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5.1991.

nekatolická náboženství, s výjimkou pravoslavných, nám často vytýkají, že věnujeme větší
pozornost Panně Marii než jejímu Synovi-Ježíši Kristu. Církvi jako takové to vytknout nemo
hou, ta ctí Marii jako matku vtěleného Slova, druhé Božské osoby, skrze kterou Otec všech
no uskutečňuje-jak píše sv.Jan na začátku svého evangelia. A protože matka má k synu nej
blíže - vždyť lidské tělo si vzal Pán Ježíš od ní - křesťané Marii vždycky ctili a milovali.
První kostely byly zasvěcené Panně Marii. Víc světla do jejího skrytého života se snažila
vnést nepravá-apokryfní evangelia. Např.Tomášovo evangelium dětství Páně z 2.st.-tedy
hodně staré. Nebo Egyptské evangelium, které vzniklo po 6. stol. Pseudoevangelium sv.Ma
touše - napsané údajně nevlastním bratrem Páně Jakubem - ovšem je z 6.st. Evangelium
dětství Mariina - závislé na předešlém pseudoevangeliu, vzniklo asi r.8OO. Existuje ještě asi
pět pseudoevangelií, pojednávajících o dětství a mládí Panny Marie. Kromě Tomášova evange
lia jsou všechna ostatní mnohem mladší.
Octa k Panně Marii tu tedy byla od prvních dob křesťanství. Kristus ji na kříži svěřil své
mu milému apoštolu Janovi. Kdyby byla měla Panna Maria vlastní děti, bylo by v tehdejších
dobách nemožné, aby ji její Syn svěřil cizímu člověku-nepříbuznému. Maria byla i při seslá
ní Ducha svátého - tedy při začátku života Církve, kterou slíbil Kristus založit. Jednu jedi
nou Církev, postavenou na skále Petrově.
Octa k Matce Boží je stejně stará jako úcta k jejímu Synovi - ke Kristu.
Je pravda, že někteří katolíci spěchají v kostele okam
žitě k jejímu obrazu či soše - ne ke svatostánku,kde
sídlí její božský Syn. Proč? Snad je tam žene naděje,
že pozemská Matka je spíš pochopí, než božský Syn.
Ale Ježíš byl nejen Bůh, byl i člověk. A bude se mat
ka přimlouvat za toho, kdo se tak neuctivě chová k
jejímu synovi?
Kristus je středem našeho života. Ale v nejbližším
okruhu je jeho matka. Kdo se snaží podlomit v lid
ských srdcích lásku k Matce Boží, podlamuje i lásku
k jejímu Synovi. Ten svou matku nesmírně miloval.
Ovšem víc miloval Otce, jak víme z jeho slov, když
jako chlapec zůstal v jeruzalémském chrámě. Navícstředem života Panny Marie byl její syn-v tom dala
dobrý příklad i nám. Nemůžeme chodit pro pomoc v
nemoci k zdravotní sestře, je-li tu lékař. Je to uráž
ka lékaře, ale i dobré zdravotní sestry. Maria není
původkyní milostí-ale podle tradice jen zprostředkovatelkou. Lékař napíše recept, sestra nám ho předá.
Postavit Matku Boží úplně na vedlejší kolej, jak to
dělají sektáři i uvnitř Církve-je chyba. Kristus nám
svěřil svou Matku ve sv.Janovi:"Hle, tvá matka!"
Starala se až do své smrti o sv.Jana, bude se starat j
i o nás. Škodili bychom si, kdybychom ji odsunováli ze svých modliteb. Ale stejně si škodíme, když
věnujeme pozornost jen jí a odsuneme na podřadné
místo Toho, který z ní udělal to, čím dnes pro nás
je: přímluvkyně, Matka Církve a vzácný vzor věr
né ženy a matky.
Vaše
redakce

31.3. -5.4.se konal ve V.Britanii I.mezinárodní

karmelitánů(asi 80 účastníků)s námětem:
CO NOVÉHO VE SVÉTÉ sjezd
Karmel mladých lidí a proroků. Byli tam i laici-

Sv.Otec přijal demisi kard.F.Tomáška a usta členové III. řádů (patřil k nim i bratr kard.
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novil novým pražským arcibiskupem P.Dr.Mi Trochty). Cíl sjezdu-podnítit karmelského du
loslava VLKA, biskupa z Č.Budějovic, bývalé cha u členů, duchovní růst a oživení Církve.
Karmel zal.ve V Britanii na víru obrácený žid
ho sekretáře biskupa Hloucha. Otec biskup
Vlk po rozmyšlení úřad přijal. Instalace(uve- Hermann Cohen, slavný klavírista, žák Lisztův.
dení v úřad) bude 25.května. Biskup VLK má Při hře na varhany v katol.kostele měl mystic
heslo: "Aby všichni jedno byli."______________ ký zážitek-při pozdvihování. Po třech letech,
13.3.uveřejnili biskupové Slovenska prohlášení až zaplatil dluhy, se stal karmelitánem. Nakazil
k věřícím a lidem dobré vůle o sociálním a
se tyfem při ošetřování franc.vojáků u Berlína,
mravním životě. Problémy se mají řešit v du v době války mezi Francií a Německem 1870.
chu pravdy, spravedlnosti-bez vášní a s ocho Arcib. Colasuonno prohlásil že v SSSR je asi
tou vyslechnout i jiné názory. Tento postoj se 15 mil. katolíků. Nacestoval už na 50.000 km,
dá uskutečnit jen v duchu víry a lásky, den aby navštívil katol .farnosti, mnohé žily v pod
zemí. K víře se vracejí h!. intelektuálové a stu
ně oživované modlitbou a mší sv.Vedeni du
chem evangelia ztotožňují se s prohlášením bis denti z Moskvy. Mají se zřídit farnosti při uni
kupů Cech a Moravy z I5.3.__________________ versitách Leningrad a Novosibirsk. Je nutno
Od 1.-4.4.se konalo v Bratislavě 3.evropské jmenovat další biskupy pro větší společenství
setkání hnutí Communione e liberazione,Schttn- katolíků. Na Sibiři žije ještě asi 140.000 býv.
statt, Focolare, Emmanuel aj. I.bylo v Římě
něm. zajatců a jejich potomků, stejně tolik Polá
ků a uniatských Ukrajinců. Mnoho katolíků je v
1981, II.v Rocca di Papa 1987. Hovořilo se o
Kazachstanu-který je jinak muslimský. Arcibis
metodách nové evangelizace, vzájemného po
kup chce navštívit další republiky SSSR,aby
znání a přátelství mezi členy různých hnutí.
Bylo tam 120 delegátů z 14 ti hnutí celé Evro měl přehled o situaci katolíků hl.v Arménii a
py. Poselství sv.Otce přečetl arcib.Cordes,
v Cruzinsku._________________________
předs.papežské rady pro laiky. Porady zahá 23.3. ukončila delegace sv.Stolce, vedená Mons.
jil arcib.Ján Sokol. Promluvil mj.Otec biskup Cellimim čtyř denní návštěvu v Albánii-poprvé
Korec,TJ. ,Dr.Sylvestr Krčméry, organizátor za 50 let. Chtěli navázat styky s albánským
velkého hnutí katol.laiků na Slovensku,před duchovenstvem-je tam už jediný biskup Důrres
stavitelé jednotlivých hnutí, kněží z Maďarska (75)a představiteli Tirany.____________________
a Rumunska aj. Pro dóm sv.Martina darovali
23.3. se setkali mladí potřetí s biskupem Otčeúčastníci kněžská roucha. O setkání se vydalo náškem-jako příprava na setkání se sv.Otcem
společné prohlášení._________________________ v Censtochové. Přišlo na 400 mladých.
4.-5.4,se konala v Římě IV.mimořádná konsis- Lvovské úřady kritizují jmenování nového arci
toř kardinálů o umělých potratech, zabíjení li biskupa latinského obřadu Poláka Mariana Jawor
dí ze soucitu(euthanasie)a šíření sekt. Podle skiho. Podle moskevské tisk. kanceláře měl pro
kard.Arinze mají sekty úspěch u chudých a
hlásit lvovský komisař pro nábož.záležitosti,že
nábož.nevzdělaných katolíků hl.v již.Americe. takové jednání přiostřuje nábož. konflikty
Za každého získaného člena dostane sektář pe Ruský pravoslavný biskup Vl.Cekalin se stal
něžitou odměnu. Jsou drzí vůči katolíkům,je katolíkem. Kard.Lubačivský, který už nastou
jich podniky lákají zpěvem, tancem a city po pil ve Lvově, prohlásil, že do úřadu biskupa
vzbuzujícími přednáškami. Kard.Vidal z Filipin ho musí jmenovat sv.Otec. -Jinak je ovšem prá
řekl, že 83% sekt tam proniklo do r.l980-roč- voplatně vysvěcený, ale k výkonu úřadu musí
ně tam přibývá 144 sekt. Madridský - arcibis být vždy souhlas sv.Otce._________________ '
kup se domnívá, že u nich je na 2 mil.sektářů 12.3. osla vili na Gregoriánské universitě v Římě
Kard. Ratzinger promluvil o umělých potratech, 500.výr.naroz.sv.Ignáce a 450.výr.založení
ročně 30-40 mil. Státy investují do zlepšení
jezuitského řádu. Na Gregoriáně vyučují profe
techniky potratů miliardy. Církev chrání lid soři z asi 35 národů-i náš Otec Špidlík. Studuský život od početí do smrti. Život ohrožuje
ji tam posluchači z asi 1OO zemi.______________
také znečištěné ovzduší a genetické manipula 1 .-12.3.navštívil biskup Dominik Kaiata,TJ .se
ce. -Účastníci se odhodlaně a jasně solidarizo- minář Jána Vojtašáka ve Spiši a měl tam řadu
vali se sv.Otcem!_____________________________ přednášek o studiu Písma sv.a jeho výkladu
8.-9.4.se konala ve Vatikáně mimořádná schů pro bohoslovce a kněze z košické, rožňavské a
ze předsedů 112 bisk. konferencí z 5 světadílů spišské diecéze. Biskup byl vysvěcen tajně.
Naši vlast zastupoval spišský biskup Fr.Tond- 16.3. bylo v Olomouci vysvěceno II jáhnů, v
ra. Hlavní body-vydatnější finanční pomoc sv. Brně I2 a v Kostelním Vydří 2.Sv.Otec vysvětí
Stolci-Haléř sv.Petra. I zde stojí členové jed 26.5.na kněze Jana Lachmana. Ve vlasti má prinotně za sv.Otcem. Předs.bisk.konferencí za mici 6.7.V Kdyni v IO.3O v kostele sv.Mikuláše
Západoevropské katol.university chtějí pomoci
slali svým biskupům informace a návrhy,jak
pomoci sv.Otci, aby on i jeho spolupracovníci vých.zemím, aby si otevřely také katol.univer
mohli vykonávat úkoly, spojené s jejich pošlá- sity. - Sbírka na katol.univ.ve Frýburku vynesla o 11,5% méně než r.1989.
ním.

JEHO NEJMILEJŠÍ
Starou lod houpal lehký vánek a
slabý větřík od moře ji pomalu
hnal k přístavu. Enriko a Benito
naslouchali skřípění stěžňů a tou
žebně zírali směrem, kde se z mlhy
pomalu nořil jejich přístav. Enri
ko se štastně usmál a širokým ob
loukem si odplivnul do moře. Beni
to s údivem zíral na hubeného chla
píka a štouchnul ho do boku loktem.
"He, přítelíčku! Vsadím se, že už
myslíš na svou nejmilejši, co?"
Enriko napřed neodpověděl.Jeho oči
se trochu zamlžily.
Benito se k němu naklonil:"Jaká je?
Hezounká, co? Mně to přece můžeš
prozradit. Já to opravdu nikomu neřeknu. Tak jaká je a jak se jménuje?’*
Enriko mu pohlédnul do oči a jeho
tvář se ještě víc rozzářila. Pak
se zamyslel.
"Jaká je?" pokýval hlavou rozvážně,
"Těžko říci. Nemyslím, že by byla
nějak zvlášt hezká. Tvé krasavici
se určitě nevyrovná. Ale mně na torr
nezáleží. Pro mne je krásná, ba
nej krásnější na celém světě!" Zno
vu si širokým obloukem pdplivnul
přes zábradlí.
Benito se rozesmál. Smál se z plné
ho hrdla, jeho zuby zářily jako ve
liké perly. Když se konečně uklid
nil, prohlásil.
"Pro tebe je to určitě ta pra
vá; sám nejsi žádný filmový
krasavec... Ale já - já bych
mohl rovnou do Holywoodu to mi ta má říká. A je oprav
du nejkrásnější na světě.
Chlapi se na ni nemohou vyna
dívat, když spolu sedíme v
krčmě nebo se procházíme po
nábřeží. A jaké má nádherné
vlasy, vlhké oči, jako stu
dánky, je krásná od hlavy
až k patě. Ale co bych
ti dál povídal? Tuhle
se podívej na fotografii.
Není tam sice jako živá,
ale trochu přece poznáš
co mám za poklad a ja
ká je to krasavice.
Nešikovně krámoval
v kapsách, pak vy
táhl z kapsy u kal
hot fotografii své
černovlasé krasa
vice .
"Prima, co?" řekl
hrdě a zase se
štastně rozesmál
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a v jeho smíchu zněla mužná hrdost.
"Ta je hezká, co? A jak je věrná, tak
věrná jako zlato... Je ta tvoje také tak
věrná?"
"Věrná?" Enriko se zamyslil. Pak pokývnul
vážně hlavou. "Ano, i ta moje je mi věr
ná. Od samého začátku. A jsem jist, že mi
bude věrná až do konce, jako já jí. A bu
de určitě čekat na můj návrat v přístavu.
Vsadme se!"
"Hm,"trochu se podmračil Benito."Doufám,
že ta moje také..."
Chvíli bylo ticho. Lod obletovali s kři
kem racci, v kabině bylo vidět kapitána,
jak hovoří s kormidelníkem. Na zádi lodi
vylévali námořníci špínu a kuchař plný
kbelík odpadků rackům. Ti se okamžitě
slétli nad hladinu moře.
"Máš snad fotografii té svoji?" přerušil
ticho Benito. "Rád bych ji porovnal..."
"Ne, fotografii nemám. Je mi líto. Nosím
svou nejdražší v srdci, tak jako ona nosí
v srdci mne."
Benito ho udeřil rukou na úzké rameno.
"Škoda! Rád bych viděl, která se tak za
milovala to mladíčka, jako jsi ty!"
Nemyslel to urážlivě a Enriko se také
neurazil. Vždyt byli kamarádi - a to se
leccos snese.
Benito ještě chvíli zíral k přístavu,
pak se otočil a s pohvizdováním odešel,
zřejmě ještě něco v kajutě zabalit.
Myslel na ni po celou plavbu. Jak byla
štastná, když posledně utíkal z paluby,
tehdy, kdy měl právě delší dovolenou v
Tampico. Byli spolu v jedné z mnoha
zakouřených hospůdek, s rybími specialitkami, dívali se jeden druhému
do očí a nemohli se odtrhnout.
Enriko myslel na svou nejmilejší,
Tentokrát jí nesl dárek, sněhově
bílý, měkoučký šál-hodně drahý...
Enriko zrudnul radostí, když mu
šál prodavačka balila.
Konečně přistáli-po mnoha měsí
cích. Benitův pohled hledal v řa
dách čekajících žen a dětí. Hro
me! Rosita tu nenílTedy přece
nezůstala věrná. Tušil to!
Zvedl námořní pytel, aby v
hospůdce zapil svůj žal,
když spatřil Enrika, jak
objímá tu "svoji". Tak
pevně, jako by se od ní
nechtěl už odloučit.Něž
ně jí kladl přes ramena
bělostný šál. Byla to
starší, hubená žena a
“ Benito se zastyděl, když
slyšel kamarádův hlas:"To
je pro tebe, maminko!"
Helmut Pátz

KDYŽ SE DÍTĚ UČÍ CHODIT..
V minulé přednášce na duchovních cvičeních
v Quartenu hovořil P.Dr.Josef Benáček o
mravních ctnostech - které se mohou stát ne
řestmi, jestliže se přehánějí na jednu či na
druhou stranu. Jinak je to s božskými
ctnostmi.
JAK JE TO TEĎ S VÍROU, NADĚJÍ A LÁSKOU?__________________________________________
Co je předmětem těchto ctností? Není
to jen pozemské - tedy to znamená ne
dokonalé a omezené dobro, ale je to
nekonečný, absolutní Bůh.
V TOMTO PŘÍPADĚ TEDY NEPLATÍ a nemůže
platit zákon zlaté střední cesty. Ne
budu moci nikdy říci, že má láska je
už tak dokonalá, že se nemůže zvyšovat
Moje víra nebude nikdy dost pevná! Ne
ní tu nějaká míra. Bud nevěřím, nebo
když věřím, není tu nějaká střední
cesta. Právě tak naděje. Nemohu nikdy i
říci, že už dost doufám v Pána - že
má naděje se už nemůže stupňovat.
0 LÁSCE ŘÍKÁ SV.BERNARD:"Jaká je míra
lásky k Bohu? Míra lásky k Bohu je to,
že je bez míry."
Jinými slovy, ve víře, naději a v lás
ce můžeme - a nejen můžeme, musíme neustále růst. Tyto božské ctnosti
nám otvírají cestu do nekonečna.
Zde tedy vidíme druhý rozdíl mezi při
rozenými, mravními ctnostmi a ctnost
mi božskými. Mezi ideálem humanity a
mezi životem s Bohem.
V MRAVNÍM ŽIVOTĚ SE SNAŽÍME HLEDAT
cestu mezi dvěma protiklady. Ve vzta
hu k Bohu nemá tato střední cesta vý
znam. Bůh je absolutno, Bůh je neko
nečný, Bůh je můj Pán a Stvořitel,
proto jsem také povinen dát mu všech
no, nepočítat, nekalkulovat.
BOŽSKÉ CTNOSTI MAJÍ r8sT a stupňovat
se až do posledního výdechu, mají
růst až do poslední chvíle našeho ži
vota. Jejich cesta je tedy neustále
otevřená a musí se neustále prohlubo
vat, promítat do tajemství živého Bo
ha, musí být neustále důvěrnější v
dialogu s živým Bohem.
TO JE POSTOJ A SMÝŠLENÍ KRISTA PÁNA.
Abychom to dobře pochopili - Kristus
Pán neměl víru jako my. Ale tento po
stoj dialogu přátelství, dialogu s
Otcem. Kristus říká:"Syn nemůže sám ze
sebe nic konat, nýbrž jen to, co vidí
konat Otce..."(Jan 5, 19).
Je to jeden z největších paradoxů křes
ťanského života. Člověk je posedlý myš'
lenkou autonomie. Chce být svobodný,
nezávislý a jde to tak daleko, že lidé
si dnes myslí-existuje-li Bůh, nejsem

svobodný, protože závisím na něm.Abych
byl plně svobodný, nesmí Bůh existovat.
KŘESŤANSTVÍ A PŘÍKLAD KRISTŮV nám říká
opak. Tím jsi svobodnější, čím víc zá
visíš na Bohu. Tento ideál dětství nám
postavil Kristus před oči. V normálním
životě-čím víc rosteme, tím silnější
je touha osamostatnit se. Když se dítě
učí chodit, už vedou jeho kroky pryč
od maminky. Jednoho dne se dítě odloučí
od rodičů a začne samostatný život.
V životě víry je to opačné. Stáváme se
dokonalejšími'tím víc, čím víc vrůstá
me do Boha, čím víc si uvědomujeme, že
je náš Otec a my jeho děti.
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A TO PRÁVĚ ŽIL KRISTUS PÁN, Syn Boží
Někdo řekl:"Nikdo nežil myšlenku sy
novství tak dokonale, jako Kristus
Pán." Byl pravým synem.
TO JE TEN PARADOX KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
a k tomu nás vedou ctnosti víry, nadě
je a lásky.

SVATÝ „KŠEFTAŘ".
25.řijna 1852 seděl Petr Cinier na věži arského kostela a zíral na západ. Kraj byl
ponořený do nádhery podzimu. Ves vyzdo
bená květinami, v kostele vzrušeně postá
vali ministranti a ptali se hlídače ne věži,
jestli už něco vidí.
"Jistě přijede v čtyřspřeží,"hádal červenolící uličník, nejmladší syn ševče Tourpassanda. Robert Pertinan,který to přece mu
sel vědět, ho ujišťoval, že někdy i bisku
pové jezdí v dostavníku. "Nedávno přijel
jeden z Anglie a dal mi tlustý tolar."
"Nech žvanění a kouket, ať ti nevyhoří
uhlí pod kadidlem,"umlčel ho přísný kaplan
"Budeme-li dlouho čekat, stejně tam musím
dát další,"zabručel lhostejně ministrant.
"Pan farář by měl pana biskupa uvítat,"
hádal Pertinan,kterého kaplan nesnášel.
"Nemá čas. U zpovědnice je aspoň 50 lidi'.'
Náhle Petřík na věži vzrušeně vykřikl: "Je
de ! Jede! Právě přes křižovatku."
"A ve dvojspřeží, já to tušil."
"Zvonit! Hned zvonit!"nařídil kaplan.
"Musíme oznámit panu faráři, aby biskupa
přijal,"řekl starosta hrabě von Gares.
"Dejte mu pokoj,"přezíravě odvětil kaplan,
"je nešika, ještě nám to zkazí."
"Může být rád, že má tak schopného zá
stupce, "jedovatě podotknul hrabě. Raymond
na něho hněvivě pohlédl a začal se zlobit
na ministranty, že zapomněli svěcenou vo
du. V minutce ji přinesli.
Konečně zastavil kočár před kostelem. Ves
ničané i poutníci padli na kolena. Vystou
pil biskup Chalandon, který nedávno na
stoupil v diecézi Belley, se svým kaplanem
a gener. vikářem. Raymond políbil biskup
ský prsten a chtěl začít s promluvou, když
se davem, v pomačkané rochetě, prodral
pan farář Vianney a klekl před biskupem.
Chaladon se sehnul a zvedl s laskavými
slovy starého muže ze země.
"Jsem šťastný, že vás, jako prvního faráře
svého biskupství, smím navštívit,"řekl
srdečně. Pak pokunul kaplanovi a ten mu
předal hermelínem ovroubený rudý přehoz
z hedvábí. "Jmenuji vás čestným dómským
vikářem v Belley, "prohlásil a položil panu
faráři pláštík přes ramena.
"Ne, ne,"bránil se farář té nád
heře a snažil se pláštík strhnout.
"Přece ne,"pošeptal mu generální
vikář,"urazíte biskupa." Dalo mu
práci, pláštík připevnit-nešťastný farář se bránil, takže nakonec
visel pláštík našikmo. Mezitím za
notoval biskup Příjd o Duchu
přesvatý a vešel do kostela.Tvář
nového kanovníka byla tak vydě
šená, že hraběnka zašeptala man
želovi: "Ubohý farář. Tváří se,

jako by ho se smyčkou na krku vedli na popravu'.
Sotva spustil choř, zmizel Vianney v zákristii.Za
ním starosta. Vianney se snažil pláštík sundat.
"Pane faráři, musíte ho dnes nosit - jinak urazí
te biskupa."
5
"Je to výsměch,"naříkal nešťastník,"jak mi to
mohl biskup udělat? Jeho předchůdce byl šetrněj
ší . Lépe mě znal."
"Pojdte do chóru ať biskup nečeká."
Po krátké modlitbě před Nejsvětější vstoupil bis
kup na kazatelnu a sdělil věřícím, jak vysoce vy
znamenal jejich faráře. Ten stál mezi zákristií a
chórem a styděl se ukázat v pláštíku.
"Stojíte v průvanu, pane faráři,"napomenul ho
vedoucí Prozřetelnosti bratr Atanáš.
"Je mi dobře,"odsekl Vianney podrážděně. Cítil
se jako na žhavém uhlí.
"To by mi biskup Devie neudělal,"bědoval Vian
ney a znovu se pokusil zmizet v zákristii. Ale
bratr Jeroným, kostelník, se postavil za něho.V
rozpacích trhal nový dómský vikář pláštíkem, až
mu zklouzl stranou a to byla podívaná. Konečně,
konečně bylo po slavnosti.
"Měl bych vám poděkovat,"řekl Vianney biskupo
vi, "ale Bůh ví, nemohu."
"Noste to ke cti Boží a radosti obce,"řekl biskup.
"Ach Bože, biskup ze mne udělal šaška,"vzdychl
Vianney, když s Reymondem vstupoval na faru.
"Také jste se tak choval, "odpověděl kaplan vý
směšně, "Jak nemožně jste pláštík nosil."
"Vím, že dělám všechno špatně,"odpověděl kněz
zkroušeně."Poslyšte dá se ten pláštík prodat?"
"Dělejte s ním, co chcete." Kaplan byl naštvaný,
protože neměl promluvu a otočil se k němu zády.
Hrabě von Garet využil příležitosti a prosil bisku
pa, aby kaplana přeložil. Vysvětlil mu, proč a
biskup slíbil, že při nejbližší příležitosti Raymonda z farnosti odvolá.
Mezitím uvažoval Vianney, jak se pláštíku zbavit.
Druhý den přišel pogratulovat pan farář Borjon.
"Nevíte, jak bych ten krám dobře prodal?"ptal
se Vianney,"potřebuji peníze pro našeho ševče.’
Má devět dětí a tak tak se protlouká."
"Pláštík prodat? To nemyslíte vážně?"
"Co bych s ním dělal? Koupíte ho?"
"Nemohu jej nosit,"smál se kněz.
"Co nabízíte?"
"Jsem chudý farář a bohatí poutníci ke mně ne
přijdou. Nejvýš patnáct franků."
"No, snad mi dají někde víc,"zasmál se farář.
"Vy, světec-a staráte se o obchody?"
"Světec je nesmysl. Obchodník sedí."
Sotva opustil kněz faru, přišla bohatá
dáma, Maria Rocitier, která se kvůli
světci přestěhovala do Arsu.
"Přicházíte včas,"řekl živě pan farář,
"Rád bych prodal svůj pláštík. Kolik mi
nabízíte? Patnáct?"
"Je mnohem cennější,"užasle ho ujistila.
"Tedy dvacet?"
"Dám pětadvacet a zeptám se na správ
nou cenu. Tu doplatím. A vysázela před
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užaslého faráře SVOBODNÍ ZEDNÁŘI-PROTESTANTIZOVÁNÍ-NAIVITA
25 franků.
Uvažujeme, proč je dnes v Církvi tolik zlořádů, proč hlásají teologové s cír
Za pár dní
kevním schválením to, co Církev neučí, proč vycházejí heretické katechismy,
oznámila faráři, ovlivněné protestantismem nebo komunismem. Kardinál Ed.Gagnon z Kanady,
že pláštík stojí pověřovaný sv.Stolicí obtížnými úkoly, na to odpovídá.______________________
50 fr.-a dala
V souladu s učitelským úřadem Církve jsme viděli v svobodném zednářství
mu ještě 25.
"Báječné," zara vždy ohrožení katolické víry. Předhazuje se nám, že si dnes skutečné nebezdoval se. "Mám pečí neuvědomujeme. ..________________________________________________________
poprosit bisku Nedávno vyšla kniha s údajnými rozhovory Jana Pavla I.s kard.sekretářem
pa, aby mi dal Jeanem Villotem. Knihu svěřil papež benátskému klerikovi. "Nezapomeňte, že
veřejné nebo skryté ZEDNÁŘSTVÍ je živé víc než dřív... je to síla zla. Musíme
ještě jeden?"
proti
jeho zvráceným činům statečně bojovat." Nevím,je-li věta autentická,ale
"To asi nepůj
de, "smála se pa souhlasím s ním-mám zkušenosti. Zde jen jedna z příhod. Když jsem byl v Ka
ní. "A ta draho nadě docentem, pracoval jsem jako kanovník kard.Legera a byl jsem pěnitá cennost ted pa řem(pověřencem kurie v záležitosti círk.trestů). Musel jsem psát prosby do
tří mně. Smíte Říma, aby zrušili vyloučení z Církve zlodějů hostií(Těla Páně).Z pověření
ji ovšem kdyko zednářů a za bohatou odměnu kradli Tělo Páně. Někteří toho litovali a prosi
li dokonce Církev za odpuštění...
liv použít."
"Už jsem myslel Myslel jsem, že tohle dělají jen SATANISTÉ?
že si z toho sa Ne. I některé lóže svobodných zednářů slouží černé mše. A to v Kanadě,kde
ma uděláte pláš se myslí, že zednáři nic proti Církvi nemají, ba i někteří kaplani jsou členo
tík . Kdyby ted} vé zednářských lóží.
biskup chtěl,
Je známo, že francouzští zednáři jsou víc proti Církvi zaměřeni než angličtí.
abych ho oblékl To není pravda. Každý večer poslouchám BBC Londýn; je úplně jasné, že
najdu ho u vás'.' tento vysilač je zásadně protikatolický. Zdá se to nečasové, ale zednářství je
stále ještě moc, která existuje. Jejich vliv roste, už proto, že nikdo o nich
Se ševcem se
nemluví a když, tak o jakémsi zbytku folklóru. Před lety se zdálo, že se pro
zatočil svět,
ti této temné"skryté moci"postaví mládež. Dnes se ale každý honí za osobním
když mu pan
úspěchem a mnozí vědí o moci svobodných zednářů ve velkých podnicích a
farář vysázel
50 fr. Napřed v mnoha vládách.
běžel jeho nej Vykonávají svobodní zednáři také nátlak na Církev?
mladší k řezní Ano-ale vždy velmi obratně-pod záminkou dialogu. Vzpomeňte si na rok 1983,
kovi a donesl
kdy šlo o to, vyškrtnout z nového cirk. zákoníku zednáře jako vyloučené z
pořádný nákup. Církve.
Vianney se po Ale prefekt kongregace pro učení víry kard. Ratzinger krátce před uveřejněsadil ke stolu a ním nového cirk, zákoníku svobodné zednářství odsoudil. __________________
psal biskupovi: Snažil se do poslední chvíle podniknout vše,aby vyškrtnutí zabránil. V řadě
"Biskupská mi zemí si už připravili svobodní zednáři články, upozorňující, že katolíkům už
losti ! Musím vám není zakázáno stát se zednáři. Znám italského biskupa, který bojoval stateč
z celého srdce ně proti zednářství. Týden před uveřejněním cirk.zákoníku mu významná
osobnost z Vatikánu telefonovala:"Pane preláte, už musíte přestat s bojem
poděkovat za
proti zednářům. Cirk.zákoník už zednářství nezakazuje a vy zbytečně maříte
pláštík, který
jste mi ve své svůj čas." Byl velký nátlak na to, aby zákaz svobodných zednářů z cirk.zá
dobrotě věnoval koníku zmizel. Většinou z NAIVITY katolíků, špatně chápanému pokonciliárníPrávě jsem mu mu duchu. Spolupracovníci na zákoníku byli čestně přesvědčeni, že Církev
sel pomoci chu má se zednáři spolupracovat-mají vysoké sociální ideály. Byli i biskupové,kte
ří se o vyškrtnutí exkomunikace zednářů zasloužili. Měli strach, že Církev
dému, prodal
jsem tedy pláš ztratí velké dobrodince, svobodní zednáři podporují díla Církve, bud z huma
nitních důvodů nebo chtějí získat její sympatie. I dnes přicházejí klerici do
tík za 50 fr.
Jsem spokojen." Vatikánu a přesvědčují vedení Církve, že spolupráce se zednáři je možná.
Biskup asi do Proč odsoudil svobodné zednářství kardinál Ratzinger?
pisem potěšen
On i němečtí biskupové dali historicky prozkoumat, je-li smíření možné. Na
nebyl, ale nic
začátku byli pro, ale vědecky objektivní rozbor je přesvědčil, že odsouzení
neříkal.
svobodných zednářů se nedá zrušit. Bůh, v kterého věří zednáři, nemá nic
Příští rok jmeno společného s Bohem křesťanů. I teologicky je nemožné jejich odsouzení zrušit.
val Raymonda
Eminence, co říkáte dnešní situaci v Církvi?
farářem v Pol- Církev musí zvládnout nejen svobodné zednářství, ale i postupujíci"protestanliat. Ten dostal tizaci"Církve. Mnozí katolíci, i vlivní teologové, už myslí protestantsky.Pán
k uvedení dopis nás varoval, že Církev bude stále bojovat proti mocnostem zla. Nepřátelé se
Vianneyův, tak vždy snažili napadnout Církev zvnitřku :gnose(tajné nauky) ,arianismus(Kris 
pokorný a laska tus není Bůh), pelagianismus( dědič, hřích není, člověk se spasí vlastní silou)
vý,že se styděl a j. Kardinál Ratzinger nedávno zdůraznil toto nebezpečí. (Pokr.str. 13)

SLÁVA! STALIN ZEMŘEL!!
Po Stalinově smrti se situace vězňů i na
Mírově trochu zlepšovala. Objektivně to popisuje také Dominikán P.Zemek.
Po Stalinově smrti ráno odemykal okénko
jeden dobrý bachař. Všiml jsem si, že má
na klopě černou pásku. Ptám se, kdo mu
zemřel. On na to:"Tatíček Stalin - ta ku.."
Na světnici bylo veselo. Brzo se ukázalo,
co znamená Stalinova smrt i pro nás, vězně.
Bachaři nám řekli, že smutek za Stalina se
bude držet 14 dní. Ale zčista jasna, když
jsme nesli hotové metry na nákladní auto,
které stálo u brány a náš bachař měl čer
nou pásku, slyšíme, jak mu jiný bachař po
vídá: "Sundej to, smutek je odvolán."
Bylo nám to divné. Netušili jsme ovšem, že
je naplánován další státní smutek. Za něko
lik dní týž bachař otvírá ráno okénko a
znovu má pásku. Ptáme se, kdo zase ze
mřel: "Gottwald, ta ku..va.Já jsem ochoten
nosit smutek za všechny." Když přijel
Gottwald z Moskvy, psaly noviny, že je
zdravý a čilý. Ale potom ti, kteří se po je
ho smrti dostali do vězení, tvrdili, že Mar
ta Gottwaldová-jeho žena-kříčela při pohřbu
"Proč jste mi ho zabili?!" Do roka byla
mrtvá také.
ČfM VÍC MUKL& ZDECHNE...
Najednou přijelo z Leopoldova mnoho vězňů,
kteří měli TBC a přijeli se na Mírov léčit.
Byli to vesměs mladí lidé, jen několik bylo
starších. Mezi nimi i náš poslanec Pleši.
Lepoldov byl prý-jak vyprávěli-ještě horším
vylidňovacím táborem. Také Mírov, Kartou zy a Leopoldov byly ZÚNZ-zvláštní ústavy
nápravných zařízení. Mírov prý byl lepší,
ale i tito mladí lidé měli často poloviční dáv
ky ze stejně ubohé stravy.
Léta 1951-53 byla pro vězně léta likvidace.
Jak nám říkali dobří bachaři, na školení jim
denně zdůrazňovali, že čím víc muklů zdech
ne, tím lip. Za to dostávali bachaři hvěz
dičky. Za zastřelení vězně na útěku dostal
vrah zlatou hvězdičku, stal se nadporučí
kem a mohl jít z Jáchymovská do vnitrozemí.

S Pleslem jsem se potkal, když šel z návštěvy,
já šel pro oběd. Stačil mi jen říci:"Byla tu Fi
la! "(jeho manželka). Za několik dní se mu uděla
lo špatně, zavolali lékaře, který mu věnoval 7
všemožnou péči-ale vše bylo marné. Snad mozlrová mrtvice. Zemřel na světnici, kde bylo mnoho
kněží a dva biskupové. Bylo mu asi 53 let.

ZNOVU ZAČÍNÁ ŘÁDĚNÍ...
Téhož odpoledne-to jsem ještě nevěděl, že Pleši
zemřel-mě zavolali na kontrolu plic. Lékaři se
dozvěděli, že mám jít zase do korekce. Našli mi
proto něco na plicích a já zůstal v nemocnici, i
když se tomu bachař Svoboda bránil, že"takového gaunera, lumpa" tam nechce. Lékaři Koch,
Kochan, Havelka, Hlaváček a Poledník svlékli
lékařské pláště a řekli Svobodovi:"Můžete léčit
sám, my jdeme škrabat brambory."Pak couvnul.
Tak jsem se dostal do nemocnice. Potom přišla
další dávka nemocných tuberkulózou z Leopoldo
va. Zabrali dvě oddělení a já se stal ošetřovate
lem.
Netrvalo dlouho, a už začalo přituhovat. Zástup
cem velitele se stal Rohel, inteligentní, mazaný
sadista. Mluvil medově:"Nechceme trestat, chce
me jednat humánně..." a bachařům nařídil,aby
jednali tvrdě. Všechny lékaře nechal rozvést do
nejrůznějších táborů a věznic. U nás zůstal jen
potratář Koukolík z Plzně. Slíbili, mu, že ho pus
tí brzo domů, když nemocné tuberkulózou brzo
"uzdraví". Začal řádit - patrně podle seznamu,
který mu dali. Na prvním místě jsem byl já s
Karlem Kukalem-vysokoškolákem. Směr -trestní
tábor Nikolaj na Jáchymovsku, pracovní důl
Eduard. Koukolíka však stejně nepustili, i když
jim prokázal takové služby.
OZVAL SE MŮJ ŽLUČNÍK
NAŠI VYZNAVAČI

a to po několika týdnech. Všechno jsem zvrátil.
Mohl jsem jíst jen chleba a meltu, nic jiného
jsem nesnesl. Ničily mě"noční šichty". Pracoval
jsem jako kolejář s panem Vajsem-byl odněkud
od Rajhradu. Byl velmi šikovný, já nemotora.
Ale pokud jsem mohl, pomáhal jsem mu.
V táboře na Nikolaji bylo hodně chlapců ze Slo
vácká; z Brodu, z Dolního Němčí atd. Bylo tam
však přece jen volněji než ve vězení na pevnos
ti. Páni na to brzy přišli. V září 1954 mě odvo
lali na Jáchymovsko, kolem 1O.ledna jsem byl po
odpolední šichtě odvolán. Rychle se umýt, nave
PŘECE JEN ZLEPŠENÍ...
čeřet a čekat na transport. Přes Pankrác. Olo
Po Stalinově smrti přijel do Leopoldova ně mouc a Ilavu, kde jsme přespali, jsem se dostal
jaký major, dal nové příkazy a hned se vše do Leopoldova. Tam začíná nové období putování
muselo změnit. Nemocní TBC přišli na léče
DO LEOPOLDOVA JSME DORAZILI ASI 10.1.55.
ní na Mírov, kde dostali dobrou lékařskou
Stáli jsme na samotkách na chodbě a vždy dva
péči. Tamější justiční lékař-byl to někdy
a dva přidělováni na kobku. Jak jsem později
civilní lékař, přidělený také věznici, nezjistil, byl do jedné cely dán společně vždy
byl-li to přímo lékař-důstojník-spolupracojeden kněz a jeden komunista - většinou žid.
val s lékaři-vězni a dbal na dodržování
všech nařízení. Vězni s TBC dostávali peni Tak začal náš život společně s těmi, kteří nás
cilín a streptomýcin, výživnou stravu, pří- soudili a určovali nám tresty.
Musím se však vrátit ještě trochu zpátky.
davky, denně dvojí maso, vajíčka ap.
"Vždyt Boží království, které budujeme, má jiné rozměry. Kříž v něm
hraje důležitou roli. "Skrze kříž ke světlu, radosti, lásce a životu."
P.JOSEF ČUPR. T.J.

Mohla - musela - chtěla
JSOU EVANGELIA VĚROHODNÁ?
Měřítkem víry pro křesťany jsou evangelia.
Listy apoštolů a Zjevení sv. Jana jsou víc
výklady a použití učení Kristova.
MOHLA ŘÍCI EVANGELIA PRAVDU?
Matouš a Jan byli očití svědkové událostí
a učení Páně. Marek a Lukáš dlouho spolu
pracovali s očitými svědky-nejen sv.Petrem
a sv.Pavlem. Lékař Lukáš hovoříval s Pan
nou Marií a ta mu vyprávěla o důležitých
událostech před narozením a po narození
Ježíše Krista. "Maria uchovávala všechny ty
věci ve svém srdci"-udává sv.Lukáš pramen
svých zpráv. A sám"zkoumal všechny udá
losti od samého začátku". Učenci dokázali,
že sv.Lukáš měl pro historii dětství Kristo
va k dispozici semitské prameny, vzniklé
na půdě Palestiny. To ovšem nevylučuje, že
Matku Boží znal a hodně se od ní dozvěděl.
MUSELA EVANGELIA PŘEDAT PRAVDU?
Mezi apoštoly bylo několik příbuzných Páně,
mezi učedníky jich bylo ještě víc. V Písmě
se nazývají"bratři". Sourozence nemohl Je
žíš mít, jinak by nesměl předat péči o svou
Matku, stojící pod křížem, sv.Janovi. To by
lo u židů nemyslitelné. A tito příbuzní by
se jistě bránili, kdyby četli evangelium a
byly v něm nepravdy. Stejně i ostatní svěd
kové událostí, o kterých evangelisté píší.
Vždyť Palestina byla maličká, orientálei ho
vorní, takže se zprávy o Ježíšových skut
cích rychle roznesly. A navíc - kdyby evan
gelisté nepsali pravdu, ozvali by se nepřáte
lé křesťanů. Ale o žádných protestech ze
současné literatury nevíme, stejně se o tom
nezmiňují církevní, hl.apoštolští Otcové,kte
ří byli přímo žáky apoštolů.
ZAPAMATOVÁNI A UDRŽOVÁNI
evangelií ulehčovala forma Ježíšova učení.
Užíval podobenství, parabol, srovnávání, a
to muselo udělat na posluchače velký dojem.
Je skoro jisté, že texty Kris
tova učení se zachovaly v
evangeliích doslovně. Od
chylky se nedotýkají pod
staty. Navíc-obdivuhodná
paměť orientálců je prá
vě tak spolehlivá, jako
napsaný dokument. Byli
rabíni, kteří znali celé
biblické knihy zpaměti. Ta
koví geniové-i u křesťanůse vyskytovali též ve stře
dověku .
POMOCNICI KRISTOVI
Už za svého života posílal
Kristus apoštoly a učedníky
na malé misijní cesty, aby
předávali v kázáních lidem
to, co je učil on sám.

Vtiskl se jim tedy text učení Kristova opaková
ním pevně do paměti. A když se seskupilo ko- 8
lem Pána na pět tisíc posluchačů, je málo prav
děpodobné, že by ho všichni slyšeli, kdyby me
zi nimi nebyli učedníci, kteří předávali slova
Páně vzdáleným posluchačům. Nebo učedníci vy
učovali o tom, co řekl Pán, v menších skupin
kách. Např.při horském kázání nebo zázračném
rozmnožení chlebů a ryb.Tak si pevně vtiskli
slova svého Učitele do mysli a mohli je neporu
šená předávat dál. BŮH K NAM MLUVÍ
chtěli říci pravdu
Z četby knih evangelistů cítíme, že autoři byli
střízliví mužové. Jejich popisy jsou věrné - ani
ne subjektivní, ani sentimentální a citové. Sami
sebe neoslavují. Naopak, spíš psali o svých sla
bostech, ale o tom, co by jim sloužilo ke cti,
mlčí. V antice a ve starém orientě najdeme málo
kdy u autorů dějepisných knih takovou skrom
nost. Co vlastně očekávali evangelisté od svých
knih? Úspěch? Uznání? Peníze? Slávu? Nic - ani
se pod své knihy jako autoři nepodepsali - je
jich jména známe jen z tradice. Ale současníci
je znali a evangelisté mohli očekávat jen proná
sledování, zatýkání, odsouzení a mučednictví.
Jejich motivy byly čisté, nesobecké.Chtěli říci
pravdu! Kdyby lhali nebo přeháněli, byli by je
jejich protivníci už za života prohlásili za pod
vodníky. Ani nepřátelé evangelistů v té době ne
mohou písemná svědectví popřít; vždyť snad
každý ze židů byl svědkem zázraků, slyšel uče
ní Páně a pozoroval jeho díla.
TEDY PRAVDU NAPSAT
MUSEL I
Jinak byl jejich život v nebezpečí. My - lidé ji
né kultury, si sotva dovedeme představit fana
tismus židů a orientálců vůbec. Snad to vidíme
dnes na fanatismu mohamedánů, zvlášť v zemích,
kde vládne islámské zákonodárství. Nebo jsem
to pozorovali na hotové vzpouře židů, když
chtěli znemožnit život několika karmelitkám v
Osvětimi - ačkoliv tam zahynulo i mnoho katolí- ků a katolických židů. Nebo
na rozkazu muslimů, zabít auto
ra Ďábelských veršů.
Na procesu Ježíšově vidíme,
že se Boží Syn dobrovolně
vydal fanatikům. Vidíme to
zvlášť v evangeliu sv.Matou
še, psaném pro židy. Autor
musel počítat s odporem židů
Proto si dával pozor na kaž
dé slovo, k řadě činů a slov
Páně přidávat výroky ze St.
zákona, hlavně proroctví.
Kdyby se sebe méně odchýlil
od pravdy, žilo tehdy ještě
tisíce svědků a farizeové by
ho určitě napadli a ukameno
vali. Pohanů, kteří toužili
zbavit se diktatury nesčet
ných a krutých bohů, se
učitelé víry bát nemuseli.
P.W.GRPNINGER

volbu pro sebe. Kardinál Hypolit musí opus
ŠVEC VEDLE ŠLECHTICE skou
tit Rím, pro intriky při jmenování kardinálů. Při

prvním zasedání kardinálského sboru div nehro
Sv.Filip z Neri si vychovává ohnivou, nad zil všem církevním soudem.
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šenou a obětavou mládež-i z nejlepších kru V den korunovace posílá z Monte Cassina dva be
hů římské šlechty a boháčů. Obětavosti se nediktiny do Španěl,reformovat kláštery. Zname
mladí učí v hrozném prostředí špitálů, spíš ná to zastřeně: udělejte si pořádek ve Španělsku.
sálů, kam odkládají lidé své nemocné, takže Jeho nová kongregace pro reformu má tři sekce.
leží na zemi jeden těsně vedle druhého. Nad Rozčiluje ho, že má kolem sebe samé starce,proto
šení jim vlévá Filip dobrými knihami, pro jmenuje řadu mladých, schopných lidí kardinály.
mluvami a příklady velkých světců. Tak
A pak sahá na příjmy kardinálů a důkladně je
roste nová generace, budoucí kněží, politi zkracuje. Z Říma vykázal 113 biskupů, kteří vzdor
kové, učitelé, misionáři...
zákazu žili v Římě a ne ve svých biskupstvích.
Později přišli i žáci a členové papežských a Pomáhal ubohým a utiskovaným - při tom nešet
basilikálních pěveckých a hudebních orchest- řil ani vlastní rodinu. Na veřejném zasedání pa
rů-a v oratoriích se zpívá a hraje. Hlavně pežské konsistoře prohlásil své synovce za lupiče
se zpívají Jacoponovy Lodi, komponované ne a vrahy, vyhnal je z Říma, zbavil hodností a
známými mistry. Chodí sem i ti nejlepší,na- příjmů. Stejně se obrátil proti některým římským
př.Palestrina a Animucci. Filip se zasloužil prelátům, kteří se neprohráli dosud z renesanční
o to, že právě Palestrina vnesl tolik zbož ho opojení. Rozdělil kardinálům kostely a dny,aby
nosti a víc prostoty do posvátného zpěvu. pravidelně kázali a dávali dobrý příklad ostatní
"JAK JSTE ŠŤASTNI, ŽE MŮŽETE MILOVAT mu duchovenstvu. Sám kázal velmi často.
BOHA" - říkával svým mladým přátelům.
pÉče O Řehole
SV. Filip z Neri
Věděl, že mladý oheň často později uhasíná Dobré kláštery byly vždy střediskem reformy.
a snažil se jej udržet a rozdmychat. Mezi
Špatné ovšem pohoršovaly a bořily. Papež začal
žáky rozdíl nedělal - usmolený švec vzadu akci proti potulným mnichům, kteří se potloukali
měl pro něho stejnou cenu, jako synek ze
po kraji, rozšiřovali divoké pověsti a klepy, žili
šlechtické rodiny. I to švícko muselo říci, pohoršivě - a na ně uspořádal papež hon. Větši
co si myslí o novém misijním listu Jezuitů z nou skončili ve vězení Andělského hradu. Bohu
Indie. Usmolený kluk prohlašuje, že by se žel se tam dostali i nevinní lidé - tehdy byl vel
tam mělo jít. Filip se mu nevysměje, ale po ký strach z protestantismu, stačilo udání a už
sílá hocha s ostatními k svátému cisterciáko- byl člověk ve vězení. Jako např.kardinálové Movi z Tre fontáne a ten jim vysvětlí, že je rone a Foscherari-úplně nevinní lidé.
jich misijní území je zde - v Římě.
Také Filip se octne v nebezpečí. Jeho dávný ne
přítel, generální vikář, ho vyslýchá. Filip se há
NOVÝ PAPEŽ - PAVEL IV.
Kardinálský sbor se dlouho radil, koho zvo jí moudře, nakonec rychle odchází - ale přesto
lit papežem. Chtěl statečného reformátora. má Rosario čas, zakázat mu kázat, sloužit mši sv.
Volí Pavla IV.z rodu Caraffů, člena kardi- a zpovídat.
nálské reformní komise. Kardinál Seripando Jeho žáci jsou rozhořčeni a Filip má co dělat,aby
je uklidnil.
píše trochu ironicky:"Dej Bůh, aby Pavel
JE JEHO DÍLO POHŘBENO?
IV.provedl reformu Církve, kterou Pavel
III.chtěl jen slovy. Mluvil a nic nedělal.Ju Filip si neobyčejně cení utrpení, které ho zasáh
lo na nejcitlivějším místě. Soud se vleče do neko
lius nemluvil ani nedělal. Marcel dělal, co
nečna. Jeho přátelé se modlí, shánějí pomoc, zá
mohl a nemluvil vůbec. Kéž by Pavel IV.
mluvil, jednal a udělal to, o čem dříve mlu krok vlivných osob, chodí k soudu - a jeho hoši
se scházejí bez Filipova vědomí sami.
vil..."
Až jednou! Otvírají se dveře a neznámý mnich
JE TO POCHMURNÝ, TVRDÝ STAŘEC!
zvěstuje hochům, že Rosario Spoleto, generální
Je mu 79 let. Lomcoval jím dlouho svátý
vikář, je těžce nemocen. Umírá 22.května na
hněv, když viděl, že se pro obrodu Církve chrlení krve. Mnoho lidí si oddechlo, hl.dominikánic nedělá. A co zmůže za těch pár let,
ni, které Spoleto nenáviděl, protože nesnášel je
které mu ještě zbývají do smrti?
jich úctu k Savonarolovi, Dominikánovi, upále
Je houževnatý, umíněný, prchlivý a nerad ném pověstným Alexandrem VI., ačkoliv Savonaropřijímá rady. Je nadšený, přísný na sebe, la obrátil k životu z víry rozmařilou Florencii.
ale nemá moudrost stáří. Jeho řeč je tvrdá, Jeho knihy chtěl Spoleto spálit.
neumí se ovládat. Pustil se do boje proti
Nakonec se i sv.Filip před soudem obhájí. Odbor
tyranii španělského dvora, který za cenu
níci, které poslal papež na jeho kázání, potvrdí
toho, že chránil a pomáhal Církvi, chtěl nit pokoru sv.Filipa a jeho naprostou pravověrnost .
na ni nedovolený vliv. Svůj slavný slib, že Vrátí mu právo kázat, sloužit mši sv.,zpovídat a
bude pracovat ze všech sil na reformě Círk papež mu posílá posvěcenou hromničku. Přesto ho
ve, začíná plnit slibně. Dá uvěznit papež napomenou, aby neintrikoval proti papeži a hleděl
ského pokladníka, pak kard . Santa Fiore,
si duchovního povolání.
P. Dr.Silvestr BRAITO
protože prý shání voliče pro příští papež

podstatné není. Mše sv.je platná i bez přítomnos
ti věřících, i bez jejich přijímání Těla Páně - není
však platná bez proměňovacích slov: Toto je mé Tě
lo, toto je má Krev.
NA ČEM ZÁLEŽÍ?
ŘECKÉ SLOVO PRO TVRDÝ JE SKLEROS
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Sv.Petr souhlasil upřímně s tím, co řekl
Česky nepružný, tvrdý, nepříjemný, nesnesitelný.
Kristus o svém Těle, které chce dát za
A skutečně dnes víc než řada teologů považuje
pokrm všem, kdo ho milují. I když Petr- určité pravdy Kristovy za "tvrdé, nesnesitelné"
stejně jako ostatní nechápal, jak se to
a klidně je bud popírají nebo zamlčují.
může stát. PEVNÉ VÉŘIL KRISTU!
Ne podminováním, podkopáváním, popíráním pravd
Záleží na tom, jestli i my v dnešní době
víry se dostaneme v duchovním životě blíž k Bohu
krize přijeme tuto odpověď sv.Petra.
ale pokorným uznáním toho, co řekl sám Pán, ví
Dnes je totiž situace v mnohém ohledu
rou v Jeho slova, která věrně opakuje a k věření
v postoji vůči eucharistickému tajemství
předkládá Církev, jejíž je Kristus hlavou.
stejná, jako tehdy. I dnes reaguje dav
ZJEVENÉ PRAVDY POPÍRAT NESMÍME
tak, jako za dob Kristových, když jim
Bud je uznáme, přijmeme, nebo odmítneme - pak
Pán zjevil eucharistické a jiné pravdy.
už ovšem nejsme katolíci, sami se vylučujeme ze
DOBŘE NASYCENI LIDÉ
společenství s Kristem a jeho Církví.
Těch je víc než dost. Jsou spokojeni s
Se sv. Petrem opakujeme: "Pane, ty máš slova věč
pohodlným životem, sytostí, jejich podvě ného života. Ke komu bychom šli?" ”
domým heslem je:"Chléb a hry." Nasy
CHRAŇME SE SKLERÓZY SRDCE!
učení víry
cení žaludku, uspokojení pohlavních pu
Vyznejme
se
sv.Tomášem
Akvinským,
největším ka
dů, televize a jiná zábava, při které se
tolickým filosofem, v jeho nádherné oslavě Těla
nemusí myslet. Víc nepotřebují - a po
Páně, kterou se modlí Církev na Boží Tělo:
smrtný život prostě popírají.
"Co se mysli, oku skrývá, to poznává víra živá,
Druhá skupina se podobá učedníkům,je
nadpřirozený je zjev. Pod různými způsobami,
jichž víra se octla v krizi. Pán dá své
vnějšími jen podobami, úžasná věc skrytá je:
Tělo za pokrm? Krev za nápoj. Tvrdá je
pokrm těla, nápoj krve, Kristus je však celý
tato řeč ! Kdo ji může poslouchat. - Tak
v prvé, celý v druhé způsobě...
by dnes mluvili učedníci Páně, pro které
Dobří, zlí ho požívají, nestejný však úděl mají,
jsou"dogmata"tj.pravdy víry, příliš tvrdá.
život nebo prokletí. Zlým je k smrti, dobrým k
Ale zjevil nám je Kristus, hlásá je Církev
žití, hle, jak různým může býti
PRAVDY VÍRY JSOU SKUTEČNÉ TVRDÉ.
účin téhož přijetí.Chval,Sióne, Spasitele).
Ale jsou to kameny, z kterých se má vy
Univ.prof.Dr.Ferdinand HOLBOCK
křesat oheň - řekl jednou evangelický
znalec-mučedník Dietrich Boenhoeffer.
A tak mnozí odmítají přepodstatnění -změ
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
nu podstaty chleba a vína v Tělo a Krev
Svýc.bisk. konference odsoudila tzv. Lucernské pro
Páně. -Malé vysvětlení: každá věc má
hlášení, které podepsalo za 4 měsíce asi 8000 cír
svou podstatu a své případky,tj. přes
kevních zaměstnanců (3200 u nás, 2415 v Německu
ně řečeno své vlastnosti, barvu, veli
a 884 v Rakousku a jindelprotože prohlášení vyvo
kost, tvar, chuť, vůni atd.-všechno, co
lává nezdravé vášně, podněcuje nejistotu u věří
můžeme vnímat smysly. Podstatu věci
cích a ničí jejich důvěru k biskupům. Biskupové
však smysly nevnímáme. Při Proměňování zakázali i akci Schwez. Kath.Sonntagsblat, aby se
čili transubstanciaci se to, co vnímáme
100.000 katolíků modlilo za dobré biskupy. _____
smysly-tedy případky-nemění, mění se jen Zesnulý arcib. Lefebvre byl pohřben v Econe. Míst
podstata chleba v podstatu Těla Páně a
ní biskup Schwery a papežský nuncius se za ně
podstata vína v podstatu Krve Páně. ho pomodlili. Na pohřbu bylo na 900 knězi Bratr
Proměňovací slova kněze však považují
stva sv.Pia X.( papeže, který na začátku století
někteří za pouhý náznak, vzpomínku,
úspěšně bojoval proti modernismu)4 biskupové a
slavnost - ne však za to, čím je mše sv.
asi 10.000 věřících.______________________________
podle učení Církve(i pravoslavné!)-za
Kard. Lubačivský, hlava ukrajinských katolíků,se
zpřítomnění oběti Kristovy na kříži. Pro po 52 letech vrací do svého sídla do Lvova. Přiví
to se tak často užívá pro mši sv.názvu
taly ho statisíce věřících. Nejdříve zašel do své
slavnost, hostina, večeře Páně ap.
katedrály sv.Jiří, pak na hrob r.l944 zesnulého
Dokonce i od oltáře a v cír
metropolity Szeptychyje.__________________________
kevně schválených kate
Kongregace pro klérus vydala 22.3.dekret o
chismech. Někdy je
koncelebrovaných mších sv.,které se slouží
v nich zmínka
na víc úmyslů. Až na přesně vymezené výjim
o oběti na ně
ky to už není dovoleno. V témže kostele se
kolika řádcích,
smějí sloužit koncelebrované mše nejvýš dva
ale celé strán
krát týdně. Tajemník kongregace Mons.Agusky se věnují
toni (Švýcar)k tomu napsal komentář.
tomu, co

kristus přichází...

HOVOŘÍME S PHOLOTOU
Jarní duchovní obnovu v Quartenu měl Otec
františkán z vlasti, P.Vladímir Benedikt HOLO
TA, z far.úřadu 28911 Pecky, Svermova 50. Do
poručil nám ho Otec biskup Skarvada. Trochu
jsme si s exercitátorem pohovořili.

Kdy jste, Otče, a exerciciemi začínal?
Jezdíval jsem do Železné Rudy na kněžské exercície, které dával Otec Antonín Hýža. Je to
hluboká kněžská duše, které si velmi vážím a
mám ho rád. Jezdíval jsem jen na jeho exercície. Když jsem tam byl asi potřetí, přistoupil
ke mně Otec Antonín Prokeš, vůdčí duch exercič
nich kursů na Železné Rudě a povídá: "Benedik-i
te, něco od tebe potřebuji, ale neříkej NE!"
"Co bys, Antoníne, potřeboval?" ptal jsem se. :
Kategoricky prohlásil:"Příští rok dáváš exercície ty!" Tak jsem do toho spadl a už deset
let dávám kněžím exercície.

Dával jsté je také jiným lidem ?
Jedině řeholním sestrám. Laikům nikdy-za ko
munistů to ani nešlo. Vy jste první.

Lázních i jinde. Pokud se některé řády znovu do
staly do svých budov, rozjíždějí především exer
cície pro laiky. U laiků je po exercíciích vel
ký hlad.
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Vávaji vám zpovědi a duchovni porady mateniál k
tomu,abyite pomohl ňeiit lidem podobné pnoblémy,
i klenými ie vám lidé ivěěuji-i na exeneieiich?
Zkušenosti zpovědníka jsou velice cenné k poznání hlubin lidské duše Dává to knězi zvláštní
schopnost lidem rozumnět. Nechci říkat-duše vést
protože tento termín nerad užívám. Duše vede
Duch sv. Zpovědník může jen pozorovat, jaký duch
toho člověka vede-ovšan nejen to. Má povinnost
upozornit,zasáhnout-i rázně-něco zakázat, ale
vždy s velkou jemností, protože duše je nepřed
stavitelně citlivá. Řeknete třebas slovo a netu
šíte, že tím slovem se duše může i na deset let
zavřít. Jednou přišel ke zpovědi člověk těsně
přede mší sv.-namohli jsme se tedy příliš rozho
vořit. Řekl jsam mu:"Prosím vás, příště si toho
řekneme trochu víc."To se ho tak dotklo,že sena
deset let uzavřel. U každého Božího díla nestojí
jen andělé,ale i ti rohatí, kteří od samého začát
ku se snaží Boží dílo zkazit, zpochybňovat a
především útočit a znepokojovat.

Jak ie na exercie připravujete? Viděli jsme Tedy zmatkař-Dábel. Pnotože svou kněžskou činnosti i exenciciemi uděláte hodně dobna, jistě
váš sešit, plný poznámek..
ie inaži dábel vám kláit překážky.____________
Exercície se musejí nasbírat. Za rok jsem
schopen-jak se lidově říká-"vypotit"jedny
exercície. Jsou vlastně nasbírané za celý rok
z chvilek, kdy člověk cítí, že ho Pán Bůh
oslovil. Někdy je to při rozjímání, jindy
uprostřed žalmů, při recitaci breviáře/denní
povinná kněžská modlitba,pozn.red./ pak zase v
chvilce ticha při mši sv. Někdy člověka Bůh
osloví uprostřed práce a takových Božích podnětů-impulsů-se nastřádá mnoho. Zapisuji si
je a pak přemýšlím o celé struktuře exercícií.
Exercície mají být totiž vždy"několik kroků
dovnitř".'Tedy sestup k základu, k ternu, co
člověka dělá křestanan nebo knězem. To má člo
věk nějakým způsobem osvěžit, poznat svůj
stav, zkonfrontovat ho s Kristem a s tím, co
Bůh po nás žádá, zpevnit to a pak převést do
života. Je to podle čtyř stupňů sv.Ignáce:deformata reformare-co je v mám životě zdeformo
vané, to opravit. Reformata conformare: co
jsem opravil, to uvést do větší podobnosti s
Kristem Pánem. Aby to bylo víc podobné Kristo
vě tváři-v duchovním slova smyslu. Conformata
confirmare. To, v čem jsme se víc snažili
Kristu připodobnit, to utvrdit. Confirmata
transforrnare. Co jsme v sobě našli, opravili,
znovu a více zpodobnili s Kristem a utvrdili,
protlačit do denního života. Jsou to vlastně
čtyři terasy, po kterých se sestupuje do stá
le hlubších a vnitřnějších prostor našeho
srdce.

Nemáte potuchy, co se děje, když se člověk připravuje na exercície. Těžko o tem mluvit. Je to
taková sprška okolností, které vás obírají o
čas, aby se člověk namohl připravit. Také zakou
šíte útoky na pokoj vlastní duše. Posluchači,
kteří najdou na exercíciích pokoj, si často mys
lí, že exercitátor je člověkem pokoje. Ale zpra
vidla netuší, jak ten, kdo kolem sebe trochu to
ho pokoje rozšíří, sám pokoje mnoho nemá. Je to
asi daň za pokoj těch druhých.

Je z vaieho řádu vic exerciátonů?____________
Nejsem sám. Je tu i Otec Bernard, Otec BerardOtec Petr z Alcantary, Otec Inocenc Kubíček a j.

Je užitečné, pňečiit ii denně kousek Piima?

Nejen užitečné, ale dnes nezbytné. A nejen číst,
také o tom rozjímat a vědět, JAK Písmo číst.Dpbré by bylo, mít ve svém bytě tichý modlitební
koutek, kde by se člověk jen modlil. V tam kout
ku prostý kříž, pod ním poličku a na ní Pí srno sv.
Protože tato kniha nepatří mezi jiné knihy v
knihovně. Je velice trapné, když člověk někde
vidí Písmo sv.vedle detektivky a snad i knihy,
která do křesťanské knihovny ani nepatří. Pravo
slavní bratři mají Písmo ve velké úctě. Jednou
jsme přišli do pravoslavného kostela. Vstoupili
jsme jáhenskými dveřmi do ikonostasu/stěnou od
dělená část od prostoru pro věřící/. Vzadu ucho
vávají krabičku s konsekrovaným chlebem pro ne
mocné. Tu nám klidně dovolili otevřít a podívat
se na Nejsvětější, ale knihu Písma nám otevřít
Buduji ie ve vlaiti exenetěni domy?
Ted se koná řada kurzů-na Sv.Hoře, v Jánských nedovolili. Slovo Boží je duch a je život.

Co byite vzkázat naítm átenáář-lm pao pokoj du2e a jej-čch duchovná aůt>£ ke Ka-ú£u ?
Snad toto: Modlitba je naprosto nutným prostředksn duchovního života. Ničím jiným se nenahra
dí. Má své formy-a je teploměrem duchovního života. Když vzrůstá život modlitby, hladina ce
lého duchovního života jde nahoru. A když začne život modlitby chřadnout, jde všechno dolů.
Náš Otec Jan Baptista říkal:"Budto je modlitba-a je všechno, nebo není modlitba, a není nic!"
DĚKUJEME

ZA

ROZHOVOR!
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Jistě bude náš milý exercitátor P.Holota rád, když ho někdy v Peckách navštívíte a třebas mu
přivezete i nějakou maličkost-kávu-čokoládu-sami víte, co - nebo mu to pošlete. Před návště
vou je dobré se ohlásit na tel.0324-94387, nebývá vždy dona a jak píše, bylo by mu líto,kdy
by ho host nezastihnul. Všechny pozdravuje a žehná - a děkuje za srdečné přijetí.- Jeho
/i jiné/exercicie si můžete objednat na adrese:Vladimir Riha, Hoderschwendi 584,9042 Speicher.
pro sebe i pro naše dctna.

FATIMA - 13.kvěfna 1917

"Keby ludia věděli, čo je věčnost, začali by nový
celkom iný život. ""Lekári nedostávajú vnuknutia
ako liečiť chorých, lebo nemajú lásku k Bohu."
"Keby vláda nechala církev na pokoji a zaručila
náboženstvu slobodu, bola by Bohom požehnaná."
"Moja drahá "krsná", modlíte sa mnoho za hriešnikov... modlíte sa mnoho za kňazov... modlíte sa
mnoho za rehoímkov... modlíte sa mnoho za vlády'.'
NEBESKÁ PRIAZEŇ
"Kňazi sa majú starat iba o církevně věci a o du
Ani v dnoch utrpenia nezabudla Madona na še! ""Kňazi musia byt čistí celkom čistí."
svojho miláčika. Niekolkokrát sa jej zjavila. "Neposlušnost kňazov a reholníkov voči předsta
Hyacinta(jedna z vizionářek pozn.red. )roz- veným a voči Svátému Otcovi sa nepáčia Spasite
právala"krstnej"o darovaných milostiach s ta lovi ."
kou jednoduchostou a otvorenostou, ako ke- "Milá krsná, vyhýbajte sa luxusu, nehledajte bo
dysi svojim spoločníkom.
hatstvo, milujte chudobu a mlčanlivosť. ""Budte
Stalo sa, že ked ležala chorá a představená láskavá a dobrá aj voči zlým ludom. O nikom ne
ju přišla navštívit, Hyacinta ju poprosila:
hovořte nič zlého, vyhýbajte sa tým, ktorí očier"Krstná mama, pridte trocha neskoršie, lebo ňujú druhých. Majte veíkú trpezlivosť, lebo
teraz má příst Madona." Vytržením změněná trpezlivost nás přivede do raja."
se dívala smerom, odkial očakávala příchod
"Obety a sebazapierania sa Ježíšovi velmi páčia."
najsvfttejšej Panny.
"Ja by som rada do kláštora, ale ešte radšej by
Možme se právom domnievaf, že vždy nešlo som chcela do neba. Řeholná sestra musí byt na
o skutočný zjav Madony, ale skór o nějaký tele i na duši nesmierne čistá."
světelný efekt."Dnes nebola taká, ako v Čo- "Hyacinta, vieš vlastně, čo je to byt čistý?"opýva da Iria, ale věděla som s istotou, kto do tala sa "krstná".
bol,"zverila sa predstavenej.
"Áno, viem. Čistý na tele znamená zachovávat
Slovné prejavy Hyacinty po týchto nebes
čistotu; čistý na duši znamená nehřešit, nedívat
kých rozhovoroch udivovali svojou úrovňou, sa na zakázané, nekradnúť, neluhať, vždy hovo
vysoko presahujúcou inteligenčně možnosti, řit pravdu, aj ked to mnoho stojí."
předpokládané u takého jednoduchého a má "Ale od koho si sa to všetko naučila?"chcela velo vzdělaného dietata. Niektoré z jej výrokov dieť představená.
zaznamenala"krstná"písomne. Například:
"Od Madony. No mnohé věci si domyslím aj sama'.'
"Hriechy, ktoré privedú do pekla najviaqsú Áno, Madona! Ťažko ináč vysvětlit podobné vě
hriechy proti svátej čistotě."
domosti o svete, najmá o veciach duchovných u
"Budúcnost prinesie výskyt sposobov a
prostého dietaťa tak útlého veku.Či výroky tohto
zvykov velmi urážajúcich Spasitela. Osoby, dievčaťa neodkrývajú najváčšie zlá nášho času?
slúžiace Bohu, nesmú žit podlá týchto zvyk Aj niektoré Hyacintine predpovede z týchto dní
lostí. Církev sa nemení podlá módy. Spasi sa presne vyplnili a prezrádzajú vyššie vnuknutie
tel je vždy rovnaký."
Ked pani Olympia navštívila svoju chorů dcéru,
"Hriechy světa sú velmi velké."
představená se jej opýtala, či by ju nepotěšilo,
"Madona povedala, že vo svete je mnoho bo- keby sa Hyacintine sestry Tlorinda a Tereza sta
jov a nesvárov. Vojny sú trestom za hriechy li řeholnými sestrami. Dobrá matka však prejavisvěta.""Madona už nemože dálej zadržat dví- la obavy:"Bože, zachraň ma od toho!" Hyacinta
hajúce sa rameno svojho milovaného Syna." tento rozhovor nepočula, predsa neskor povedala
"Třeba činit pokánie; ak ludia olutujú svoje "krstnej":"Madona by bola rada,keby moje sestry
hriechy, Spasitel im odpustí, ale ak svoj ži vstúpili do kláštora,ale matka to nechce.Madona
vot nezmenia, príde zaslúžený trest."
preto čoskoro príde, aby si ich vzala do raja."
Zdá sa, že ked Madona hovořila o týchto
Skutočne obidve sestry čoskoro odišli na věčnost
skutečnostiach, bola smutná, lebo Hyacinta
I jiná proroctví Hyacinty se splnila. Dr.Havrilla
často vzdychala:"Ubohá Madona! Mne Jej je přeložil i knihu Eucharistické zázraky.
tak íuto, tak velmi luto!"

Východoslovenské vydavatelstvo v Košicích
vydalo o vánocích v nákladu 100.000 výtis
ků od Prof. Dr. L. Conzaga da Fonseca FATIMA-Mária hovoří k světu, v překladu našehc
Dr.Mikuláše Havrilly ze St.Gallenu. Celý ná
klad byl brzo rozebrán! Zde malá ukázka.

ANTIKRIST
Císař světa, který hlásá víru bez Boha, cítí, že
křesťané už tuší, odkud má svou moc. Tuto no
velu přetiskujeme z Hlasů z Říma, kde ji do
slovenštiny přeložil z díla ruského filosofa Solovjeva, P.A.Pauliny
SVOLÁNI EKUMENICKÉHO KONCILU
Na počátku čtvrtého roku své vlády uveřejnil
(císař)výzvu, určenou lidem všech vyznání. V
té vyzýval lidi, aby si zvolili nebo jmenovali
reprezentatny s plnými právy pró ekumenický
koncil, který by se konal za jeho předsednictví,
V té době bylo přeloženo císařovo sídlo z Říma
do Jeruzaléma. Palestina byla tehdy samostatnou
provincií a většinou ji obývali židé. Jeruzalém
se stal svobodným městem. Posvátná místa, dra
há křesťanům, byla nedotknutá, ale na široké
plošině Haram-es-Šerif, ohraničené z jedné stra
ny Birket-Israinom a kasárnami, z druhé meši
tou El Aksa a "Šalomounovými konírnami" se
zvedala obrovská budova, v níž byl kromě dvou
malých, starodávných mešit rozsáhlý císařský
"chrám", určený k sjednocení všech obřadů,dá
le dva skvostné císařské paláce s knihovnou,
muzei a vlastními místnostmi pro magické výstu
py a pokusy. V této budově, která byla částeč
ně chrámem a částečně císařským palácem, se
měl 14.září zahájit ekumenický koncil. Protože
evangelíci nemají kněze v pravém slova smyslu,
katoličtí a pravoslavní preláti, ve snaze, vyjít
vstříc císařovu přání a dát jistou jednotu před
stavitelům křesťanských vyznání, rozhodli, že
na koncilu bude i určitý počet laiků, známých
svou zbožností a oddaností zájmům Církve. A
když připustili laiky, nemohli vyloučit z konci
lu ani členy tzv. nižšího kléru, jak diecézního,
tak i řeholního.
Tak převýšil počet účastníků koncilu 3000 osob
Navíc zaplavilo Jeruzalém a celou Palestinu na
půl miliónu poutníků.
TŘI VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI NA KONCILU
byly: především papež Petr II., který podle
práva stál v čele katolické sekce koncilu. Jeho
předchůdce zemřel cestou na koncil a konkláve,
které se sešlo v Damašku, zvolilo jednohlasně
papežem kardinála Šimona Barioniniho a ten si
zvolil jméno Petr II. Pocházel z chudé rodiny od
Neapole, proslavil se jako kazatel řádu karmelitánů. Kromě toho se zasloužil bojem proti jedné
satanské sektě, která vznikla v Petrohradě a
okolí a zachytila do svých sítí nejen pravoslavné
ale i katolíky. Když se stal arci
biskupem města Mogileva a později
kardinálem, už tehdy byl určen
za nositele papežské tiary. Bylo mu
asi 55 let, středně silné posvaty,
temné pleti, měl zahnutý nos a sil
né obočí. Byl prudký a ohnivý, mlu
vil s nadšením a širokými pohyby.
Své posluchače strhoval víc výřeč
ností než přesvědčováním.

K pánu světa neměl nový papež důvěru,
spíš antipatii, zvlášť když zesnulý papeži 13
cestou na koncil jmenoval na císařovo naléhá
ní kardinálem exotického biskupa Apollonia,
císařského kancléře a velkého čaroděje.
Petr II.považoval Apollonia za pochybného
křesťana a za podvodníka a zloducha.
Vůdcem pravoslavných-i když ne oficielnímbyl"stařec"Jan, velmi známý mezi ruským li
dem. I když byl úředně biskupem"na odpočinku"nežil v klášteře a neustále chodil me
zi věřícími celé země. Někteří tvrdili, že je
to zmrtvýchvstalý Fiodor Kuzmič-čili car
Alexandr I., který zemřel před 300 lety.
Jiní šli ještě dál a tvrdili, že je to stařec
Jan čili sv.Jan Evangelista, který údajně
nezemřel a objevil se nyní na konci věků.
Stařec však nemluvil o svém původu ani o
svém mládí. Vypadal jako starý člověk, ale
ještě pohyblivý a pružný. Měl kučeravé še
diny a bradu, která přecházela do žlutavé
a zelenkavé barvy. Byl vysoké postavy, hu
bený, ale měl plné a růžové tváře, živé a
jiskřící oči a výraz laskavě dobrácký a to
jak ve tváři, tak v řeči. Nosil stále bílou
tuniku a čistý bílý plášť.
V čele evangelické delegace koncilu stál
velmi učený německý teolog, profesor Ernst
Pauli. Byl to stařec malé postavy, hubený,
se širokým čelem a špičatým nosem, oholený.
Oči má zářily zvláštní hrdou dobrotou. Kaž
dou chvíli si mnul ruce, kýval hlavou, vraš
til obočí, vysouval rty a zároveň se září
cím zrakem a tupým, přerývaným hlasem
říkal: "So! Nun! Ja! So also!" Byl oblečený
podle ceremoniálu. Měl bílou kravatu a redingot s několika vyznamenáními.
DOKONČENÍ ROZHOVORU S KARD.GAGNONEM: Svobodné zednářství, protestantizace,
naivita katolíků._____________________________
Můj velmi schopný kolega ze studií napsal
skvělou knihu o těchto zjevech:KONTINUITA
Ani jediné katolické nakladatelství mu ji ne
chce vydat.
Pavel VI.řekl, že dým Satanův vnikl do Cirk
ve. Ve skutečnosti tu byl vždycky. Když
jsem byl mladý, děkovali jsme my, kněží,Bo
hu často za to, že jsme přišli na svět v tom
to století, kdy bylo tolik svátých papežů a
tak JASNÉ UČENI VÍRY. Myslím-li na tyto
doby, byla tehdy Církev zvlášť ve velké vý
hodě . Ale nyní je nebezpečí zde a BOJ
POKRAČUJE!.
Z německého vydání katolického měsíčníku
30 dní Církve a světa-březnové číslo.
O časopis se stará vynikající římský dopi
sovatel katol.novin Deutsche Tagespost,
Quido HORST. Časopis vychází nyní v pěti
řečech-tedy kromě italštiny, franštiny,
portugalštiny a španělštiny i německy.
OBA ČASOPISY MĎZEME DOPORUČIT!

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
1. Nastal den Letnic a všichni byli společně po
hromadě. Sk 2,1
14
Biblický růženec nám víc přiblíží růžencová 2. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se
tajemství a prohloubí naší lásku ke Kristu a
přižene silný vítr a naplnil celý dům, kde se
jeho nejsvětější Matce, Panně Marii._________
zdržovali. Sk 2,2.
3. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozděli
sla\/na tajemství
ly se a nad každým z nich se usadil jeden.2.3
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PANA JEZÍŠÉ
4.
Všichni
byli naplněni Duchem svátým a začali
1. Ano, skutečně, říkám vám:Vybudete pla
mluvit cizími jazyky.2,4.
kat a naříkat, svět se však bude radovat.
Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármu 5. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech mož
ných národů pod- nebem. Sk 2,5.
tek se obrátí v radost.
6. Tu vystoupil Petr s ostatními jedenácti a slav
2. Tak i vy máte nyní zármutek. Ale zase
nostně k nim promluvil:"Zidé a všichni jeruza
vás uvidím a vaše srdce se bude radovat
lémští obyvatelé." Sk 2,14
a tu radost vám nikdo nevezme.
3. Prvního dne v týdnu pak časně ráno při 7. "Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít,
ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuš
šly ke hrobu a nesly vonné oleje, které
těny hříchy a jako dar dostanete Ducha sv".38.
si připravily.
8. Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtě
4. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť
anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil,od ni. Ten den se k nim přidalo na tři tisíce lidí.
9. Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy,
valil kámen a posadil se na něj.
vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli
5. Anděl promluvil k ženám:"Vy se nebojte.
10. Příjd o Duchu přesvatý, naplň srdce svých
Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.“
věřících a rozněť v nich oheň své lásky.
6. "Tady není, byl vzkříšen. Toto je místo,
kam ho položili."
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
7. "A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, 1. "Bud požehnaná, dcero, od Boha nejvyššího,
že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi
nade všechny ženy na zemi."Judit 13,18
do Galileje, tam ho uvidíte."
2. "Žes tak doufala v Boha, to nevymizí ze srdcí
8.Odešly rychle od hrobu a se strachem a s
lidí, navěky si budou připomínat Boží sílu."19.
velkou radostí běžely to oznámit jeho učed 3. Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na
níkům.
tobě není. Velepíseň 4.7.
9. "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve
4. Když k ní přišli, všichni jí jednomyslně dobro
mne, i kdyby umřel, bude živ."
řečili a řekli jí:"Tys povznesením Jeruzaléma,
10. "A žádný, kdo žije a věří ve mne, ne 
tys velkou chloubou Izraele, tys velkou pý
umře navěky."(Jan 16.2O,22;Jan 11,25,26;
chou našeho pokolení."(Judit, 15,9)
Lk 24,1,6;Mt 28,2,5,7,8;Mk 16,6).
5.Slyš, dcero, pohled, nakloň své ucho, zapo
NANEBEVSTOUPENÍ JEŽÍŠOVO
meň na svůj lid, na otcův dům, neboť král za
touží po tvé kráse. (Žalm 45,11,12).
1. Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ru
6.Potom se otevřel Boží chrám v nebi a ukázala
ce a požehnal jim.
se archa jeho úmluvy v Božím chrámě. (Zj11,19
2. "Jděte tedy,"
7. Pak se na nebi objevilo vel
3. "získejte za učedníky
ké znamení; Zjev.12,1.
všechny národy,"
8. žena, oděná sluncem, s měsí
4. "a křtěte je ve jménu
cem pod nohama a s korunou
Otce i Syna i Ducha sv
z dvanácti hvězd kolem hlavy
5. "A učte je zachovávat
9. Královská dcera v celé své
všechno, co jsem vám
slávě již čeká uvnitř. (Z 45,14
přikázal.12345678910
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10. Zpívejte Hospodinu píseň no
6. "Kdo uvěří a dá se po
vou,neboť učinil podivuhodné
křtít, bude spasen;
věci. (Z 98,1)
7. kdo však neuvěří, bu
OSLAVENÍ PANNY MARIE
de zavržen."
I.Ona jediná je holubice moje,
8. "Já jsem s vámi po
moje bezúhonná. Pis 6.9.
všechny dny až do sko
2.Byla jako květ růží v jar
nání světa."
ních dnech, jako lilie u pra
9. A zatím co jim žehnal,
mene vod. (Sir 50 8).
odloučil se o nich.
3.Oplývá moudrosti jako řeka
10. Potom byl vzat do ne
Pišon vodou a jako Tigris
be a zasedl po boží
v jarním období. (Sir 24,25)
pravici. (Lk 24,5O,5l;Mt
4.Přetéká porozuměním jako
28,19,2O;Mk 16,16,19).
Eufrat vodou (Sir 24,26).

SLAVNÝ RŮŽENEC

5. Výchově dává zářit
jako světlu, osvěžu
je jako pramen...
6. Už pomyšlení na mne
je sladší než med,mé
dědictví je nad plást
medu.
7. Nyní tedy, synové,
slyšte mě: blaze těm,
kdo dbají mé cesty.
Slyšte napomenutí a
budte moudří...
8. Blaze člověku,který
mě poslouchá, bdí u
mých dveří den ze
dne a střeží veřeje
mého vchodu.
9. A na plášti na boku
má napsáno svoje
jméno: Král králů a
Pán pánů.
10. Bud zdráva, krá
lovno milosrdenství,
ochraňuj nás před
nepřítelem a ujmi se
nás v hodinu smrti.
(Mezizpěv svátku P.
Marie, Královny).
(Pis 6,9, Sir.50,8; 24,
24-26;24,2O;Přísl 8,3235, Zjev 19,16. )
Po růženci:
Pod ochranu Tvou se
utíkáme...
Bože, tvůj jednorozený
Syn nám svým životem,
smrtí a zmrtvýchvstá
ním získal odměnu věč
né spásy; prosíme tě
tedy, když rozjímáme
o těchto tajemstvích v
posvátném růženci, dej,
ať následujeme, co ob
sahují a dosáhneme to
ho, co slibují. Skrze
tvého Syna Ježíše Kris
ta, našeho Pána a Bo
ha, který s tebou v
jednotě Ducha sv.žije
a kraluje po všechny
věky věků. Amen.

M&J BOŽE - věřím v
Tebe, klaním se Ti,
doufám v Tebe, miluji
Tě-a prosím za ty,kdo
v Tebe nevěří, nekla
ní se Ti, nedoufají v
Tebe a nemilují Tě.
PANE, DEJ MI JISTOTU, že jsem Tvůj,
abych i dnes mohl mít
radost ze služby lidem,
s kterými se setkám, i

DĚJINY PAPEŽŮ
MARTIN V. - Ottone Co-1
lonna, 11.listopadu 1417 až I
20 února 1431.
Tento kardinál-jáhen, nar.r.
1368 v Genezzano u Říma, pů
sobil v San Giorgio ve Velabru a byl to poslední a nej
větší papež rodu Colonna.
Byl zvolen v Kbstnici-před
ním byl papežský trůn prázd
ný skoro dva a půl roku. Protipapež"Benedikt XIII."vzdo
roval a žil ve španělské pev
nosti. Do začátku r.1419 síd
lil Martin v Mantui, pak rok
ve Florencii, kde přijal z
vězení propuštěného, rozedraného, ale poprvé důstojně se
chovajícího protipapeže Jana
XXIII., který znovu prohlásil
že se vzdává hodnosti a žil
skrytě a chudě jako kardinál biskup až do
listopadu. Jeho náhrobek patří k nejkrásnějším z ranné renesance. Je od Michelozza, so
chu vytesal Donatello v baptiseriu ve Floren
cii. Martin posvětil r.1418 nemocnici S.Ma
ria Novella; tuto událost zobrazil Lorenzo
di Bicca. Než se Martin přestěhoval do Říma,
podařilo se mu uzavřít mír s Janem II.z Nea
pole z rodu Anjou, který Řím obsadil.
Město bylo téměř v troskách. Papež zahájil
rozsáhlé stavby a poprvé povolal do Řina vel
ké umělce ranné renesance - Gentile da Fabriano, Pisanello a Masaccia. Pro papežovu
tiaru/trojitou korunu/zhotovil Lorenzo Chiberti osm andělských postav, pro jeho draho
cenný pluviál/plášt/nádhemou sponu.Vzrostla
úroveň uměleckých řemesel,např.krajkářství a
tkalcovství-papež je podporoval. Jeho první
propůjčil Zlatou růži, která se snad dodnes
předává občas královnám. Úspěšně bojoval pro
ti lupičství a byl výborný politik. Po rozpa
du v min.století nadřízenost Sv.stolce znovu
rozkvetla a posílila se. Pěstoval sice nepotismus/nadržování příbuzným/ale tak, aby to
bylo státně-politicky užitečné. Založil moc
domu Colonna. Jeho praneteř je Victoria Co
lonna, největší italská básnířka, dcera slav
ného vojevůdce Fabrizia Colonna. - Aby udržel
mír, smířil se Martin i s mocným nepřítelem
rodu-s Orsini-ale mír dlouho netrval. Jmeno
val důstojné a významné kardinály-mj.skvělé
ho Giuliani Cesarini/snad z rodu Césarova/což bylo v zmatcích rozkolu nutné, protože
každý protipapež si jmenoval kardinály. "Be
nedikt XIII." zemřel ve své pevnosti r.1423vládl 29 let. Krátce předtím jmenoval ještě í

4 kardinály,3 zvolili^ještě Klementa VIII. 15
jeden dohrál komedii do
konce a prohlásil se Be
nediktem XIV. První se
udržel ve Španělsku do
1429,až podlehl svým"vo
ličům" druhý mizí v tem
notách dějin.Tím končí
po 52 letech rozkol.
Martin V. se nazývá pape
žem míru, i když všech
ny problémy nerozřešil,
hl.ne vnitrocírkevní ob
rodu. 1.1.1431 svolal
reformní sněm do Basile
je. -Byl šetrný,skoro lá
kaný, žil prostě v palá
ci u sv.Apoštolů, spra
vedlivě vládnul utrápe
nému Římu. Jeho nádherný
náhrobek od Simone Ghini,žáka Donatellova je
v Lateránské bazilice.
V Miláně, v dánu,stojí
jeho obrovská socha.

VÍTE. CO JE TO ?
BLUDARSTVf-hereze je
dobrovolný a vědomý
názor křesťana, odporu
jící článku víry. FORMALNť-katolík ví o své
herezi. MATERlALNf je
spíš nevědomost.VNITR
NÍ se neprojevuje nave
nek. VNÉJŠť-se projevu
je slovem a tiskem,bud
jen v užším kruhu, ne
bo docela veřejně.
ZLOBA hereze spočívá
v zarputilém lpění na
vlastním názoru,kterým
se heretik vyvyšuje nad
učitelský úřad Církve.
Chce rozhodovat, co ma
jí druzí věřit. Rozdíl me
zi heretikem a odpadlíkem(apostatou)je ten,že
heretik odmítá jen něk
teré pravdy víry,odpad
lík odmítá všechny. He
retik není vždy odpadlí
kem, ale odpadlík je
vždy heretikem. Těžký
hřích je jen vědomá he
reze formální. Kdo se
mýlí nevědomě a je ocho
ten se podřídit učení
Církve, ten nehřeší.
Největším trestem za he
rezi je vyloučení z Círk
ve, heretici ničí duše.

STRÝČEK Z AMERIKY
Rodina listonoše Carvalhosa v Lisaboně do
stala dopis s fotografií. Strýček z Ameriky
ohlašoval, že za tři neděle přijede. To se
ví, že listonoš, jeho žena a tři děti vyprá
věli, kam přišli, všude o své radosti.
Strýček totiž odejel jako mladík z vlasti a
pracoval tak usilovně, že byl hodně majet
ný. A komu by starý mládenec odkázal
svůj majetek než svému synovci? Vždyť to
sliboval v četných dopisech - a nyní slíbil
i svou návštěvu. Jistě nepřijede s prázd
nou, posílal stále tolik dárků, dětem hrač
ky, paní šperky a listonoši peníze. Prostě
strýček Sabino byl v rodině vítaný host.
"Dostal jsem dnes úřední dopis , abych něco
vyřídil na severu,"sděloval manžel své ženě
"Zůstanu tam asi devět dní."
"Co kdyby přijel strýček? Kde máš jeho
dopis a fotografii?"
Manžel zrozpačitěl:"Je mi líto, ale dopis s
fotografií jsem někde založil nebo ztratil."
"Nevím, jak tvůj strýc vypadá."
"Hm. Nepříjemné. Ale slíbil přece, že tu
bude za tři neděle - do té doby jsem dáv
no zpět."
"A co když přece přijde dříve?"
"Dáme mu nás nejlepší pokoj. A děti ať se
chovají pěkně."
"Neboj se. Těší se na strýčka - jistě přive
ze hračky - zase něco trochu jiného, než
se prodává zde.
NAŠE KRIMI
Listonoš Carvalhosa odejeíť^
Jeho žena na strýce trochu pozapomněla dost času na to myslet za čtrnáct dní a
pustit se do úklidu. Ale jednou - snad za
čtyři dny po listonošově odjezdu - zazněl
zvonek a za dveřmi stál starý muž s kufreu
"Jsem strýček Sabino," řekl a objal mladou
ženu. Políbil ji, děti se nahrnuly kolem
něho a i ty dostaly hubičku od strýčka.
"Přijel jste, strýčku, dost brzo. Nemám ani
pořádně uklízeno." Paní byla v rozpacích.
"Nu, na tom nezáleží,já ti
uklízet nebudu," zažertoval
strýc. "Musel jsem přijet
dříve, můj obchodní partner
v Paříži mi napsal, že chce
se mnou projednat milionový
obchod. Takovou příležitost přece
nezahodím."
Když slyšela paní o miliónech, uklid
nila se. Strýčka si sice představo
vala jinak, divila se, že si zacho
val bezvadný portugalský přízvuk,
ale jeho milé chování a zlatý řetěz
u hodinek i několik zlatých prste
nů na prstech ji přesvědčily.
Pěkně ho pohostila, pak mu ukázala
jeho pokoj a koupelnu. Omluvila se,že
není pořádně uklízeno a byla to prav
da. Strýčkovi to zřejmé nevadilo..

Děti byly strýčkem nadšené. Měl v sobě něco
uličnického, dobrodružného-to se jim líbilo.
A uměl krásně vyprávět - napínavé příběhy ze
svého života. Visely na něm.
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Druhý den po příjezdu prohlásil strýc, že musí
na celnici. Má tam několik kufrů a v nich také
dary - dodal s významně povytaženým obočím.
"Převleknu se a umyji, mám se setkat ještě s
jedním obchodníkem,"dodal mimochodem.
"Koupelna je ti k dispozici, milý strýčku,"řekla
paní,"já jdu zatím do obývacího pokoje. Mám horu
prádla na žehlení. A děti, vy si jděte hrát do
kuchyně, abyste strýčka nerušily."
Děti, byť nerady, odběhly a brzo bylo slyšet
z kuchyně, jak si hrají.
Strýček z Ameriky vstoupil do svého pokoje.
Otevřel kufr. V něm měl sváteční oblek. Rozložil
čisté prádlo i oblek na posteli a zálibně si je pro
hlížel .
Pak šel do koupelny. Nebyla právě uklízená. Na
okně stála spousta všelijakých lahviček a kelímků
na malé stoličce otevřená kazeta se šperky domá
cí paní. Leccos zdědila po rodičích, něco jí kou
pil milující manžel. Prsteny, brože, řetízky, ná
ramky .
Strýček bral jednotlivé šperky do ruky a pečli
vě si je prohlížel. Pak něco zabručel a pustil se
do umývání.
Když se důkladně umyl, převlékl se do nového
obleku a čistého prádla. Předtím se pečlivě oho
lil a nyní si prohlížel svou tvář v zrcadle.
"Strýček z Ameriky," zabručel spokojeně.
"Na mne tak hned nezapomenou."
Vrátil se do svého pokoje. Byl to slunný, velký
pokoj, ložnice manželů, a měl nádhernou vyhlíd
ku na Lisabon. Strýc odhrnul záclonu a dlouho
pozoroval moře, lodi, ptáky.
"Takovou krásu jsem u nás neviděl,"řekl tiše,
"ale zato jsou u nás jiné krásné věci. Nebo bu .dou."
Pak otevřel jednu zásuvku , prohrabal ji, poté
druhou a ve třetí našel hotovost manželů Carvalhosových. Přepočítal bankovky. Několik tisíc.
Ovšem, paní se zmiňovala, že chtějí zaplatit ně
jaké dluhy.
Vsunul peníze do kapsy, pak
otevřel kufřík a vložil do ně
ho stříbrný svícen. V koupel
ně sebral všechny šperky a
zabalené do prádla - aby nechrastily - je uložil ke svícnu. Dlouho si
prohlížel malý obrázek.
"Může to být originál - a malíř je
dost známý. Snad najdu sběratele,
který by jej koupil,"pomyslil si a
uložil obrázek k ostatním věcem.
Pak vyšel s kufříkem na chodbu a
zavolal na paní, která žehlila, po
otevřenými dveřmi:"Jdu na celnici a
v pět jsem zpátky."
Nepřišel ani v pět, ani v deset, až
paní objevila ztrátu šperků i peněz.
Strýčka ještě včas chytla policie.
José Valentin Fialho d Almeida

MŠESV.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

POUŤ DO EINSIEDELN
17
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 kapli vpředu
blízko nádraží-10
kostela vlevo. Účast přislíbila pěBERN - každou druhou
vecká skupina mladých z Brna.
neděli v měsíci v 9
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 9-do
v kapli u kostela "Bruder Klaus"
14 ti let bude v Marina di MassaSegantinistr.26.
u moře. Plánuje se výlet do Cinqui
BASILEJ-slovenská, i pro Cechy
Terre a do Sieny, města sv.Kateři
RUmelinbachweg, neděle
9 h.
ny Sienské, učitelky Církve. Pokud máte zájem,při
CURYCH - každou neděli v 19 hod. v
hlaste děti u P. Šimčíka hned, tábor je brzo obsa
kryptě kostela Božského Srdce,
zený !
13.-27.července
Aemtlerstr.49.,Wiedikon
Hudební
sbor
z
Velké
nad
Veličkou
bude mít konCORTAILLOD - 10 km na juh od Neucha
čert v sále italské misie v Curychu, Feldstr.lO9.
tel, směr Yverdon, farní kostol
23.května
sv.Petra, 4.ned.v mesiaci
10 h. a to v 19,30 hod
MASARYKŮV
FOND
prosí
naše čtenáře o příspěFRIBOURG - v kaplnke Marianistov,
Rue de Faucigny,1.ned.v měs. 10 h. vek na poštovní konto 80-34-305. Tento FOND od
svého založení způsobil mnoho dobrého, chudým,
LAUSANNE - v kaplnke"Foyer du Ser- ’
nemocným, nezaměstnaným, kupuje léky a moderní
van",Rue Eugene Grasset, 3.a 5.ned.
lékařské přístroje pro vlast - proto Vám můžeme
v mesiaci,
9,15
vřele doporučit, abyste tuto skutečně vynikající
RUTI-TANN - každou první neděli v
organizaci finančně podpořili! Ona i my děkujeme.
měsíci v 9,15 hod.v kapli u kato
ÚČASTNICI EXERCÍCII V BETHANIEN I QUARTENU
lického kostela.
děkují vřele za duchovní posilu od obou exercitátoWINTERTHUR - každou sobotu v 19 ho rů-P.Koláčka, TJ, i P.Holoty, OFM z vlasti, ale i
din v kapli u kostela sv.Ulricha,
za perfektní organizaci P. Josefu ŠIMČIKOVI.
Seuzacherstr.2., Rosenberg . Tam
zve ke mši svaté náš misionář
P.František VERNER, Vrchlického 6. ČSFR-15OOO
P.Šimčík i katolíky ze SchaffPRAHA 5. -nás prosí, abychom mu zaslali staré roč
níky KLUBu, i jednotí.čísla. Máte-li je doma a nut
hausenu.
ně nepotřebujete, bude Vám za zaslání vděčný.
ŽENEVA - v kapli pri kostole
Potřebuje pro bibliografickou práci.________________
sv.Terezky, 14 Ave Paschier,
2 nedela v mesiaci
9,3C

INFORMACE

Sestry sv.Cyrila a Metoda, zal.P.Matúšem Jankulou
(Cyrilky),přicházejí z USA, vypomáhat při výcho
vě mládeže na Slovensku. -Také Boromejky dostaData nepravidelných mší sv., výletních
ly zpět nemocnici pod Petřínem.___________________
nedělí, exercicií, duchovních obnov, tá Pres. Havel chce navázat diplom, styky ČSFR ve Vilborů pro děti i pro mládež aj.sdělí misio- ně-Litva. První je navázal Island. Tři pobaltské
nář-pokud neuveřejníme v KLUBu.
země předali SSSR nacisté.________________________
Na misionáře se obraťte v záležitostech
Býv. tajemník sv.Stolce kard. Casaroli dostal od kakřtů, sňatků, sv. zpovědi (obvykle před
tol.university Božského Srdce čestný doktorát.
každou mší svljnávratu do Církve, vy
P.Petr Eliáš z Austrálie!působil také v Tessinulnaučování katol.náboženství a pod.
stoupil kněžskou práci u sv.Antonína v Praze-Holešovicích. Má na starosti 80.000 katolíků._________
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 ZPRICH, Brauer- Matka Tereza se sestrami organizovala na Zel.čtvr
tek mši sv.v Tiráně-Albánie. Na Hod Boží byla mše
str.99. ,tel.01-2415025
sv.ve velkém kostele Božského Srdce Páně. Věřící
P.Anton BANÍK,tamtéž,t.01-2414455
dostali jen rozmnožené liturgické texty.__
P.Martin MAZÁK, 111O Morges,La Longe- 28.3.otevřela Charita v C. Budějovicích první křest
raie.CP 202, t. 021-8017713
galerii obrazů. Vystavoval své obrazy, ilustrace a
P.Aloiz ONDREJKA:Misie:Leonhardstr.45. grafiky Jaroslav Šerých. Byl tam i nový pražský
BASEL, t.051-225117
arcibiskup Otec Miloslav Vlk.______________________
Byt: Amerbachstr.il. ,4007 BASEL,
24.3.zahájili zahraniční Slováci 19.setkání Tatry 91
tel.061-320404
ve Schwarzwaldu. Duchovně je vedl O.biskup Galata TJ, a P.Zeman.

NAŠE KŘÍŽOVKA

I. Papežovo požehnání, zn. teploty. nálep. 2.
Slovanský domácí bůžek,skvost,zn.tužek.3.
Zn.váhy,kino,patriarcha,dobrá mouka,hlas
slepice,zn.kyslíku,karta.4.Poplatek drožkáři,dusík,pták,zn.aut Belgie,víla,něm.v.5.
Staré zájm., žens. jméno,ukazov. zájm., něm.
dech,zn.váhy,zkr.porážky v boxu.6.Škod
livý motýlek, přemety, spojka, strom, nota,
nechť. 7. zn. kyslíku, hlas husy,fanfára,obda
rovat, zn. údivu .8. Prorok St. Z., předl., šlech
tici, angl. dub, zn . poloměru .9. Zřícenina, vý
živné na dítě,lat. zkr."příští rok". 1O.před
stavená řádu,zkr..k založení,nábož.Arabů,
zkr.Rotariánů.ll.nově pokřtěný dospělý,pra
men vírytkromě Písma), předl. 12.Nestvůra,
národnost, zk. Eduarda, zvr. zájm. I3.jméno pro
tajemné zjevy,tací.-POMŮCKA:Natan.oak.
R. I. neofyta,tradice.
A. Ve stř. obyvatel zemí sev.od Alp (dnes
hanlivé označení věrných katolíků),zkr.pro
peněž.pouk. ,B.Duchovní židů,valašský hoch
hlas kozy,ang.zkr."vše v pořádku",C.Obyv
Anglie, drahý kov, i to. D. Stěna v pravosi,
kostele, zn. váhy,nota, zn. "bez místa"E. žid.
prorok, řec.bůh plodnosti,předl,2 tvrdé sa
mohlásky , zkr. telegr. převodu. F. Sek, zkr.
barvy, předl., zájm., slov. 3. G. Taková, židov.
knihy Mojžíšovy,tón,něm.ven.H.Do dne a
do.... ,zájm.,sloveso,váha,2xříms.lOOO.I.Zn.
boru,hrdina knihy St.zákona,papežs.koruna,
předl.J.Svatý obraz,s oním,spojka,místo sv.
faráře. K. Léta, zastaralegněm. to, darovat, L.
Zn.aut Polska,řecký autor,italsky"až do",
žens. jméno. M. Zavýsknutí, zn. františkánů,
slov. otázka, podnos. N. Tulí se, řec. bohyně,
mat.zkr.pro druhou neznámou veličinu,vče
lí produkt, zn. kyslíku. O. Nota, strom, bájný
letec,předl.P.Lat.ztrážce víry-při procesu
blaho-a svatořečení bdí nad spravedlivým
průběhem řízení. POMĎ CKA: Ultramontán, m.
o. ,s.l. ,OFM, Y,YY,Tobiáš,SIN,Ikaros,Elia.

TELEVIZNÍ fanoušek
Zvonek drnčel vytrvale. Ticho. Konečně vyšla z
vedlejších dveří hudrující penzistka a nespoko
jeně se zeptala:"Kdo je to?"
'"telegram." Do předsíně k ní vklouzl pošťák 18
hned vyzvídal:"Bydlí tu Tucholský?"
"Bydlí, a je určitě dcna."
"Proč tedy nejde otevřít?"
"Jo, můj hochu, když dřepí u televizoru, tak
nikomu neotevře."
"Copak si nemůže na chvilku odskočit?"
"Asi ne. Ani na chvíli se od té bedny neodtrhne!'
"Je tam přišitý nebo co?"směje se listonoš.
"Máte pravdu. Je tam jako přišitý."
"Žertujete?"znovu se směje listonoš.
"Jen zkuste, odtrhnout ho od obrazovky."
Listonoš klepal vytrvale na dveře milovníka te
levize, až se konečně ozvalo nespokojené zavr
čení :"Co zase chcete?"
"Donesl jsem vám telegram." HUMORESKA
"No-a co? Tak ho někam položte, třebas do schrán
ky, já si ho pak vyzvednu."
"Tb nejde. Musíte se podepsat..."
"Podepište to za mě. A už dejte pokoj, naši
prohrávají osm sedm. " •
"Nesmím to za vis podepsat.Je to zakázáno..."
"Tak ho odneste zpět. Nebo počkejte, za hodinu
zápas skončí..."
"Děláte si ze mne legraci? Nemohu přece čekat
na vás hodinu - než skončí vysílání."
Na to už náš televizní vytrvalec neodpověděl.Li
stonoš se rozpačitě obrátil k sousedce.
"Jak dlouho už je tou televizí posedlý?"
"Strašně dlouho. Napřed takový nebyl...Ještě
před deseti lety ho člověk dostal k telefonu.
Nebo když se mu v kuchyni vařila voda na čaj,
dal si říci a šel. Ale ted-kdepak! Čaj přestal
pít vůbec. Slupne něco studeného a hned hup
před obrazovku."
"Ale v telegramu je snad něco důležitého..."
"To je mu jedno. Vdávala se mu dcera, chtěl jít
na svatbu, oblékl si nové šaty, hezkou vázanku,
ale dávali v televizi cestopisný film, tak zů
stal doma, žena mu utekla. Nemohla s ním vydr
žet. A on nic, ani si toho nevšimnul. Schválně
šla s kufry kolem něho...Teprve čtvrtý den se
mě zeptal, jestli nevím náhodou, kde je jeho
Máňa. Říkám mu to a on: Vždyť zítra dávají osmý
díl nové televizní serie, tak to neuvidí. Pří
buzní nají strašně špatný obraz..."
"Co kdyby hořelo? Uteče od obrazovky?"
"Zkusme to. Listonoš váhal, pak vykřikl:"Hoří!"
Sousedka vyrazila dveře telemaniaka :"Copak ne
slyšíte? Hoří!!!" Ani neotočil hlavu:"Hned bude
konec. Doneste mi, prosím vás, z předsíně krabi
ci od televizoru__ napřed musím zachránit tele
vizor ..."
VIKTOR ARDOV

HUMOR

"Pozdě není nikdy.""No dobrá, tak já s tím začnu
za deset let."19
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"Byl jste už někdy trestán?"ptá se soudce.
"Ano. Pro koupání na zakázaném místě.””A
potom?""Pak už jsem se nikdy nekoupal.”

Na stavbě mrakodrapu v Chicagu pracují
dva montéři v padesátém poscho
dí. Najednou z hlubin ulice za
zní siréna sanitky. "To je ale
rychlost,"podotýká jeden,"to
kladivo mi spadlo před třemi
minutami!"

'Kamaráde, trpíte také tak tím hrozným poča
sím? ""A jak! Můj kolega v kanceláři už o
ničem j inán ani nemluví."
Mladý muž z města chce pomáhat na ven
kově. "A rozumíte trochu práci na
statku?"ptá se sedlák."Jistě,"sebevě
domě dí mladík. "Dobrá, tak mi dones
te do tohoto kyblíku brambory z pole."
"Rád. A kde máte žebřík?"

Promokli dva chuligáni a suší se
bez šatů v houští."Fuj, Tondo, ty jsi
ale špinavý.""Jen se podívej na sebe
jsi ještě špinavější."”No jo, ale já
jsem o čtyři roky starší.”

"Trápí vás revmanismus, babičko.""A
jak. Pravou ruku nemohu zvednout nad
hlavu a levou nohu také ne."
"POslyšte
paní domu
Řek řecký
neobjedná

mistře,"ptá se na večírku
Bernarda Shawa,”má každý
nos?”"Jistě! Pokud si ho
v cizině.”

"Od čeho máš bouli na čele?””Dostal jsem jednu ka
menem. ” "Proč jsi mě tedy nezavolal?""Ale mami.včejsem viděl, jak jsi kamínky vyháněla slepice
záhonů a ani jednu jsi netrefila.”

Turista zabloudil v londýnské mlze.
Náhle narazil na jiného turistu a ptá
se ho:"Můžete mi říci, kde je Temže?"
"Jistě. Právě za mnou.""Jste si jist?"
"Jak by ne! Právě jsem z ní vylezl."

"To je div, že
při tolika-štam- Antverpský kupec objednal u Van Dycka
prdlích se ještě .portrét svého otce. Když Van Dyck
udržíte na nohou1?

"obraz donesl, protestoval zákazník:
"Vždyf tu není otec k poznání.”"Dobrá. Přimaluji
Paní hořekuje před mužem:"Nemám se do čeho mu na nos kapičku, kterou tam vždycky má a hned
ho pozná celé město." Pak ovšem zákazník rád
obléci.""Tak se zahal do mlčení!"
obraz zaplatil.
Jedné pokladní v kině je nápadný návštěv
"Mluvící papoušky jsme už doprodali, ale mohu vám
ník, který si koupil na stejný film už
několikrát lístek. Ptá se ho, jestli se mu nabídnout krásného datla.""Copak datel se s člově
film tak líbí:"Vlastně ne. Ale je tam scé kem dorozumí?""Ovšem. Morzeovkou."
K zaměstnavateli přišel zaměstnanec:"Pracuji zde
na, kde se převléká dívka do plavek a než
se svleče, jede kolem vlak. Tak vždycky
za tři a proto žádám zvýšení platu.”"Plat vám
čekám, kdy bude mít vlak zpoždění."
zvýšit nemohu. Ale jmenujte mi ty dva, za které
Carlo prodává jedlé kaštany. Moc nevydělá, pracujete, a já je propustím:"

přesto ho kamarád Max vždycky"pumpne"o
pár franků. Nakonec říká Carlo:
"Nemohu ti peníze půjčit, udělal
jsam smlouvu s bankou, že ona
nebude prodávat jedlé kaštany a
já nebudu nikomu půjčovat peníze
□va špunti se před sebou vytahu
jí: "Můj tatínek vystavěl Materhorn."”To nic není. Můj otec
zabil Mrtvé moře.”

Čím má žena menší nožku, tím na
větší noze ráda žije.
"Pane doktore, co je příčinou
mé nemoci.""Přežíráte se.””Tak
mi to ještě řekněte latinsky
pro mou ženu."

"Vaše lordstvo, rodinný lékař
prosí, abyste ho přijal.""Dnes
nemohu. Není mi dobře."

Slyšel jsem,

pane náměstku, že odchází podnikový
ředitel. Rád to vezmu za něho."
"Jste blázen?!""Je to podmínka?"
"Pane, vy jste tak hloupý, že se
divím, že na to stačíte sám.”

Ptá se velitel vojáka: "Věříte v posmrtný život?""Ne.""Tak budete
muset věřit. Ten strýc, kterému
jste byl včera na pohřbu, vás če
ká před branou."
Ruská nevěsta říká tiše ženichovi.
"Nezapomeň výjimečně říci Ano! Ne
stojíš za pultem!"

"Včera jsem potkala v kině tvého
muže a představ si, on mě nepo
znal .""Já vím.""Odkud to víš?"
"Říkal mi to."

"Slyšel jsem, že jsi naučil man
želku hrát karty?!""Ano, byl to
"Bo vezete v tom velkém kufru?” "Takhle se nejlíp pocvičí výborný nápad. Minulou sobotu
jsem na ní vyhrál polovinu platu'.'
"To je specielní žrádlo pro psa! ve skoku vysokém."
Žena se otočí k divákovi: "Vidíte
."Vždyt je to dámské prádlo. To
dobře? Nevadí ván to péro na mém klobouku?" "Už ne.
žádný pes žrát nebude,"namítá celník.
"Ustřihnul jsem je."
"Myslíte? No, nutit ho nebudu.”

"Přestaňte kouřit a budete tu aspoň dvacet
let.""Není už pozdě, pane doktore?"

P.P.
8635 Dúrnten
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ZNÁTE SVOU POVAHU »
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1. Máte někdy nepříjemný pocit, že jste zapomněli zamknout byt?
2. Stane se vám, že zapomenete dát dopisy do poštovní schránky?
3. Máte někdy dny, kdy je všechno složité a nic se vám nedaří?
4. Musíte na cestách neustále kontrolovat zavazadla?
5. Považujete sebe za naprosto spolehlivé?
6. Trpíte tím, že na vaše okolí není spolehnutí?
7. Přihodí se vám často něco nepředvídaného?
8. Přepočítáváte různé výpočty z obavy, že jste se zmýlili?
9. Zkazí vám nepříjemná zpráva náladu po celý den?
10. Říkáte často:"Vím, že jsan tu věc položil sem-proč tu není?"
11. Pokládají vás lidé za: náladové?
12. Máte dojem, že je nejlepší spoléhat jenem na sebe?
13. Zklamali vás lidé, kteří se vám zprvu zdáli sympatičtí?
14. Dáváte slib, který nemíníte dodržet?
15. Máte zálibu v poslední módě nebo nových lécích?
16. Zastáváte názor: "Ted se mi nemůže nic stát-mám krytá záda1.'?
17. Máte odpor k něčemu se zavázat?
18. Baví vás začínat novou práci, když není ještě stará dokončena?
19. Hledáte postranní cestičky a výmluvy?
20. Myslíte, že neškodí nechat věci uležet?
21. Potřebujete pro svou práci" tlak posledních minut"?
22. Umíte mlčet o svěřené důvěrnosti?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

17,
14,
12,
16,
15,
19,
15,
20,
12,
20,
20,
16,
19,
11,
20,
18,
15,
14,
12,
17,
16,
1,

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

3
7
2
4
3
6
7
9
6
3
4
6
2
1
9
4
8
7
2
2
2
17

Pod 180 bodu - Všude vás asi znají jako vzot spožehžívostí. Na druhé straně vám patrně připo
mínají nedostatek smysžu pro humor. Berete život jako hžuboce vážnou. zážežítost,
ve které nemá místo smích, vesežá mysž a zábava. Nedokážete-ži brát život žehéejí, snažte se aspoň posuzovat židi ve svém okoží s vžídnějším porozuměním.
180-270 bodá - Pohybujete se mezi extrém y-pedantismem, který zná jen povinností a čžověkem,
ovžádaným samožibou sžabostí. Máte schopnost rící ANO tam, kde uznáte něco za
dužežíté, a budete ochotní pro to uděžat všechno. Povážíte však uzdu tam, kde
na tom-podže vás-moc nezážeží. Uvažujte, jak židé posuzují vaše chování. Z toho
poznáte, jak se zdokonažit. I v mažýeh věcech je spožehžívost dužežítá.
Nad 270 bodu - Patrně sami zastáváte názor, že na vás není zvžaítní spožehnutí. Pracujete píížis nestejnoměrně a nejistý, takže máte nedostatek času a žeckdy nedodržíte
žhutu, odvožáváte se na smužu a nervy, je to však sžabá vuže. Nehledejte štěstí
_____ jínde-kdo se neosvědčí tam, kde stojí, sotva se osvědčí jinde.

NAJDETE 10 ROZDÍLŮ MEZI OBRÁZKY?
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