdo řekl,
že lakota je šetrnost v heroickém stupni. Ne
bo milovat řád, pořádek. Nemyslím jen pořádek
v bytě, aby bylo uklizeno a všechno stálo na
svém místě. Řád znamená, aby bylo všechno na
svém místě také v nás. Aby měla své místo prá
ce, zábava, modlitba, abychom nepřikládali
větší důležitost tomu, co je nepodstatné a
odsunovali na nižší místo to, co je podstatné

SMĚRARS !
Rychlík Paříž-Lyon rachotil v letním slunci
skrze Bourgogne. Kopečky Cote ďOr se
ztrácely v jemné mlze a před očima cestují
cích se otevíralo rozkošné údolí Saony.
"Padesátý šestý bude dobrý ročník,"řekl
Chenille, obchodník vínem, zavalitější pán
s prošedivělými vlasy. "Slunko vinařům
přeje."
"Bylo by to dobré,"kývnul proti
němu sedící žurnalista Segourier
a složil noviny, za kterými se už
několik hodin skrýval. "Šest let
to za nic nestálo."
"Ano,"živě souhlasil obchodník,
spokojený, že našel společníka k
rozhovoru. Zeširoka a podrobně
se rozhovořil o špičkových vínech
Cote d Or a Charollaita, o ryzlingu
silváně a tramině, o hnilobě ušlechtilých
rév, o hroznových plodech, o plísní, takže
se ani nedalo odhadnout, kdy s přednáškou
skončí.
Pan Segourier ho chvilku poslouchal, pak
ztratil zájem a by by se raději dal zase do
novin, ostýchal se však být nezdvořilý a
když druhý stále horlivě pokračoval, začal
pozorovat spolucestující v oddělení.
Byl tam starší důstojný pán v klerice a
modlil se breviář. Proti němu seděla vzne
šená dáma ve smutku, dívala se se zvlášt
ním pohledem z okna. I když se zdálo, že
se dívá na krajinu, nevěnovala ani jí, ani
svému okolí mnoho pozornosti. Asi vdova
po důstojníkovi, myslel si žurnalista. Snad
ztratila muže v krymské válce. Pak tu byla
půvabná žena v krynolině a jemné pláštěn
ce, a její dva chlapci, šestiletý a desetile
tý, jí nedali ani chvilku pokoj. Pak slečna
středního věku - stále kašlala. Na malém
kapesníčku, který si držela před ústy, se
objevily krvavé skvrnky. Ubohá žena měla
asi vážnou tuberkulózu,
Dále tam byla venkovská žena se slepou
dceruškou. Tu a tam zašeptala děvčeti do
ucha několik potěšujících slov.
Duchovní se pokřižoval a zavřel breviář.
"Odpuste, Otče,"oslovila ho dáma ve smut
ku, "budeme brzo v Lyoně?"
"Za dobrou hodinku,"řekl kněz."Brzo jsme
v Macone, tam vlak chvíli staví. Pak přes
Villefranche a pak jsme brzo v Lyoně."
"Nevyznám se ve městě, "pokračovala váha
vě. "Bydlím v hotelu Angleterre. Jsou na
nádraží nosiči?"
"Jistě, milostivá paní,"odvětil kněz zdvoři
le. "Sám vystupuji už ve Villefranche."
"Znám ten hotel,"ujistil pan Segourier dá
mu. "Je to na Plače Carnot, blízko nádraží.
Jdu tam také, zavedu vás tam, chcete-li."
"Je-li to blízko nádraží najdu hotel sama,"

řekla paní odmítavě. "Ale jak to, že rychlík za
stavuje v takovém hnízdě jako je Villefranche?"
"Dobré místo pro obchod vínem,"vmísil se do ře
či tlustý pán, šťastný, že může v řeči pokračovat
"Z Villefranche jedou poštovní vozy do Arsu."p
"Ars?"trhla s sebou paní,"co je to za místo?" 5
"Copak jste dosud neslyšela o Arsu a jeho svá
tém knězi?"divil se žurnalista. "Ars je přece nej
větším poutním místem Francie. K neuvěření, co
dovedou udělat pověry."
"Pověry?"svraštil kněz čelo.
Nu, nechci se vás dotknout,důstojný
pane, "odvětil novinář s úsměvem,
"ale vy, vzdělaný muž, nebudete
přece tvrdit, že zprávy o zázra
cích, které prý se ději v Arsu,
jsou pravdivé?"
"Sám jsem byl svědkem, jak se jeden
zmrzačený uzdravil a tančil radostí
se svými berlami, a jak hluchý nabyl
sluch a slepá zase viděla.
Takové zázraky se dají připravit,"smál se
novinář. "O čestnosti faráře ovšem nepochybuji,
vždyť mu císař dal kříž Čestné legie, ale najdou
se nezodpovědné osoby, které předstírají choro
bu a udělají si ze starého muže dobrý den."
"Znám podobný případ,"odvětil klidně P.Guillaumět, opat kláštera Neposkvrněného početí ze St.
Dizier."Ale Vianney okamžitě poznal, že ho chce
zdánlivý mrzák oklamat a přísně ho napomenul.
Ostatně,příklady, o nichž jsem hovořil,vyšetřili
předtím lékaři. Jde tu určitě o zázraky."
Novinář pokrčil rameny,
"Opravdu jste viděl, že byli nemocní uzdraveni?'
ptala se matka slepé holčičky vzrušeně.
"Viděl jsem to na vlastní oči."
"Pak by mělo mé dítě naději. Ztratila totiž zrak
po zápalu mozkových blan."
"Jen důvěřujte,"řekl kněz vážně.
"Dceruško, slyšela jsi,"pohladila paní dítě."Je
to kněz, co to řekl. Kéž bys znovu viděla!"
"Není nelidské dávat naději, která se snad ne
splní, "pošeptal novinář knězi.
"Odkud víte, že se nesplní?"zeptal se kněz."Ne
vím, co vás Vede do Lyonu, ale máte-li čas, ra
dím vám odbočit do Arsu-není to daleko. Snad
tam najdete i nocleh v hotelu."
"Po tom, co jste nám, důstojný pane řekl,ráda
bych také viděla arského faráře, "řekla paní ve
smutku."Cestují pro rozptýlení, bez cíle. Snad
ta odbočka se vyplatí."
"Kolik je v Arsu hotelů?"ptal se obchodník.
"Asi pět,"řekl kněz."Nedávno otevřeli další tři."
"Tak mám i já důvod, cestovat do Arsu,"usmál
se obchodník vínem.
"My cestujeme také do Arsu,"hlásil šestiletý ho
šík. "Chceme se pana faráře zeptat na něco vel
mi důležitého, bratr a já."
"Děti mají mlčet, když hovoří dospělí,"napomenu
la je matka. A slyšela jsem,že pan farář je dob
rý rádce v těžkých záležitostech."
"Ano. Je podivuhodné, jak vidí do srdcí a na prosto jistě vidí budoucnost.""To tedy jedu do
Arsu i já," smál se novinář.
W.HUNERMANN

CESTA BOLESTI
Při tomto růženci rozjímámé~tr každého Zdrá
vasu o některé události ze života Páně.
boLestnÁ tajemství
ÚZKOSTI V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ
1. Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec
zvaný Getsemany a řekl učedníkům:"Posedte tady a já se půjdu tamhle pomodlit."
Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou.
Pak na něj začal padat smutek a úzkost.
2. Řekl jim:"Je mi přesmutno až k smrti; zů
staňte zde a bděte se mnou!"
3. Trochu poodešel, padl na zem a modlil se,
aby ho, jestliže je to možné,minula ta ho
dina.
4. "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento ka
lich, ale at se stane ne má vůle, nýbrž
tvá."
5. Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval
ho.
6. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se
ještě usilovněji.
7. Jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve
8. Potom se vrátil k učedníkům a shledal, že
spí. Řekl Petrovi:"To jste nemohli ani
jednu hodinu se mnou bdít?"
9. "Bděte a modlete se, abyste nepřišli do per
kušení.
10. Duch se sice ochoten, ale tělo je slabé
KRUTÉ BIČOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE
1. Hned zrána velekněží se staršími a vykladate
li Písma, to je celá velerada, vynesli rozhod
nutí, dali Ježíše v poutech odvést a odevzda
li Pilátovi. Pilát mu položil otázku:"Ty jsi ži
dovský král?" On mu odpověděl:"Ty to říkáš'
2. Ježíš mu na to řekl:"Moje království není z
tohoto světa. Kdyby moje království bylo z
tohoto světa, moji služebníci by přece bojova
li, abych nebyl vydán židům.
3. Ne, moje království není odtud. "Pilát se ho
zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl:"Ty to říkáš:jsem král. Já jsem se proto
narodil a proto jsem přišel na svět, abych v\
dal svědectví pravdě. Každý, kdo je z prav
dy, slyší můj hlas."
4. Pilát pak prohlásil velekněžím a lidu:"Neshledávám na tomto člověku žádné provinění.Dám
ho tedy potrestat a pak ho propustím."
5. Potom dal Pilát Ježíše zbičovat.
6. Zavržen byl a opuštěn lidmi, muž bolesti. Dů
věrně seznámen s trýzní, jak kdosi, před
nímž se obličej halí. My povrhli jím. My si ho
nevážili. To úmysl Jáhvův byl, trýzní ho
zdrtit, když už se za smírnou oběť chtěl dát.
Vyrván byl, v tísni jsa, bez ochrany právní.
Z pokolení jeho se nestaral nikdo, že od žijí
cích na zemi oddělen byl, až na smrt poraněr
za naše hříchy.
7. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel;jako
beránek vedený na porážku.

8. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnos
zmučen pro naši nepravost.
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9. Byli to však naše nemoci, jež nesl, naše bo
lesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se,že
je raněn, ubit od Boha a pokořen.
10. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizva
mi jsme byli uzdraveni.(Mk 15,1-2,Jan 18
36-37, Lk23,4,16,Jan 19,1,Is 53,3-8-)
TRNÍM KORUNOVÁNÍ1. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do
vládní budovy, a svolali celou četu.Svlékli
ho, přehodili mu nachově rudý plášť.
2. Upletli korunu z trní,vsadili mu ji na hlavu.
3. Do pravé ruky mu dali
rákosovou hůl, klekali před
ním a posmívali se mu:"Buď
zdráv, židovský králi!"
4. Plivali na něj, brali mu
hůl a bili ho po hlavě.
5. Pilát vyšel znovu ven a
řekl židům:"Hleďte, dám
vám ho vyvést,abyste uzna
li, že na něm neshledávám
žádnou vinu."
6. Ježíš vyšel s trnovou ko
runou a v nachově rudém
plášti.
7. Pilát jim řekl:"Ejhle člo
věk." Ale oni se pustili do křiku:"Pryč s ním.
Pryč s nímlUkřižuj ho.“Pilát jim namítl: "Vaše
ho krále mám dát ukřižovat?"Velekněží odpověděli:"Nemáme krále, ale jen císaře."
8. Pilát začal znovu na ně naléhat, protože
chtěl Ježíše propustil. Ale oni odpověděli
křikem:"Na kříž, na kříž s ním!"
9. "Co zlého spáchal? Neshledal jsem na něm
nic, co by zasluhovalo smrt."
10. Tu jim ho odevzdal, aby byl ukřižován.
(Mk 14,16, Mt 27,28-30,Jan I9,4,5,15,16.
Lk 23, 20-21)
KŘÍŽOVÁ CESTA NA GOLGOTU
1. Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe.
2. Den co den ber na sebe svůj kříž a násle
duj mě.
3. Převzali tedy Ježíše, a sám si nesl kříž.
4. Když ho odváděli, zadrželi jistého Simona z
Kyrény, který právě přicházel z pole, a vlo
žili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem.
5. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem.
6. A naleznete odpočinutí.
7. Vždyť mé jho netlačí a moje břemeno netíží.
8. Za ním šel velký zástup lidu a zvláště ženy,
které nad ním naříkaly a plakaly.
9. Ježíš se k nim obrátil a řekl:"Dcery jeruza
lémské, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi."
10. "Vždyť děje-li se toto se zeleným stromem,
jak to teprve dopadne se suchým?
(Lk 9,23; lan !9,l7;Lk 23,26-28,3l;Mt II,29-30)

PAN JEZÍŠ NA KRÍŽI
1. Když došli na místo, které
se nazývá Lebka, ukřižovali
jeho i ty zločince, jednoho
po pravé a druhého po levé
straně.
2. Ježíš řekl:"Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co dělají."
3.Stejně ho potupně napadali i
zločinci spolu s ním ukřižo
vaní. Jeden z těch zločinců,
kteří viseli na kříži, se mu
rouhal: "Což ty nejsi Mesiáš?
Zachraň sebe i nás!" Druhý
ho však okřikl: "A ty se ne
bojíš Boha? Vždyť jsi odsou
zen k stejnému trestu. My
ovšem spravedlivě:dostáváme
přece jen, jak si zasloužíme
za to, co jsme spáchali, ale
on neudělal nic zlého." A do
dal:"Ježíši, pamatuj na mne,
až přijdeš se svým královst
vím."
4.Odpověděl mu: "Skutečně, ří
kám ti: Dnes budeš se mnou
v ráji."
5. Když Ježíš uviděl svou mat
ku a jak při ní stojí ten
učedník, kterého měl tolik
rád, řekl matce:"Zeno to je
tvůj syn."
6. Potom řekl učedníkovi: “To
je tvá matka."
7. A od té chvíle si ji ten
učedník vzal k sobě.
8. Tu nastala tma po celém kra
ji až do tří odpoledne, proto
že se zatmělo slunce.Chrámo
vá opona se v půli roztrhla.
9. Země se zatřásla, skály se
roztrhly. Ježíš mocným hla
sem zvolal: "Otče, do tvých
rukou poroučím svého du
cha."
10. Když Ježíš přijal ocet,řekl:
"Je dokonáno."Pak sklonil
hlavu a skonal. (Lk 23,3346;Mt 27,44;Jan 19,26-30).
Český katol.kněz-82 let,
15 let vězení, dosud ve
službě, prosí o Biovitai
Multivitamin, Kamilosan.
Zásilky na adresu:Sest
ra Helena Vančeková, Ko
peček, 56169 KRÁLÍKY,
Tschechoslowakei.
Ve zprávě o polském polním
biskupovi vypadlo slůvko
"bývalého"! vojska Varšavského
paktu.)_______________________

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Matka Tereza otevřela starobinec v hl.městě Álbanie-Tiraně.
V arcibiskupství Bamberku se vrátil i s rodinou(7 dětí) r.1986
pastor(jméno zpráva neudává)do Církve. Po ukončení teol.stu
dia byl vysvěcen na kněze. Rím ho zbavil závazku celibátu.
Poprvé takové povolení udělil Pius XII.r.1951._________________
Za občanské války v Mozambiku byl organizací Renamo zavražděn katolický misionář z Kolumbie, P.Granada(5O let).
Biskupové téměř všech chudých zemí prosí bohaté země o pomoc
US katolíci polského původu zahájili 25.2.vzpomínkové slavnos
ti k 1OO. výr. smrti P. Leopolda Mučigemba, zvaného patriarchou
Poláků v USA. Založil nejstarší polskou obec v USA v městě
Panna Maria v Texasu-kde je pochován. Do USA přišel r.1872
na pozvání I. texaského biskupa J .Odina. Působil v 12ti státech.
Japonští biskupové chtějí svolat II.národ.konferenci o nové
evangelizaci. Hnutí schválil sv.Stolec a podporuje je každý
svědomitý biskup - rovněž i v naší vlastí._____________________
V postě se konalo ve Vatikáně duchovní cvičení pracovníků u
Sv.Stolce i se sv.Otcem. Začalo r.l929 v adventě, za Pia XI.a
Pia XII.je měli jezuité. Pavel VI.je r.l964 přeložil na postní dobu a za exercitátory povolal i kazatele jiných řeholí.__________
Funkci spirituála Nepomucena převzal po P. Cuprovi-který bude provinciálem jezuitů doma, P.Pazderka z Londýna,jezuita.
Francouzští skauti podepsali na tři roky dohodu s novým sdružením mohamedánských skautů ve Francii.______________________
V Urbinu vyšlo obsáhlé dílo tridentského prof.S.Cicconiho(?)
Romano Quardini a změny náboženského cítění v moderní a postmoderní době. Zabývá se i myšlenkami filosofů Httlderlina a
Nietscheho a spisovatele Dostojevského.________________________
K členům vlády haitského presidenta J . H . Aristida^býv. saleziána,
bude jako kněz suspendován,patří i ředitel Katol■ Charity.____
Sv.Otec vykoná letos tyto pastýřské návštěvy: 10.-13.5.poje
de do Fatimy a asi i na Azorské ostrovy a Madeiru-kde zemřel
poslední rakouský císař Karel. - 2.-10.6. navštíví počtvrté
Polsko(1979, 1983, 1987). V polovině srpna jede do MaďarskaOstřihom, Debrecín, Szembastely a do mariánské svatyně Maria
pocs na území jediného řecko-katol.biskupství Hajdudorag v
Madarsku." Od 13.-2O.1O . navštíví v Brazílii deset měst a
zúčastní se zakončení národního eucharistického kongresu.
Bulharský president pozval sv.Otce na návštěvu své země.
Má se zkoumat i účast bulharských tajných agentů na atentátu
na sv.Otce 13.5.1981.Do té doby bude vyšetřování skončeno..
R.1989 žilo na světě asi 400.000 katol.kněží, z toho 255.000
diecézních a přes 145.000 řeholních, Počet kněží se zvyšuje
v Asii a v Africe, v Evropě a Americe katastrofálně klesá.
Stálých jáhnů pracuje v Církvi asi 16.000. Na kněžství se připravuje asi 93.400 bohoslovců, hl.v Asii,Africe a Oceánii.
V pastýřském listě připomínají polští biskupové sociální učení
Církve, poukazují na neblahé dědictví komunistického režimu v
lidských duších a zdůrazňují mravní hodnotu práce. -Kolínský
kard.J.Meisner napsal pastýřský list k obnovení pokání a sv.
zpovědi:Gott ist grttsser ais unser Herz.(Bůh je větší než na
še srdce).List je vynikající. Obj.Presseamt der Erzbistum Kbln
D-5OOO Kttln 1, Marzellenstrasse 32.___________________________
Sv.Otec přijal 13.2.jednoho z 15 ti albánských kněží, kteří
přežili pronásledování-P.Simona Jubaniho. Albánští katolíci se
těší, že sv.Otec navštíví jednou i jejich těžce zkoušenou vlast.
V Egyptě-zřejmě pod hospodářským nátlakem-odpadá od křesfanské víry k islámu ročně asi 15.000 Koptů._________________
Slovenští biskupové vyzvali věřící k obrodě mravnosti. R.1991
má být rokem změny života k lepšímu-jak zdůraznil sv.Otec v
audienci poutníkům ze Slovenska 27.února._____________________

MUSELO HOŘET!

Situace na Mírově je čím dál horší. Převor
znojemských Dominikánů P.Zemek popisuje
objektivně nesmírné utrpení ubohých a ne
vinných vězňů. Možná, že právě tyto velehory bolestí a utrpení pomohly vykoupit
naší vlasti svobodu.

Když jsem se jednou vrátil z korekcí, starý
Rudolf Beran, býv.předseda vlády, mi po
dával deset kostek cukru, které dostal v ba
líčku, jiní mi nabízeli cigarety. Bylo to do
jemné. Stále jsem měl poloviční dávky jídla,
vážil jsem tehdy 56 kg-dříve skoro 80 kg.
Ale vydržet se to dalo, mu selo, aby člověk
"neztratil tvář"-jak říkají Indiáni. Děkuji
Bohu, že mi dal sílu, abych nezradil.
NĚKDO ZAPÁLIL KOSTEL!
Koncem roku 1951 dali pana převora Hartla
do nemocnice-měl tuberkulózu, tedy právo
na přídavky-které dostával za Červinky.Ale
sebrali mu je. Slábl, dali ho do nemocnice a
v lednu zemřel na zápal plic(další mučed
ník , pozn.red.)
V lednu -někdy v noci, snad kolem dvanáctého-nás probudila o půlnoci velká záře. Ho
řel mírovský kostel .Viděli jsme to shora, z
nejvyššího poschodí. Hořela střecha, pak
spadla, plamínek se pomalu šplhal na báň
věže. Když chytla věž, byl to děsivý, záro
veň však úchvatný obraz. Svítila jako hoří
cí pochodeň. Muklové ze dvora - nepolitičtí,
většinou zlodějíčkové a pod.-tvrdili, že
Weiss nedovolil oheň hasit. Oheň prý založi
lo velitelství věznice. Velitelství ovšem tvr
dilo, že oheň vznikl z oharku cigarety, kte
rý tam hodil nějaký mukl. To by ten špaček
musel doutnat od pěti hodin, kdy nás zaví
rali - oheň vypukl v 11 hodin v noci. - Z
kostela, který byl změněn ve skladiště, prý
zmizelo mnoho věcí, proto muselo hořet.Vím,
že ve skladištích na Mírově hořelo asi tři
krát. Bachař-střelmistr Džbánek-navrtal do
kostelních zdí díry, aby zdi odstřelil a kos
tel měl zmizet. Ale přišli památkáři a nařídi
li , aby se kostel opravil a uvedl do původní ho stavu.
PRYČ S KŘÍŽEM!
Mám jednu vzpomínku na 29.srpen. Myslím,
že to bylo r.1951 nebo 1952, kdy nařídil
Weiss, aby muklové strhli velký kříž na zdi
hlavního dvora věznice, kam jsme chodívali
na vycházku. Velitel věznice v době okupa
ce, jej dal strhnout a dělníci z Hlubočků od
Olomouce jej postavili r.1945 znovu. Byl to
velký dřevěný kříž, na něm kovové Tělo
Kristovo. Žádný mukl to nechtěl udělat. Bachaři s Weissem prý kříž ovázali provazy a
pomocí nákladního auta jej strhli na zem a
nechali tam ležet. Ráno se kříže zmocnili
stolaři a ze dřeva vyrobili spoustu malých

křížků. Ty rozdali mezi vězně. Tělo Kristovo 8
odvezli qa dvůr a naskládali na něj hromady dře
va. Tam leželo hodně dlouho. - Dříve byly na
kobkách kříže; bachaři nařídili, abychom je sun
dali. Všichni to odmítli - bachaři museli sundat
kříže sami.
Po požáru kostela se změnil i způsob topení v
kobkách. Celé dopoledne musela být okna
otevřena dokořán-i když byl mráz -20 .My by
li zatím v dílně. Ve dvě hodiny chodbaři zatopi
li. Na menší světnice byl příděl 3 kg uhlí, na
větší 4-5 kg. Když jsme se vraceli z práce,
chodbaři už vymetali kamna a odnášeli žhavé
uhlí. Prý aby nedošlo"k požáru v kobce". Ta
ještě nebyla ani vyhřátá. Byly to krušné časy,
ale krásné. Poznal jsem tam mnoho dobrých.
tvrdých, zásadových a charakterních lidí,
"V A T I K A N"
Protože přijelo mnoho kněží ze SlovenskaíLeopoldov, Ilava), byli od nás laici odděleni a stali
jsme se skupinou, zvanou "Vatikán". Musím se
zmínit i o tom, že v r.1952 jsme na naší kobceaž na dva laiky, Strusku a F.Repu-všichni byli"v trestu". To mělo mnoho následků: zaražení
výhod(dopisy domů nebo z domova), zákaz ná
kupů v kantině, poloviční dávka jídla, korekce
po práci nebo celodenní, zákaz návštěv. Ten,
kdo nebyl v trestu, měl návštěvy povolené-bud
za 6 týdnů nebo za 3 měsíce. V opačném případě-nic. V té době - r.1952 - dostali vězňové k
štědrovečerní večeři rohlík a naběračku brambo
rového salátu. My, co jsme byli"v trestu",jsme
dostali půl rohlíku a půl naběračky bramborové
ho salátu. Pak nám pan děkan Kuchař udělal
krásnou náboženskou úvahu a myslím, že jsme
nikdy nebyli tak blízko chudobě svaté rodiny,
jako tehdy. Bachaři dokonce vyndali sklíčka v
kukátku a nahradili je sítkem, aby slyšeli, jest
li zpíváme koledy. A tak jsme šeptem"odzpívali"
"Narodil se Kristus Pán." Bylo nám zima-a by
lo nám dobře. Moc jsme vzpomínali na betlémský
chlév. Tam také nebylo teplo.
NÁVŠTĚVY PŘÍBUZNÝCH A KARIÉRA WEISSOVA
Na návštěvy příbuzných jsme se těšili a zároveň
jsme se jich báli. Člověk nikdy nevěděl, který
bachař bude mít službu-zda nepřeruší návštěvu.
Vymýšleli jsme si veselé historky, abychom při
návštěvě"plácali", protože jsme si uvědomili, že
kdyby naši věděli, jak nám je, tak by do příští
návštěvy plakali. Jednou jsem neměl návštěvu 9
měsíců, protože jsem byl stále v trestu - bylo
to za Weisse. Rovněž psát jsem nesměl. Ale
všechno se dá vydržet.
Pak náhle Weiss odešel, prý se stal velitelem na
Cejlu v Brně a pak šel na ministerstvo. Mezi
mukly se povídalo, že byl později zavřen pro
zneužití úřední moci. Nezajímal jsem se o to.
Kroutil byl zavřený na Pankráci-jak mi vypravo
val můj spoluvězeň pan Bilský-odněkud od Lanž
hota. Kroutil prý ho kdysi bil na Mírově klíči
do hlavy. Když přemisťovali Bilského do Leopol
dova, šel v řadě vězňů přes dům Pankráce.Při
tom zahlédl Kroutila. Utrhl se a dal mu pár facek. Byl za to potrestán v korekcí v Leopoldově

ANTIKRIST
Slovenské hlasy z Říma uveřejnily v překladu
P.Paulinyho novelu Vladimíra SOLOVJEVA ANTIKRIST. Skoro prorocky líčí slavný filosof
poslední dobu lidstva.
A CO S NÁBOŽENSTVÍM?
Po štastném vyřešení politických a sociálních
otázek přišla na řadu otázka náboženská. Nad
hodil ji sám císař a rozhodl se ji vyřešit a za
čít s křesťanstvím. Jaká byla v těch dobách
situace křesťanstva? Na celé zeměkouli nebylo
víc než 405 miliónů křesťanů. Vzdor zmenšení
počtu věřících se křesťanstvo pozvedlo a mrav
ně upevnilo. Co ztratilo na množství, získalo
na hodnotě. Už nebyli mezi křesťany lidé, kte
ří by neměli o svou víru duchovní zájem. I os
tatní náboženství utrpěla ztráty podobné číslu
věřících křesťanů, takže byl mezi nimi číselně
podobný vztah jako předtím. Pokud jde o vzá
jemné vztahy, i když místo dřívějšího nepřátel
ství se ještě neuskutečnilo sblížení, přece jen
se nepřátelské vztahy hodně změnily a opozice
mezi rozličnými vyznáními ztratila svou drsnost
JAKÉ TO BYLO S KATOLICKOU CÍRKVÍ?
Papež byl už delší dobu vyhnán z Říma a po
dlouhých putováních našel útulek v Petrohradě
s podmínkou, že nebude ve městě a v zemi vy
víjet žádnou propagandu. Papežství se v Rusku
hodně zjednodušilo. Nezměnilo sice podstatně
řád svých úřadů a institucí, ale jeho činnost
musela být mnohem duchovnější a velkolepost
jeho obřadů se zmenšila. Leckteré přitažlivé
zvyky, i když nebyly formálně odstraněny,
upadly samy od sebe do zapomenutí.
V jiných zemích, hl.v sev.Americe, měla kato
lická hierarchie ve svých řadách představite
le silné vůle, neúnavně energické a s nezávis
lým postavením. Ti ještě víc než předtím měli
v rukou jednotu katolické Církve a houževnatě
udržovali její mezinárodní, všesvětový charakter

PROTESTANTISMUS
v jehož čele dál stálo Německo-zvlášť když se
značná část anglikánů spojila s katolickou Církví-se zbavil svých extrémních negativních ten
dencí a mnozí protestané otevřeně přešli k ná
boženské lhostejnosti a nevěře. V evagelické
církvi zůstali jen upřímní věřící, v čele stáli li
dé, spojující rozsáhlou vědu s hlubokou zbož
ností, a stále víc v sobě posilovali snahu vytvo
řit se svého náboženství živý obraz
prvotního křesťanstva.
RUSKÉ PRAVOSLAV!
ztratilo po politických událostech,
které změnily úřední postavení círk
ve, mnoho miliónů tzv.věřících-kteří jimi byli jen podle jména. Jako
náhradu našlo ve spojení s lepší čás
ti ruských starokřesťanů ba i s čle
ny některých sekt, které oživoval
pozitivní náboženský duch.

Tato obnovená církev se nezvětšila počtem,
ale začala rozvíjet své duchovní síly. Hlavně
bojem proti extrémním sektám, které se hod
ně rozšířily mezi lidmi a ve společnosti a by
ly v nich i dábelské a satanské prvky.
PO DOBU DVOU LET NOVÉ VLÁDY
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byli všichni křestané ještě vystrašeni a una
veni předcházejícími válkami a revolucemi, a
také novému císaři a jeho mírovým reformám
částečně přáli a částečně projevovali sympatii
ba i horlivé nadšení. Ale v třetím roce, když
se objevil velký čaroděj Apollonius, začali
mnozí pravoslavní, katolíci a evangelíci po
chybovat a cítit vůči císaři nechuť. Začali
pozorněji číst a živěji komentovat evangelic
ké a apoštolské texty, které hovoří o knížeti
tohoto světa a o Antikristovi. Vladař z jis
tých náznaků vycítil, že se schyluje k bouři
a rozhodl se rychle věci vyjasnit.

INFORMACE

600. výročí svatořečení sv. Brigity r.1391 Bo
nifácem IX.se slaví i se švédskými luterány
v basilice sv.Petra za účasti sv.Otce hl.mod
litbami. Přijedou četní biskupové, kněží i vě
řící ze severských zemí a primas finských
luteránů John Vikstrims. Sv. Brigita-šlechtična, byla největší mystička své doby. Žila ve
velmi šťastném manželství a měla 8 dětí.
Její dílo Zjevení a vidění ovlivňovalo- duchov
ní život doby, i četné umělce, napr.Matiáše
Crlinewalda. Zakládala kláštery a nemocnice,
podporovala chudé, starala se o poddané-její muž byl velmi bohatý. Pěšky putovala s
manželem do Santiaga, procestovali poutní
místa v Itálii, ale při návratu její manžel Ulf
zemřel v cisterciáckém klášteře Alvastra-Brigitě bylo 42 let. Posledních 24 let žila v Ří
mě, snažila se přimět papeže k návratu z
Avignonu do Říma. Její tělo bylo převezeno
z Říma do Svédska-do Valdsteinu, tehdejšího
střediska kultury. Brigita je patronka Švédů
V Padebornu si vyměnili pověřenci diecézí zkušenosti se sektami, které se rychle šíří.
Po rozboru učení, praxe a úspěchu různých
sekt prohlásili, že je třeba uvažovat sebekri
ticky (tj. zpytovat svědomí),o cestách Církve
v péči o duše, aby potřeby duší dnes Církev
ze zásob vlastních duchovních pravd a možností také vhodným způsobem uspokojila.
Ve vých.Německu budou první katol.gymnásia v Dráždanech a v Heiligenstadtu a škola
v Magdeburgu. Plánují se školy v Halle a v
Dessau, v Uder bude katol. zemědělská
škola. V berlínském gymnásiu pro
dívky budou dělat maturity i hoši. Ve
veřejných školách se má vyučovat náboženství-žádá berlínský biskup Sterzinský-jen katol.učiteli s povolením od
biskupa. Od r.l99l se školí v Erfurtu
na teol.filosofické škole i laičtí teologo
vé. K 1.3.se přihlásilo 100 studentů,
70 z nich bude studovat na kněze.

i chtěla, abych napsala o blah.ZDISLAVĚ. Knihu vy
tiskne brněnské nakladatelství PETROV, v jejím
roce. Představila jsem ji jako Moravanku, její ta
PanZ 'Jojťéíka MAZALKOM píeíozíía p/to
tínek byl správce Brněnské župy. Prameny pro DoKXčAŽanókou akademii z oAZgZmzZu Zadu.
menga mi dodal Kalista, Durych a Otec Ambrož SvafenZ/i, napiaZa. hZóío/íZckg fwmán VOMENGO
toš. Přidala jsem některé postavy z moravského 10
óu.Dominiku a. od ní je i íada pZtíópěoku nebo českého Kodexu, např.Kateřinu z Rožmberka,
v Cy/LÍtometodějikém kaíendÓAÍ Chatity.
která byla také na vychování-samé historické poPKeHteme ii, eo vyp/iaví o j\>é p/táeí.
.stavy. Přišla jsem'na mnoho, když jsem dělala dějiny cisterciáckého kláštera v Tišnově.____________
K.Paní Mazálková, jak jste se dostala
K. Zdá se, že nejlépe ovládáte franštinu?
vůbec k překládání?
M.Lidé po mně překlady chtěli. Na posled M. Ne-němčinu. Z té jsem přeložila Edith Steinovou.
Překládala jsem to pró jednu slovenskou sestřičkuním místě, v Královopolské strojírně,
jsem potřebovala všechny evropské řeči, Chrysostcmu Jajntorovou, s kterou jsem spolupracovala na pcmoci Ill.světu-a ta německy neuměla.____
pro přihlašování vynálezů do ciziny.
K. A jak to dnes vypadá ve svobodné vlasti s vydá
Poznala jsem, že si překladatel nesmí
vymýšlet, ale hledat správný výraz pro ním některých vašich knih?
překlad. Jinak jsem nejdříve překládala M.Trochu jsem se podivila, když za mnou přišli dva
francouzskou knihu SVĚT VYHNANSTVÍ KCN- redaktoři z nakladatelství Petrov a pak z naklada
Čí VE SLÁVĚ, od francouzské trapistky, telství Cesta. Jeho vedoucím je doktor přírodních
která spoluzakládala trapistický kláš věd Luboš Pospíšil. Obě nakladatelství jsou v
ter v Japonsku. Pak jsem četla v časo Brně. Když jsem se jich pak ptala, jak mě našli,
řekli, že dostali tip od jednoho kněze z Vídně,
pise Vie Catholique sérii článků o
od P.Leoše Kuchaře, Eucharistiána. Také mi řekli,
Christi Brownovi. Protože autor byl v
Lurdech, nenohli to tu vydat a redaktor že je sem poslal i tišnovský pan farář P.šindar,
protože věděl, že překládám hcmilie/promluvy ke
Cyrilometodějského kalendáře Václav
Vaško otisknul aspoň povídku z knihy: Ma mši sv./pro kněze. Udělala jsem jich 40..
ovšem musela je všechny přepsat na stroji.
minka. Celý překlad jsem poslala pří-|
K.Jaké hcmilie to byly? Z čeho jste je pře
telkyni do Švýcarska, ta k tomu dadkládala?
la udělat obálku a kniha vyšla v
M.Dostala jsem je od P.Bemáčka, tři díly,
Křesťanské akademii pod názvem
francouzský. Nemám bohužel kopii, ale ti,
Levou nohou. Původně se jméno- —
co je dostávali, si je jistě schovali. Zjiš
vala Klíče z vězení. Zde se
ťuji, že nejrychleji stárnou hcmilie. Co
lidem kniha moc líbila, opiso
platilo před rokem, nemusí už platit
vali si ji a jeden můj spolu
dnes - je to jiné...
pracovník se tak nadchnul, že
vynalezl patent, tzv.kompenzač
K. V čem? Ve formě? Obsah se těžko může
ní pomůcku, aby bezruké děti v
měnit, je to učení víry? Nebo se stále
Dcmově Dagmar mohly kreslit.
prohlubuje, doplňuje, zpřesňuje?
Tento kolega z továrny se jmenoval
M. Kdybych to dělala dnes, potřebovala
František Bednařík.
bych čerstvější podklady.__________________
K.Jak se vám překládala kniha sv. Te
K. Ještě je tu slavná kniha P.Tcmáše ŠPIDLÍrezie z Avily:Kniha o zakládání? \Jí
KA - VÝCHODNÍ SPIRITUALITA. Ta asi dala
M.Když jsem se do španělštiny vlohodně práce!
mila, tak dobře. Bývala jsem to
M. Jistě. Ale dělala jsem to ráda. Prototiž tlumočnicí kubánských stu
že jsem nestudovala řečtinu, vypůjčila
dentů v Brně. Sv.Terezie mě za
jsem si učebnici řečtiny od své bývalé
ujala, svými schopnostmi, snahou
žákyně, abych mohla přeložit aspoň řecké
přemáhat své nemoci-a dnes je
písmo do latinky. P.Špidlík poslal nyní
učitelkou Církve.
II.díl, ale psal, že s překladem pospíchat
K.Přispívala jste také do Katol.novin
nemusím. I.díl jsem dostala, když jsme byli s
M.Ano. Můj duchovní rádce, P.Kunický
celou rodinou na prázdninách-v blubočských le
mi to radil, protože když dělán to
sích. Zjistila jsem, že český překlad je čtivější.
lik nedovolených překladů, tak kdyby
P.Milan Špaček, farář v Brodu n.D.mi vzkázal po
náhodou někdo přišel, abych mu ukázala, mém švagrovi už dvakrát, abych přeložila i II.díl,
__že pracuji pro dovolený tisk.
zajímají se o to hodně mladí kněží, ačkoliv nikdo
K.Napsala jste víc knih než DOMENGO?
nečekal, že by tuto knihu četli. Musela jsem mu
M.Zdislavu. P.Tvrdek mě má k tomu, abych vzkázat, že zatím nevím, kdy naberu k překládání
se pustila do sv.Vojtěcha, ale má vycho síly... (Paní Mazálková má Parkinsonovu nemoc).
vatelka z Řepčína s.Pavlína Minaříková

CO NAM PŘELOŽILA

Krutý diktátor
Chicagský Hlas národa uveřejnil v překladu
J.Jírů z franc. týdeníku Le Nouvel Observateur několik vzpomínek býv.člena osobní stráže Saddama Husejna, který utekl na Západ.
Několik kilometrů za hranicemi Iráku se vysou
kal z pytle v autě mladý, statný muž. Bakšiš
pomohl, že prohlídka auta nebyla na hranicích
Iráku přísná. Mladý muž se nadýchal čerstvé
ho vzduchu a zase zmizel v pytli. Věděl, že
chapadla diktátorova režimu sahají daleko. A
chce-li ho kdo opustit, tedy jen cestou na
hřbitov. Mladíka čekala jízda několik set kilo
metrů, řada plastických operací a velká
opatrnost. Ne nadarmo byl členem osobní strá
že diktátora pět let. Znal jeho metody.
SETKÁNÍ S FRANCOUZSKÝM NOVINÁŘEM
Pohovořili si a shodli se na novém jménu pro
uprchlíka-Karím. Má totiž v Iráku mnoho pří
buzných a ti by museli trpět.
17.ledna 1985 se po tvrdém výcviku stává
členem Saddamovy stráže. O bezpečnost diktá
tora pečuje pět pluků, ale jen příslušníci prv
ního mají právo se s ním setkat. Karím je jed
ním z 25 členů té nejbližší stráže Saddamovy.
příbuznÍ, příbuzní a zase příbuzní
Nejstarší Saddamův syn Kussal a Saddam Kámil, muž diktátorovy dcery Raný, vedou osob
ní stráž diktátora. Husajn Kámil, generál a
min .průmyslu si vzal první dceru diktátora
Raghdu, pilot osobní helikoptéry je jeho švagi
PRVNÍ POCHYBNOSTI
Saddam Husejn daroval Karímovi bílý Volkswa
gen z Brazílie a byt proti svému paláci. Ka
rím doprovází diktátora a zbožňuje ho. První
trhlina-v létě 1988. Íránci prolomili frontu.
Brzo ráno oznamuje min.obrany, že Íránci do
byli Fao-poloostrov na jihu Iráku, považovaný
za nedobytnou pevnost. Rozzuřený Saddam
Husejn nařizuje protiútok. Marně ho ministr
varuje před ztrátou víc než miliónu lidí a vy
čerpání záložníků. .."Na ztrátách nezáleží.Fao
musíme dobýt!" Irácká armáda útočí tedy na
zmrzlém bahně, lidé umírají, tanky se při kaž
dém výstřelu boří do bláta. Koncem dubna
přišel na frontu Saddam řídit útok. Do první
linie poslal 400 mužů své gardy. Nařídil po
užít chemické zbraně-ale vítr se obrací a že
ne jed na útočníky. Hynou v hrozných boles
tech, 120 jich padlo. Ale Saddam nezná slito
vání: "Musíme dobýt Fao!" Do Karímova srdce
se zaryla první pochybnost.
SEDM VÝSTŘELŮ
V podzemním bunkru velitelství 7.asi 11O km
od Fao se sešla důležitá porada, za účasti
ministra obrany Adnana Chajralláha, diktáto
rova syna Udája a velitele oddílů z Basry Saláha al Kádi. Saddam chce protiútok.Saláh al
Kádí vytrvale odporuje. Náhle diktátor křičí:
"Jsi zbabělec a zrádce,"a vystřelí mu sedm

nábojů do prsou. Pak říká službě :"Odklidte
ho." Porada pokračuje půl hodiny, jako by se
nic nestalo. Ale protiútok, před kterým za
vražděný varoval, skončil krvavou porážkou.
Později ho vrah Saddam prohlásil za hrdinu a
rodině poslal bohaté dary.
"ROZPUŠTĚNÍ" ODPŮRCI
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Bohatý šejk, který půjčil Saddamovi peníze na
válku s Iránem, otec Karímův, požádal syna,
aby vypátral v Bagdadu známého, který náhle
zmizel. Po marném pátrání napadlo Kárimovi,
že by zmizelý mohl být ve vězení. Jeho prů
kazka mu otevřela i tam dveře. Co ve věze
ních viděl, ho šokovalo. Mučírny, kde se tý
raly děti odpůrců režimu. Klece bez oken a
bez světla pro vzpurné vězně. Ani tam nena
šel otcova přítele. "Možná, že byl rozpuštěn’,'
podotkl jeho průvodce. Karím nechápe.
"Pojdte se mnou,"vede dozorce Karíma do pod
zemního sálu,kde se zaživa v kyselině sírové
v bazénu"rozpouštěli"Saddamovi odpůrci.Není
divu, že Karí mu se udělalo špatně.
To není všechno.Při cestě Kurdistánem minul
tři kurdské vesnice. Saddám poručil zastavit,
nařídil, aby obyvatele polib benzinem a zapáli
li. Jindy rozkázal, aby ubili pomatenou ženu,
která mu vyčítala smrt svého syna.
NEÚSPĚŠNÝ ATENTÁT
Po skončené válce s Iránem se bál Saddam
uspořádat vojenskou přehlídku. R.1981 zabili
fundamentalističtí důstojníci v Káhiře Anvara
Sadata-dostali se k němu při přehlídce ve vo
jenském voze, který obsadili. Toho se diktá
tor bál. Nakonec dal účastníky se zbraněmi
zavřít do kasáren, obrněné vozy očíslovat,z
děl odmontovat odpalovací zařízení a odebrat
náboje. Jednomu tanku T 72 se přece jen po
dařilo dostat se do konvoje-s nabitým kanó
nem, sedmi muži, sto granáty ap.-ale než se
dostali k tribuně, jedna hlídka si všimla, že
tank nemá číslo a vyhlásila poplach. 19 účast
níků spiknutí bylo popraveno.
STRACH Z ÚSPĚŠNÝCH GENERÁLŮ
Popularity vysokých důstojníků se bál Saddam
nejvíc. Ministr obrany byl Saddamův švagr,
velmi oblíbený, proto pověřil diktátor Karíma,
aby ho odstranil. Odmítnout to nemohl, podez
řívali by ho, vraždit-sám by riskoval, že ho
zavraždí. Toto řešení bylo méně nebezpečné.
1.5.1989 dal namontovat na helikoptéru mi
nistra obrany pekelný stroj, načasovaný na
4 hodiny. Ministr ještě obědval s vlídným
bratrem své ženy, pak nasedl do helikoptéry
a v ní zahynul. Oficielně "špatné povětrnostní
podmínky"a písečná bouře.Karíma hryzalo svě
domí, pilot helikoptéry byl jeho kamarád.Dik
tátor ho poslal do zahraničí, kde se setkal s
řadou agentů neiráckého původu-zmínil se ve
doucímu irácké zahraniční rozvědky, že ho to
překvapuje. I o tom se diktátor dozvěděl.A
tak se mladý muž rozhodl, že uteče a v za
hraničí odhalí krutou tvář diktátora. Pas mu
sice sebrali, ale na černo, v pytli, se dostal
ze země hrůzy.

Boháči k nejubožejším

ve špitále sv.Ducha jiného ošetřovatele. Sv.Filip
nařídil, že si při modlitbě musí obléci zástěru,
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Sv.Filip z Neri, světec pozdně renesanční
doby, v jejímž středu stál spíš obdiv k člo STAČÍ CHUDÝM SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ?
věku než k Bohu, spojil, jako každý svátý, Klesne-li v Církvi vědomí křesťanů, věnovat
vnitřní duchovní život s Bohem s činným
svou lásku a péči ubohým, starost o duše jen
apoštolátem a pomáháním chudým, nemoc
a jen kněžím - přestávají být křesťané skutečný
ným, opuštěným, hladovým. Bez obnovy
mi křesťany. Nemůžeme milovat jen Krista oslave
člověka v Kristu a podle Krista žádná pra ného, nýbrž i poníženého - v jeho chudých,
vá reforma neexistuje.
opuštěných, nemocných. Tehdy byla v nemocni
Sloužíval rád mši sv.v opuštěných kostelích cích nepředstavitelná bída. I dnes jsou nemocni
na předměstí Říma. Tam končívali často noč ce, kde leží lidé opuštěni - i když vnější péče
ní poutě k sedmi basilikám. Poutníci se modmůže být vzorná. Tehdy ovšem leželi ve špitá
lili u zavřených dveřích, procházeli městem lech nemocni vedle sebe, jak je příbuzní dovlekli, dohromady nikdo se o ně nestaral. Nebyly to
a na kletby a pošklebky římských hýřilů
odpovídali modlitbou. Po mši sv.se sedli ho nemocnice v pravém slova smyslu. Nemocní kaš
ši do stínu rozvalin, do měkké trávy, slo lali, plivali, zvraceli jeden na druhého, napěcho
vaní na sebe, svíjeli s v horečce, zuřili a měli
žili dohromady své potraviny a společně
záchvaty, takže je ošetřovatelé svázali, ale oni
posnídali.
si
pouta přehryzali, proklínali sebe i den své
FILIPOVY LOVY A JEJICH CÍL
ho narození. Neměli se často čím přikrýt, nebylo
Nejvíc' lovíval v Zátibeří. Chodil kolem vel ani jídlo...Sály čpěly hnusným pachem výkalů a
kého špitálu Santo Spirito(Ducha svátého), potu. Nikdo nevynášel noční nádoby, nikdo ne
navštěvoval všechny nemocnice, v chorých mocné neumýval, nikdo neodháněl mouchy a jiný
viděl trpícího Krista. Hlavním cílem všech
hmyz na otevřených ranách ubožáků.To je pojem
jeho činností byla obnova Církve. Té se da- nemocnice v dobách, kdy si šlechta-duchovní i
ří-jak vidíme z dějin-nejlíp, když jsou zahr světská-stavěla přepychové paláce.
nuti zvlášť účinnou a něžnou láskou chudí
DO DOMĚ ZOUFALSTVÍ VODIL FILIP BOHÁČE
lidé na okraji společnosti.
A mnoho zhýčkaných chlapců, plných obětavého
Středem Církve je Kristovo utrpení, jeho
oběť, posvěcující všechny bolesti a utrpení idealismu a hlavně lásky k trpícímu Kristu, dalo
křesťanů. Církev vždycky rozkvetla, když přednost ošetřování ubožáků v páchnoucích a
se z lásky ke Kristu věnovala láskyplná po špinavých sálech před pobytem v přepychovém
zornost ubohým, hlavně těm, jejichž choro paláci svých rodičů. Sloužili nejen obětavě, ale
Filip se snažil, aby vnášeli do tohoto zoufalého
by či povahy se lidé štítí. (Tak určitým
prostředí optimismus, radost, vlídnost.
znamením obrody dnes je péče o nemocné
aids a činnost sester Matky Terezy mezi tě Kromě Filipových žáků chodili do nemocnic i Je
mi nejubožejšími). K žákům Filipovým patřil zuité, theatini, různá bratrstva a jejich příkla
dem se nakazili i ošetřovatelé z povolání. Už se
sv.Kamil de Lellis-založil zvláštní řád pro
nedívají na své povolání jako na nejubožejší způ
ošetřování nejopuštěnějších, nakažlivě ne
sob obživy a na nemocné jako odporné odpadky
mocných a pod.
veselého města Říma.
SAMO O SOBĚ TO OVŠEM NESTAČÍ
Sv.Filip vidí - a svým chlapcům z bohatých ŽITÁ TEOLOGIE - VĚDA O BOHU
rodin ukazuje - utrpení ve správném svět Sv.Filip říkával:"Co je třeba? Oheň, víra a pev
le - totiž v ryzí lásce k Vykupiteli. V ne nost, vytrvalost. Oheň, aby zapálil srdce toho,
děli vyzývá veřejně své hochy, aby i před kdo mluví, víru, že Ten, který kdysi dal Ducha
kostely žebrali pro nemocné a chudé. Stej svým apoštolům, jej dá opět, a pevnost, která by
ně posílá do nemocnic své žáky i sv.Ignác, přetvořila naši vůli podle sv. poslušnosti Kristu."
Podle těchto zásad vybíral knihy a připouštěl
zakladatel Jezuitů. Skrze nemocné tělo se
dostávají láskyplní dobrovolní ošetřovatelé řečníky ke slovu. Směli mluvit jen ti, co hořeli
pro svá slova. Jezuitští přátelé mu půjčovali do
k nesmrtelné duši. Laciná dobročinnost jen něco rozdat - se Filipovi protivila. Hoši pisy svých misionářů v Indii. To chlapce povzbu
zovalo .
si měli něco odříci a to darovat-ne z pře
bytku. Měli riskovat ponížení a posměch
JEHO OBLÍBENÍ SVATI
při žebrotě pro nemocné.
Základem náboženských hovorů byly knihy Gerso
novy a Cassianovy Životy Otců pouště. Vážil si
OPUSTIT BOHA PRO BOHA
označil sv.František Xaverský velké umění’, Dyonisia, který býval Dominikánem a svým přes
nestrvat jen v rozjímání, ale konat služby tupem k přísným kartuziánům spojil obě duchov
ní školy. Miloval sv.Kateřinu-dnes učitelku Círk
křesťanského milosrdenství. Žák Filipův,
Salviati, se jednou zabral tak do modlitby, ve, bl.Jana Colombini, Jacopone da Todi a jeho
velebné hymny na lásku Boží. p.Dr.S.BRAITO
že úplně zapomněl vystřídat u nemocných
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VÝVOJ Nového Zákona
Minule jsme psali o knihách St. zákona a jak
se zkratkovitě označují. Protestanté některé
knihy označují trochu jinak a to podle heb
rejského masoretského textu. Např.Tobiáš
označují Tobit, Oseáš zase Hosea. Katolíci
se opírají o řeckou Septuagintu a o latin
skou Vulgátu, kde jsou některá těžko vy
slovitelná hebrejská jména pořečtěna. Vědci
dnes používají hebrejské formy, protože ta
je starší.

MŮŽEME PÍSMU BEZPODMÍNEČNÉ VĚŘIT?
Jisté je inspirované, zaručuje nam Boži slovo.
Ale každá kniha byla napsaná za jiných historic
kých podmínek, za jiným účelem, jiným pisatelem
Snad udělal autor chybu-neúmyslně?
BOŽSKÝ PŮVOD PÍSMA JE ČLÁNEK VÍRY.
Potvrdila to římská synoda r.382 za papeže Damasa, 5.všeobecný sněm v Konstantinopoli r.553,
sněm ve Feraře-Florencii r. 1431-1445, Tridentský
sněm(1545-1563) , I. Vatikánský sněm(1869-187O)
i II. Vatikánský sněm. Tato sněmovní prohlášení
starou víru všech s Římem sjednocených křesťa
nů potvrzovala:"Kdo všechny knihy Písma sv.se
všemi díly, jak je uvádí Tridentský sněm, nepo
važuje za svaté a kanonické nebo popírá, že je
dal sám Bůh, buď vyloučen z Církve."

NOVÝ ZÁKON MÁ 27 KNIH
DĚJEPISNÉ KNIHY (5)
Mt - Evangelium podle sv.Matouše
POCHYBNOSTI
Mk - Evangelium podle sv.Marka
Vatikánská definice se opírá o učení Krista a je
Lk - Evangelium podle sv.Lukáše
ho apoštolů. Víra v Písmo - jak v synagogách,
Jn-nebo Jan-Evangelium podle sv.Jana
tak v Církvi - se dá dějinně doložit. Písmu musí
Skt- Skutky apoštolů
me tedy věřit - je to inspirované slovo Boží - ne
NAUČNÉ KNIHY (21)
lidské. A přece - leccos v Písmě je pochybné.
Vždyt Bůh promluvil, stačí jen pozorně naslou
Dopisy sv.apoštola Pavla: Rím-Rímanům,
1.2.Kor-dva listy Korinťanům, Gal-list Gala- chat jeho hlasu. Řídit se jeho slovy v životě.
tanům, Ef-list Efesanům, Fil-list Filipanům, Vzdor tomu nesmíme přijímat texty Písma slepě a
Kol-list Kolosanům, 1.2.Thes-2 listy Thesa- naivně. Musíme se ptát! Dostaneme-li správné
loničanům(Soluňanům), 1,2 Tim-2 listy Timo- odpovědi, bude naše víra pevnější a radostnější.
tejovi, Tit-list Titovi, Filem-list Filemonovi, V OSOBĚ KRISTOVĚ SE DĚLI DUCHOVÉ
Žid-list Židům.
Proto nás nejvíc zajímají evangelia. Na Ježíši
Jak-list Jakubův, 1,2 Petr-dva listy Petro Kristu je závislé naše štěstí jak na zemi, tak na
vy, 1,2,3-Jan - tři listy Janovy, Jud-list
věčnosti. V rozhovorech s mladými se vynořují
JudŮV
BŮH K NÁM MLUVÍ
otázky:"Stalo se to opravdu tak, jak čteme v
PROROCKÁ KNIHA
evangeliích?"
Zjev.- Zjevení sv.Jana čili Apokalypsa.
Pisatelé evangelií buď byli svědky toho, o čem
píší, nebo mají své zprávy od očitých svědků
KDO ROZDĚLIL PÍSMO NA KAPITOLY?
(sv.Lukáš, sv.Marek). Jenže to, o čem píší, je
Kardinál Stephan Langton, prof.v Paříži,
z lidského hlediska tak neuvěřitelné, že člověk
(+1228) rozdělil Písmo na kapitoly, které pak je nakloněn k tomu, pochybovat. Domnívat se,že
přešly do celé bible, jak v originální řeči,
pravda byla jiná.
tak v překladech. Kapitoly se rozdělily do
Evangelisté nechtěli úmyslně klamat. Dali se snad
veršů. Protokanonické knihy St.zákona roz strhnout nadšením a nechtě zkomolili obraz svého
dělil do veršů Dominikán Santes Pagnino,
milovaného Mistra? Takový osud má mnoho vzpo
(+ 1541). Pařížský tiskař Robertus Stepha- mínek na vynikající osobnosti. Tedy to byl i
nus, rozdělil do veršů ostatní knihy Písma. osud vzpomínek na Krista? Nemusíme tyto otázky
Použil to poprvé r.1551 v řecko-latinském
hned považovat za nepietní, naopak, křesťanská
vydání Nového zákona. Zde příklady:
víra-tedy i víra v Písmo-není tak samozřej
má.
Lk 2-celá 2.kapitola ev.sv.Lukáše
BIBLE NENÍ KNIHA ORIENTÁLNÍCH POHÁ
Lk 2-4-2.až 4.kapitola
DEK, prošpikovaných náboženskými myšlen
Lk 2,4-2 kap.verš 4.
kami. Klade na nás velké nároky. Víme,že
Lk 2,4-7 - 2 kap.4-7 verš
obě části Bible jsou inspirované, ale nesmí
Lk 2, 4.7. - 2 kap. 4 A 7 verš.
me omezovat inspiraci a tedy i neomylnost
5.a 6 verš vynechány
jen na ryze náboženské texty.
Lk 4-5,11 - celá 4.kap až do 11.verše
Nevěrecká kritika včera i dnes ponížila
5. kapitoly.
židovské a křesťanské dějiny na pouhý mytLk 6,13; 9,2 - příslušný verš v 6.
hos, jak je to i u jiných národů, na zboža 9.kapitole.
nou legendu. Pak by ovšem zmizela i děLk 4,23a - "a"znamená první polo
jinná skutečnost, v níž se děje Písma
vinu 23.verše
odehrávají. Jenže právě v posledních leCírkevní Otcové citovali předtím
těch řada vykopávek a objevů potvrdi
Písmo nedokonale. Např."Matouš
la a osvětlila víru Církve. A kde se
na konci"- což se našlo poměrně
snad text Písma nekryje s poznatky vělehce, ale často neudávali místo
dy,tam musíme zkoumat ,jsou-li VYKLAvůbec.
P.W. GRUNINGER
DY textů Písma sv.správné.

to dělají teologové, katecheti, kazatelé. Trval
tělo je skutečný pokrm a má
krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne
CHTĚL NÁM DÁT
poslal živý Otec a já jsem živ z Otce, tak i ten,
SKUTEČNÉ K
kdo jí mne, bude živ ze mne. Toto je chléb,kte
POZNÁNÍ
SVÉ TĚLO? rý sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli naši
Je to tajemství Nejsvětější svátosti. Může
praotcové - a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude
me o něm uvažovat o všech čtyřech církev žít na věky!"
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ních obdobích. Pánu nestaalo jen tajemství
MNOHO UČEDNÍKŮ ODEŠLO
vtělení, aby se stal jedním z nás: chtěl ži a už s ním nechodili(Jan 6,66)»Kruh kolem Pána
vit naši duši sebou samým, chtěl být sám
se velice zmenšil. Zbývá jen dvanáct apoštolů.
pro nás pokrmem a nápojem.
Jak ti budou reagovat? Znejistil jejich víru?
"Chcete i vy odejít?" ptá se Pán. Jako by chtěl
dnešní falešně názory
o mši sv. a Nejsvětější svátostí se neshodu říci:Nic neslevím z toho, co jsem vám slíbil.Ale
jí s učením Církve, které přesně definova nechci vás nutit, abyste se mnou zůstali. Nevěříte-li odejděte! Raději začnu znovu s jinými
la na Tridentském koncilu. Vyšlo několik
eucharistických encyklik-jedna z posledních lidmi, kteří budou věřit, budovat Boží království a s nimi založím Církev.] "
je Mystérium fidei od Pavla VI.
Někteří namítají: Věří dnes vůbec někdo,že APOŠTOLOVĚ JSOU VĚRNI
Kristus je v Nejsv.svátosti skutečně přítom Simon Petr mu odpověděl:"Pane, ke komu bychom
ný s tělem a duší, s božstvím i člověčenst
šli? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvě
vím? Snad je to jen symbol, kterým nám
řili a poznali, že jsi ten Boží Svatý."(J 6,68).
Kristus naznačuje, že zůstává s námi,i když
Tato velkorysá slova sv.Petra opakuje celá sta
odešel z tohoto světa? Požívat jeho Tělo!
letí až dodnes jeho nástupce - papež.
Zní to jako kanibalismus a u osvícenců
Univ.prof. Dr.Ferdinand Httlbeck
dnešní doby vzbuzuje pohoršení. Kanibalem
byl onen černoch v Africe, který se sám
povýšil na císaře! MALÝ KATECHISMUS
I LIDÉ V DOBĚ KRISTOVÉ BYLI OHROMENI Před velikonocemi v březnu dával Otec biskup
tím, co jim řekl Kristus po zázračném nasy Škarvada exercicie v olomouckém semináři. V
cení lidu, po zázračné chůzi Páně po hladi červenci bude mít exercicie pro kněze litoměřické diecéze.______________________________________
ně vody v noci v Kafarnaum: "Nebudete-li
jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebu 21.2.se naše vlast stala 25.členem Evropské rady-první z východu bylo Maďarsko.____________
dete mít v sobě život."(Jan 6,53).
Tato slova lid ohromila. Nejdříve mluvil Pán Federální shromáždění schválilo návrh zákona o
negativně, pak pozitivně: "Kdo jí mé tělo a navrácení majetku vyvlastněného po 25.2.1948,
pije mou krev, má život věčný a já ho vzk ale nezmiňuje se o navrácení církevního majetku.
řísím v poslední den. Vždyt mé tělo je sku Podle M. Čalfy to bude řešit jiný zákon.________
tečný pokrm a má krev je skutečný nápoj." Biskup Ján.Ch. Kore-c vyzval věřící, aby při sčí
tání lidu vyplnili i rubriku náboženství. Jsou-li
(J 6,55).
pokřtění katolíci a neuvedli by to,rovná se ten
JAK NA TO REAGOVALI POSLUCHAČI?
to
čin odpadu od Církve s právními následky,
1. Většina na konci eucharistické řeči Páně
tj, nemají např.nárok na církevní pohřeb.
už zmizela. Nasytili se chlebem, rozmnože
Slovenský parlament zakázal prodej pornografie
ným den předtím-to jim stačilo. Sytí jedlíci
v
blízkosti škol a kostelů. Skupina českých pos
se nezajímají už o nic, stačí jim tělesné na
lanců požádala, aby se toto omezení zavedlo pro
sycení a potrava pro ducha a duši je jim
celou republiku. Ve vlasti prý vychází asi 30
už lhostejná.
pornografických časopisů.______________________
2. Horliví učedníci by rádi Krista následova V Quartenu se sešli 18.-19.2.biskupové a gene
li i dále, kdyby řekl něco pro jejich rozum
rál .tajemnící bisk. konferencí z Asie, Latinské
pochopitelného. Tohle však bylo
Ameriky, Afriky a Evropy a prodiskutovali
nad jejich chápání. "Je to tvrdá
řadu problémů v Církvi.___________________
řeč. Kdopak to může poslou
Novým vysokým komisařem SN pro uprchlí
chat! "(J 6,60) .Kristův slib je
ky je japonská katolička Sadako Ogata(63),
pohoršil. Slyšeli jeho slova,ale
býv.děkan fakulty zahraničních studií na
cesta od slyšení k víře je dale
universitě Sophia, řízené jezuity._________
ká. To, co tu hlásal Kristus,by
V Santiágu de Čile se koná od 14.lo pro ně nesnesitelné.Nechápa
19.10. latinsko-americký kongres na
li, protestovali, zneklidněli a
téma sociální učení Církve, které
nakonec odešli. Pán však ze
oficielně zahájil Lev XI11 .sociální ensvé řeči nic neslevil, nemani
cyklikou Rerum Novarum 15.5.1891.
puloval slovy, jak to dnes čas-

NE CHLÉB-ALE PÁN SÁNI na svém:"Vždyť mé

NOVINKY

dal jméno Alexander V. a už za rok zsnřel. Jeho
nástupcem se stal naprosto nedůstojný, prohnaný
a světácký Baldassare Cossa-jako Jan XXIII. To
podnítilo krále Sigmunda, aby ..svolal koncil do
Kostnice, kde se chtěl tento protipapež prosadit.
BONIFÁC IX.-Pietro
Ale místo toho se brzo proti němu ostře všichni
Tcmacelli. Od 2.listopadu 1389
postavili, při útěku do Německa ho zatkli, kon
do 1.října 1404.
cil ho prohlásil za zbaveného úřadu a uvěznil
Tento kardinál se narodil v Neapoli, byl
napřed v zámku Gottlieben u Kostnice-kde byl 15
kardinálem u Santa Anastasia a poněvadž byl zavřen i Jan Hus, pak na hradě Hausen u Mannhei
laskavý a na svá téta-teprve třicet let! - mu. Avšak ještě před jeho útěkem prohlásil r.
velmi chytrý, podařilo se mu hned uzavřít
1415 pravý papež Řehoř, že je ochoten se vzdát,
mír s Neapolí a zbavit se protipapeže. Ale aby konečně udělal rozkolu konec. Ještě předtím
jeho oblíbenost a úctu nahlodávaly zvolna
prohlásil dosud nezákonný koncil v Kostnici za
nepotisraus, simonie a daňová opatření. Po
16.všeobecný koncil. Původně si koncil osoboval
sílil kurii/církevní vládu/v Římě, opevnil
právo volit papeže a zavrhl učení Husovo i
Kapitol a Vatikán, znovu postavil Andělský Wicklefovo. Řehoř se stal zase kardinálem a zam
hrad, dozíral ha právnictví, přál vědám a
řel 18.září 1417 - bylo mu přes osmdesát let staral se o chudé. Byl to prozíravý světský v Recanati, kde byl vyslancem. Jeho portrét od
vládce, ale jako papež neschopný, poněvadž Girolamo Muziano visí v papežské obrazárně.
nedělal nic proti rozkolu v Církvi. Po pro
ti papeži Klementovi VII.nastoupil r.1394
Španěl Peter de Luna jako Benedikt XIII.což ovšem situaci ještě zhoršilo. Oba proti- BISKUPSKÉ ŠKOLY - též katedrální vznikaly ve
papežové svého času volili právoplatně Ur
středověku v sídlech diecézních biskupu, tj.při
bana VI. Bonifác zavedl v Církvi svátek
katedrále. Pravidla pro tyto školy vydal biskup
Navštívení Panny Marie.
Chrodegang. V čele biskupské školy stál magis
ter scholarum-později kanovník scholasticus-jeINOCENC VI.-Cosmato de'Migliorati
muž
byl podřízen rektor a kantor.
od 17.října 1404 do 6.listopadu 1406
BISKUPSTVÍ
- či DIECEZE, část církevního zřízení
Zase Neapolitánec - kardinál-arcibiskup z
v
zemi,
jemuž
v čele stojí biskup. Církev je in
Raveny - mírumilovný, zkušený a čestný, bo
hužel slabý papež. V dějinách sice neprosili stitucí územní, je tedy rozdělena v menší či
větší cel ky(diecéze, arcidiecéze)v jejich čele
ale podporoval vědy a do nově postavené
římské university - založené Bonifácem VIII stojí biskup nebo arcibiskup.

TY JSI SKÁLA!

VÍTE,CO JE TO ?

povolal nejlepší profesory. Do papežských
služeb vzal i humanisty. Už za Inocence pů
sobil Leonardo Bruni a Poggio, nemravný
autor Fazetien/frivolní žerty a vtipy/,nejčilejší literát své doby. Pracoval jako pí
sař v kurii, psal nejelegantnější latinou.
Sloužil pod osmi papeži. Také Inocenc pro
odstranění rozkolu/schismatu/nic neudělal.

ŘEHOŘ XII. - Angelo Correr
od 30.listopadu 1406 do 4.července 1415.

I když byl tento kardinál mravně přísný a
významný teolog z Benátek, brzo se dostal
do závislosti své rodiny a zapletl se do nepotismu.Aby se skončil rozkol,hned u papež
ské 'volby ustanovili, že nový.papež se vzdá
trůnu, udělá-li to i protipapež"Benedikt
XIII." Ten byl ochoten. Ale příbuzní a ob
líbenci bránili pravému papeži v tem, aby
se s protipapežem v Římě setkal a Řehoř
svůj slib nesplnil. Proto se ho 7 kardiná
lů zřeklo a asi r.1409 sesadila rozholnická skupina papeže i protipapeže a zvolila
jako dalšího protipapeže kardinála biskupa
Petrose Philargiho z Milána, Řeka, který si

BLAHOSLAVENY - prohlášení za blahoslaveného je
předběžným stupněm k prohlášení za svátého. Cír
kev prohlašuje po důkladném zkoumání života"služebníka Božího", tj.v pověsti svatosti zemřelé
ho, na jehož přímluvu se stal nějaký zázrak,
tohoto za-blahoslaveného a dovoluje tak jeho ve
řejnou úctu v jedné nebo ve více diecézích či v
určitém řadě. Nejdříve předchází informační pro
ces ve vlastní diecézi, který zjistí skutečnost
zázraku, pověst svatosti nebo mučednictví pro
víru. Potom následuje proces blahořečení u Kon
gregace pro svatořečení a blahořečení.

BLAŽENÍ - jsou obecně všichni, kteří zemřeli v
posvěcující milosti a dospěli již k patření na
Boha, zvi.pak ti, které Církev prohlásila za
bl ahoslavené.

BLAŽENOST VĚČNÁ-je trvalý stav nejdokonalejšího
Štěstí při přímém nazírání na Boha skrze světlo
slávy a z toho plynoucí láska a radost. Nastupu
je do duše člověka, který zemřel bez hříchu,tj.
je v posvěcující milosti(žije s Bohem)a nemusí
trpět dočasně za lehké hříchy(očistec).Po obec
ném vzkříšení mrtvých na konci světa bude proží
vat tuto blaženost i oslavené tělo.

Pomsta klamaného
Profesor Haverlay zaslechl tiché vrznutídveří do haly:"Jste to by, Galle?"
"Ano, pane profesore,"ozval se mladý hlas.
"Nechci vás rušit při práci. Jdu jen pozdra
vit Sáru, prý se už vrátila od matky."
"Pozvala vás sama?"
"Ne - ale ..."
"Nemusíte se obtěžovat, mladý muži. Sára
není doma."
"Smím na ni počkat? Sama mě pozvala."
"Nevrátí se tak hned. Ale můžeme si zatím
spolu trochu promluvit."
"Jak mohla odejít, když jsme si to smluvili?'
"Poslechla raději mne než vás. Divíte se?"
"Překvapuje mě to."
"Trochu jsem si zalhal, Bekl jsem jí, že
jste telefonoval a že na ni budete čekat v
kavárně Paradies.Je to na druhé straně
města. Odjela bez námitek, zřejmě udělá
vše, co si přejete."
"Vždyt je mladá a potřebuje společnost."
"Jistě. Ale ta mladá žena je náhodou moje
žena, Mistře."
"Proč, mistře?"
"Začal jste od chvíle, kdy jste se s mou že
nou seznámil, zase psát verše. Vystřihuje
si je a nalepuje. Našel jsem je v její zásuv
ce u postele."
"Asi se jí líbí. Před rokem jsem skutečně
začal znovu publikovat.Ale překvapuje mě,
že vás má literární tvorba zajímá."
"Proč ne? Chováte se ke mně už rok jako k
jejímu senilnímu příbuznému. A tak mi ne
zbývá, než v zájmu svého klidu musím lik
vidovat už druhého člověka."
"Ale o nic přece nejde...?"
"To si nechte pro hloupého paroháče, "řekl
rázně profesor. Pak vytáhl z psacího stolu
skleněnou trubičku s gumovým balónkem,
ten stiskl a fouknu Gallovi do nosu tak sil ně, že Gall celý překvapený prudce kýchl.
"Co to má znamenat?"
"Hned to vysvětlím. Jistě vám má žena vy
právěla, že mě kdysi pozvali do Austrálie,
kde jim začaly náhle scípat ovce. Zjistil jsem
příčinu-drobnohledný hmyz, který se jim
dostal do mozku a vyrostl v dost velké
červy. A když váš předchůdce se začal mé
ženě kořit, napadlo mi, jak ho zlikvidovat."
Gall zblednul.
"James Borney. Lenoch, dědic miliónů a
svůdce vdaných žen.Místo básniček jim mo
tal hlavu rychlou jízdou autem. A jednou
ztratil nad autem vládu a plnou silou nara
zil do stromu. Byl hned mrtev. Sára vám to
potvrdí. A nyní jste na řadě vy."
Gall vykřikl a začal
si rychle čistit nos.
"Pochopil jste, že?
Foukl jsem mu vajíč
ka červa také do

nosu. Vnikla do mozku, rozrostla se v obrovské
červy a jednou ztratil vědomí - právě když jel
autem. Zbytečně si čistíte nos, larvy už jistě
jsou mimo váš dosah."
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Gall znovu vykřikl, pak se obrátil a vyběhl z
místnosti - rovnou ke svému lékaři.
"Máte podrážděnou sliznici. Nevdechl jste něja
kou žíravinu?"
"Hned mě pošlete do nemocnice na operaci,"kři
čel zuřivě mladík.
Lékař ho poslal k známému psychiatrovi. Tomu
vyprávěl mladý muž svůj příběh - a místo na
operačním sále skončil v psychiatrické léčebně.
"Nevěříte mi, že potřebuji operaci, ale já vím,
že ji potřebuji, "opakoval neustále. "Mám červy v
mozku, a ty mi musíte vyoperovat. Jinak umřu."
"Nebojte se, za pár neděl budete zdravý,"utěšo
vali ho lékaři- psychiatři.
"Považujete mě za blázna, ale nejsem blázen. To
poznáte, až zemřu a budete mě pitvat,"plakal
mladík. "Ostatně, dosvědčí to manželka pana
profesora Haverlaye."
"Zatelefonujeme jí."
Sára přišla ještě týž den. Nemohla pochopit změ
nu, která se s jejím milencem stala.
"Sáro, řekni poctivě, jak zemřel tvůj první mi
lenec Jammes?"
"Ach. Měl nehodu. Narazil plnou silou do stromu
u silnice. Byl okamžitě mrtev - ostatně, vůz
shořel a on v něm."
"Pitvali ho?"
NAŠE KRIMI
"Nebylo co pitvat. Ohořelé zbytky těla?"
"Tak je přece pravda, co mi říkal tvůj muž,"
rozplakal se Gall. "Zabil tvého milence."
"Můj muž? Ten by neublížil ani mouše."
"Mouše ne, ale tvé milence chladnokrevně odpraví. Brzo umřu."
"Proč bys měl umírat? Pusť to z hlavy, "konejšila
ho Sára.
"A budeš mě navštěvovat?"
"To víš, že budu," A chodila skutečně denně.
Stěžoval si na nespavost, ale nesvěřil se, že
dnem a noci poslouchá, jestli se nějak neprojeví
rostoucí červ v mozku.
Jednoho dne se dozvěděla, že je mrtev. Našli
ho ráno za dveřmi pokoje. Na dveře namaloval
mozek a v něm obrovského červa. Byl v bezvě
domí po požití velkého množství barbirurátů. Už
se mu nedalo pomoci.
Pak mu Sára uvěřila. Londýn se vzrušil při
procesu s profesorem Haverlayem. Galia pitvali,
ale nenašli na mozku červa. Profesor byJ osvo
bozen.
"Kdo ho však zavraždil, nebyl-li to můj manžel?"
ptala se Sára členů poroty. Ti mlčeli. Ale pro
fesor odpověděl:"To, co jsem mu fouknul do no
su byl cigaretový popel. Napovídal jsem mu pár
nesmyslů a on tomu věřil. Chtěl jsem ho jen po
strašit, aby nechal mou ženu na pokoji. A ta
mu pak nosila tolik
barbiturátů na uklid
nění, že ho tím zabila" W. Cukrowski

MŠESV.

ŠVÝCARSKY PLAŇ

POUŤ DO EINSIEDELN
S OTCEM BISKUPEM ŠKARVADOU
AARAU - každou
K PANNĚ MARII - jak ji konáme kaž
třetí neděli v mě
dý rok, bude tentokrát 26.května.
síci, v sále pod
Před polední mší sv.příležitost ke sv,
kostelem sv.Petra,
zpovědi ve zpovědní kapii vpředu
blízko nádraží-10 h
kostela vlevo. Účast přislíbila pě
BERN - každou druhou
vecká skupina mladých z Brna.
neděli v měsíci v 9 hod*!
kapli u kostela "Bruder Klaus"
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 9-do
Segantinistr.26.
14 ti let bude v Marina di MassaBASILEJ-slovenská, i pro Cechy
u moře. Plánuje se výlet do Cirqui
RUmelinbachweg, neděle
9 h.
Terre a do Sieny, města sv.Kateři
CURYCH - každou neděli v 19 hod. v
ny Sienské, učitelky Církve.Pokud
kryptě kostela Božského Srdce,
máte zájem, přihlaste děti u P.ŠimAemtlerstr.49.,Wiedikon
číka hned, tábor je brzo obsazený.
13.-27.července
CORTAILLOD - 10 km na juh od Neucha
tel, směr Yverdon, farní kostol
NOVÉ KNIHY
sv.Petra, 4.ned.v mesiaci
10 h.
FRIBOURG - v kaplnke Marianistov,
Česky vyšla kniha P.Leo
Rue de Faucigny,1.ned.v měs. 10 h. še KUCHAŘE(původně dvě
LAUSANNE - v kaplnke"Foyer du Ser německá vydání)o jeho
ván",Rue Eugene Grasset, 3.a 5.ned. tajném svěcení v Pol
v mesiaci,
9,15 sku. Uveřejnili jsme svého času delší
ukázku.PrBlET VE STÍNU RADARU Obj.:PET
RUTI-TANN - každou první neděli v
ŘÍNŮM , Františkánská 2., 60200 BRNO.Sto
měsíci v 9,15 hod.v kapli u kato
jí 20 Kčs. Má 112 str.Brož. DOPORUČUJEME
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.Šimčík i katolíky ze Schaffhausenu.
ŽENEVA - v kapli pri kostole
sv.Terezky, 14 Ave Paschier,
2 nedela v mesiaci
9,30

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Data nepravidelných mší sv.,výletních
nedělí, exercicií, duchovních obnov, tá
borů pro děti i pro mládež aj.sdělí misionář-pokud neuveřejníme v KLUBu.
Na misionáře se obraťte v záležitostech
křtů, sňatků, sv. zpovědi (obvykle před
každou mší svllnávratu do Církve, vy
učování katol.náboženství a pod.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
P. Josef ŠIMCIK, 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.Aloiz ONDREJKA:Misie: Leonhardstr. 45.
BASEL, t.051-225117
Byt: Amerbachstr. 11. ,4007 BASEL,
tel.061-320404

INFORMACE
Vyšla kniha +pastora Waltera NIGGA o jezuitovi
Friedr.von SPEE(1561-1635) .Kromě hodnotných
básní-řada zpěvů se dostala i do kostelních písnía apoštolské činnosti( obrátil 26 obcí zpět ke kato
lické víře)přednášel filosofii, zpovídal i osoby od
souzené na smrt pro čarodějnictví. Poznal, že
jsou většinou nevinné a napsal anonymní knihu
Cautio criminalis proti upalování čarodějnic. Kni
ha neměla cirk.schválení, málem byl vyloučen z
řádu. V TFieru, při ošetřování nemocných se naka
zil a zemřel. Víc než katolíci upalovali čarodějnice
a čarodějníky protestanté._______________________ _
Ve Slovenském ústavě sv.C.a M.se 3.-5.3.konalo
postní setkání kněží, řeholníků, řeholnic a bohoslovců. Vyměnili si zkušenosti a také jak pomoci
Církvi na Slovensku. Otec biskup Hrušovský pro
mluvil při mši sv.o tom, že duchovní život má u
katolíka první místo. Účastníci dostali informace o
církevně-společ.situaci na Slovensku i v zahraničí.
Na svátek sv.Kazimíra byli ve Vilně vysvěceni 3
biskupové. Přišel i nuncius SSSR ,arcib. Colasuonno. Také byl slavnostně otevřen chrám, zasvěce
ný sv.Kazimírovi. Protože dříve sloužil jako skla
diště a pak jako ateistické muzeum, byl den před
tím znovu vysvěcen. Postavili ho 1604 v barokním
slohu za 2 roky jezuité. Před II.svět.válkou mělo
Vilno 33 kostelů, po válce jich 23 komunisté zabrali. Loni schválil parlament navrácení majetku Církvi.
3.3. zemřela v Paříží vdova po"apoštolu malomoc
ných" Raoulu Follerau-Madeleine(89 let) jeho věrná spolupracovnice.

NAŠE KŘÍŽOVKA

•3|u oqau auqop tuaqnjp o An|iu png:\/>|NarV±
R . Rozhazovačník, váha, ukaž.zájmeno.
POMŮCKA: OM, Onan, Rio , ros. e.p.
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TULIPÁNY PRO TRIJNTJE
Petr sedí ve vlaku do Haarlemu. Na úrodných níži
nách severního Holandska leží ranní mlha.
"Už nemůžeme být daleko od Haarlanu,že?"zapřádá
řeč s babkou, která sedí naproti němu.
"Za chvíli tam budeme. Byl jste tam už někdy?"
"Kdysi dávno. Nesu na ředitelství žádost." Petr
jí a dívá se z okna:"Jsem závorář z Uitgeestu."
"Tak, tak,"pokyvuje babka."Závorář.Odpovědnost!"
"Jistě. Proto chci, aby mi přidali gulden."
"A kdo ted obsluhuje závory?"ptá se polekaně bab
ka. "Někdo je přece musí pustit, aby vlak někoho
nepřejel."
"Žádný strach,"mávne Petr rukou,"tam sotva kdo
1.Shovívavost, čára mezi nebem a zemi,
chodí.
A když, tak má stará. Znáte Haarlem?"
říms. 1000,2.1.TAJENKA, dlouhý šál z ko
žešiny . 3. Zn. dusíku, předl., nafoukanost, "Ne,"zarazí se babka,"žiju v Zandwortu."
domýšlivý, benediktinské opatství v NSR "Chci koupit v Haarlemu tulipány pro Trijntje,"
(býval tam opat Opasek).4.Nota, letadlo "To je od vás hezké-temu se říká láska. Můj sta
(lid. )angl.nebo, zn. vodíku a síry, slov, rý by si měl vzít příklad. Sedněte na trojku a ta
předl .hrdina Jiráskovy knihy, citosl. po vás zaveze do Bloemendaalu. Tam je všechno mnohem
div u, zkr. značky.5.Předl.,II.část TAJEN levnější než ve městě. Máte svou ženu rád, že?"
KY, předl^k založení, zn.kyslíku.6.Zn.
"Jistě. To se rozumí,"přitaká Petr.
registrované tuny, říms.50,mužs.jméno,
Na ředitelství železnic mu vrátný důvěrně sdělil,
balík, zájm., zkr. civilní, váha. 7. Tvrdá
že projednávání jeho žádosti přijde na řadu asi
souhl.s háčkem, spojka, část Moravy,
za tři měsíce. Petr se zeptal, kde stojí tramvaj
přínos ne vesty, řeka v NSR, Evropan. 8.
Mužs .jméno ,latins. Zdrávas, nepracovitost, číslo tři.
cizí žens.jméno. 9.Špaň.paní,řídká tkani "Naproti u pctnníku. Co chceš v Bloemendaalu?"
na , pomlouvačnost, váha. 1O. Říms. 1OOO,
"Koupit tulipány. Pro Trijntje."
něm.tak,zpracovávat dřevo,předl.,poví "Kdo kdy slyšel, aby závorář kupoval ženě tulipá
dačka , slov. zvr. zájm. 11. Kyslík, váha, sou ny. Ty jsou na vyvoz. Za ně dostaneme černé uhlí'."
bor , zn. Turecka, nemravnost. 12 . Itals. ano, Totéž mu řekl zahradník.
říci to, váha, blbost. 13. Umíněnost, horko. "Potřebuji jich jen pár. Dvacet. Pro Trijntje."
A. Něm. jestli, hltavost. B. Hlas krávy, předl Zahradník se hlučně zasmál:"No, já měl svou sta
chtivost(násilnost), říms.4.C. Říms.450,
rou také rád, tak ti je uříznu.Ale jen proto, že
zvyk-nemluvit pravdu,teplota.D.Opaková je milovala i má nebožka žena."
ní modlitby budhistů, tvrdá samohl.,
ochrana, mužs.jméno, říms.500.E.Včelín, "To bude mít tvá žena radost,"oslovil Petra zná
nemocně, dát semeno do půdy,zn.polomě- mý, sedící s ním na zpáteční cestě v jednetn kupé.
ru(s háčkem),kyslík.F.Franc.na viděnou, "Kdes koupil ty tulipány?"
sportovní prostor, říms.6,postih.G.Spoj "V Bloemendaalu. Jsou pro Trijntje. Má to být poka,předl, zkr.něm.jména Jan,žens.jméno,
HUMORESKA
něm .tanec, říms. 50. H .Slov, předl., slov.
"Chápu. Pohádali jste se se ženou, co?"
ruští revolucionáři, zkr.míry,slov.otáz "Ani ne. Ale stará je chtěla. Když byla ještě do
ka, ukaž. zájm. I .předl ..sykavka.bojácnost, ma, chovali rodiče kozu. A když dávala málo mlékq
předl. J . Zn. síry, port, řeka, žid, který se přidali ji do žrádla tulipány."
oženil s ženou svého bratra Tamar, ne "To je starej zvyk. Máte kozy?"
chtěl zplodit potomstvo a byl potrestán
"Jen jednu. Odněkud se k nám zatoulala. Ale aE
předčasnou smrtí,franc.zkr.-osobně,
děláme, co chceme, nedá mléko."
zn .thoria, předl. K. něm. "dělá", zlobení,
"Tak tě tedy Trijntje poslala pro tulipány?"
zvíře, zn. kvalit. mouky, říms. 50, předl. L.
"Kdepak Trijntje-má žena. Trijntje je ta koza."
přehne,cizí žens.jméno,zvr. zájm.slov,
Známý
se rozchechtal."Tak ti něco řeknu. Dnes rá
předl,2 předl.váha.M.Samec krávy(j-y),
lat. srdce,tuna, jsem v čele, předl. N . Předl, no si tu kozu odvedl starej Hendrijk. Přišel na
to, že se k vám zatoulala."
etický,lat. vlhkost,dusík,zkr. např. lat.
Petr zbledl:"Ale co ted budu dělat s tulipánana?"
O.Předl. ,ustrašenost,zn.kysl.,předl.P.
Kout, nepřejícnost,3 sykavky, zn. poloměre "Nevím; dej je staré."Ale Petr bědoval dál.

HUMOR

Baví se dvě štiky v jezeře:"Chtěla bych se pro
vdat za inteligenta.'"'A co ti v tem brání?"
"Zkus najít v téhle kaluži delfína."
19

Podkovář si zavolal místního mastičkáře,
Starý pan Novák potkal v noci na ulici chlapečka.
protože měl horečku. Mastičkář mu přede
psal jakousi tinkturu, která chutnala tak "Co tu děláš?" podivil se."Už máš být dávno v
posteli.""Proč? Copak jsem ženatý?”
ohavně, že ji podkovář zahodil. Právě
Potkali se dva začínající
vstupovala jeho žena
básnící:"Pořád
ještě před
čího zelí. Podkovář
čítáš
své
básně
přátelům?"
se zelí najedl
"Už
ne.""Copak
žádné bás
a za pár dní byl
ně
nemáš?""Básně
mám, ale
zdráv. Vykládal to
přátele ne."
mastičkářovi. Toho
Majitel domu zakazal do
právě zavolali ke
movníkovi, aby pronajímal
krejčímu, který měl
byty rodinám s dětmi.
také horečky. Pře
Jednou se objeví před
depsal mu tedy mas
domem hromada dětí a
tičkář zelí - a
chtějí byt. Nejstarší
krejčí za pár dní
děvče vysvětluje:"Nemáme
zemřel. Mastičkář
děti - ale žijeme pohro
si poznamenal:"Ky
madě
se svými rodiči."
selé zelí dobré pro
"A to vám nenapadlo, natočit si židličku
Psycholog zkouší sedmi
podkováře, ale ne
výš a musel jste hned uřezávat nohy u
leté chlapce. Vyhodí do
pro krejčího."

piána?"
"Směl bych, prosím,
dostat týden volna?"ptá se zaměstnanec
ředítele."Zítra se žením a má paní by by
la ráda, kdybych ji na svatební cestě
doprovázel."
Právě provdaná paní si stěžuje mamince:
"Jak jsem neštastná. Už za šest dní po
svatbě mě přestal manžel milovat.""Nic
si z toho nedělej. Vzpomeň si, že i milý
Pán Bůh si po šesti dnech odpočinul.”

U benzinové pumpy zastaví vůz celý pomalovaný květinami.
"Co to bude?"ptá se tankista
"Dolít benzin nebo zalít
květiny?"
Manželka vypráví muži, že
si koupila nejdražší kožich, který měl kožešník
na skladě. "Zbláznila ses?
Copak nevíš, že jsem před
konkursem?""Já to vím, ale
kožešník to neví."

vzduchu kapesník a ptá se, nač kdo myslí. Jeden
řekne, že na ptáka, druhý na letadlo, třetí na
mračno. Psycholog se ptá posledního:"A nač mys
líš ty?""Na koně!""Jak to na koně?""Já na nic
jiného než na koně nemyslím."

Šejk si pozve' svých padesát manželek a říká: "Mu
sím se vám k něčemu přiznat: Miluji jiný harém."

Policista v USA zastaví autobcmilistu:"Copak je
to za pořádek, kde máte tachometr? Jak poznáte,
jakou rychlostí jedete?""Lehkce. Při 30 ti hodi
nové rychlosti se chvěje stírač vody, při 50 ti
hodinové se chvějí dveře a
při stohodinové se chvěji
já sám. "
"Děti jsou strašně nevděčné’,’
stěžuje si starý pán."Co
všechno jsem obětoval, abych
umožnil synovi studium medi
cíny. Ted mě ošetřuje a
představte si, ten lotr mi
zakázal cigarety a pití!"

Nový plukovník navštíví
nováčky v ubytovně. Přátel
sky s nimi hovoří a tu vidí
jednoho zvlášť ostýchavého.
Přistoupí k němu, podá mu
ruku a řekne:"Vidíte, hochu,
jen odvahu. Až se vrátíte
dcmů, můžete se pochlubit
tatínkovi, že ván podal ruku
"Až budu mrtvý, tak poznají
lidé, kdo vlastně jsem,"na "Koupím si raději housle-s těmi ne skutečný plukovník. Čím je
dýmá se muž. "Nic si z toho ní tolik prače při úklidu jako s piá-.váš otec?""Generálem, pro
sím! "
nem."
nedělej,"těší ho žena,"pak už už ti to bude

Nafoukaný mladík vyzve k
'tanci hezké děvče. Sám tan 
či mizerně, ale vychloubá
se: "Já mám halt tanec v
krvi.""Pak asi trpíte ne
mocí oběhu krevního,"po
dotkne děvče.

úplně jedno."

"Myslím, že jsem dnes seděla v tramvaji
proti tvému šéfovi.""Co dělal?""Spal!"
"Tak to byl určitě on."

prosím vas, proč mi při stříhání vlasů vypravu
jete vždycky tak hrůzostrašné historky?"ptá se
zákatník holiče. "Protože vám vždycky po nich
vstanou vlasy a pak se hezky stříhají."

P.P.
8635 Durnten

POSTRETOUREN:
TSCHECHISCHE KATHOL.MISSION,
BRAUERSTR.99., CH-8OO4 ZURICH

JSTE STATEČNÍ A UMÍTE LOGICKY UVAŽOVAT!

Čtete jen časopisy typu Blick, plné klepů a senzací?
Máte ve své knihovně převážně knihy skutečných umělců?
Dokážete zničit nemravnou-třebas i umělecku knihu?
Dozíráte na to, co čtou vaše děti?
Přečtete si aspoň jednou týdně kousek z Písma sv.nebo duchovní knihy?
Posloucháte automaticky všechnu hudbu, kterou vám předkládají media?
Díváte se i na nemravné či hloupé programy v televizi?
Poddáte
se různým rafinovaným štvanicím medií proti dobrým lidem?
Umíte si udělat vlastní úsudek, bez ohledu na tendenci světa!medií)?
Jste dost stateční, abyste se postavili-třebas v duchu-proti módnímu, ale
nepravdivému proudu v Církvi?
Odhodláte se občas napsat protest do novin, televize, rozhlasu, když tam
předkládají jednostranné nebo mylné názory?
Přijímáte úsudky medií s reservou - neznáte-li objektivní fakta?
Hájí-li někdo nesprávný názor, umíte klidně ukázat, v čem se mýlí?
Jste dost odvážní, abyste na schůzi, kde se útočí proti víře, se víry zastali?
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ano O, ne 1
ano I , ne 0
ano 1, ne 0
ano I, ne O
ano 1, ne O
ano 0, ne 1
ano O, ne 1
ano O, ne 1
ano 1 , ne 0
ano I, ne O
ano
ano
ano
ano

1. ne 0
1, ne O
1. ne 0
10.ne 0

23-20: Kdyby bylo víc takových lidí, jako jste Vy, pak by pomalu z medií zmizely útoky
proti pravdě, proti víře, a z novinových stánků i knihkupectví bezcenný tisk.
19-14: Umíte logicky a samostatně uvažovat, ale nemáte vždy odvahu se zastat pravdy, nebo
někdy právu také neznáte či neovládáte metody, jak ji hájit
13-5: Dáte se lehce a skoro úplně ovládnout medii, bez ohledu na pravdu a dobro.
4-0: Zde se oceňte sami. My nemáme k tomu odvahu.
V

Í T

E

,

KDO
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TO?________________________________

1.Docentka filosofie. 2. Židovka, která se stala r.1922 katoličkou a r.1933 karmelitkou v
Kolíně n.R. 3. Zemřela r.1942 v koncentračním táboře. 4. Prohlášena za blahoslavenou._____
1.Polský mučedník za II.svět.války. 2. Dal svůj život za život otce rodiny. 3. Byl také
misionářem na dálném východě. 4. Byl členem františkánského řádu, zemřel v Osvětimi.
1.Největší katolický filosof 20.stol.2. Francouz, konvertita z protestantismu. 3. Jeho žena
byla původem ruská židovka. 4. Sestra jeho ženy byla jeho sekretářkou. 5. Byl vyslancem
u sv. Stolce. 6. Po smrti své ženy žil u Malých bratří. 7. Napsal knihu Sedlák z Garonnyproti progresismu. 8.Jeďna z jeho knih se česky jmenuje Křesťanský humanismus.

NEJDETE 1O ROZDÍLŮ MEZI OBĚMA OBRÁZKY? (Je jich celkem 12).

