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útoky nepřátel Církve v Církvi mají někdy úspěch;lidé už katolickou víru ne
znají. A přece jen ona má plné sklady potravin pro výživu duší,tj.pravd-a lé
ků na nemoci duše-hříchy, nedokonalosti, vady, omyly. Kard.J.Newman napsal,že
jiné víry mají části pravdy-ale ne všechno, jako my. Proto se tento učený
anglikánský pastor stal katolíkem. A nejen on.
Zlobí nás, když tzv.katolíci útočí proti papeži a biskupům. V II.listě sv.Pav
la Korintanům čteme jak to bylo v prvotní Církvi rozhádané, nakažené omylem,
zbabělé-ba i nemravné. Jeden z prvních 7 jáhnů-Mikuláš-povýšil sexuální výst
řednosti na náboženství. Ale dva-sv.Štěpán a sv.Vavřinec -pro Krista zemřeli.
I dnes žije mnoho obětavých, statečných a apoštolských duší. P.Werenfried van
Straaten, kard.Meisner, arcib.Dyba, Matka Tereza, naši biskupové a kněží doma
i zde. Laiků je- také hoďně-ale nejsou hluční. Ti, kdo vědí, že nemají pravdu a
z víry nežijí, křičí víc, je jich však menšina. Většina je bohužel lhostejná.
Nepřátelé víry jsou lstivější; zamlčují pravdy víry a ucpávají zdroje duchovní
síly, snaží se je překroutit-aby ztratily svou božskou sílu
hl.víru v Nejsv.
svátost, obětní charakter mše sv.,svátost pokání-zpověd a prvenství papežovo.
Jediný lék je návrat ke Kristu. Jeho učení poznáme hl.z Nového zákona. Je tam
takové bohatství myšlenek, že jimi lehce přemůžeme každou lež nepřátel Církve
v Církvi i sektářů. Ti nemají takové vědomosti, jak předstírají. Pokud neznáme
dobře svou víru z Písma a z tradice, je lépe s nimi nemluvit. Lékař může usvěd
čit ošetřovatele z nepravdy, ale laik nemůže usvědčit ošetřovatele ze lži. Mu
síme se tedy: snažit být ve věcech víry na vysoké, nelaické úrovni.A žít z toho
co po nás Kristus žádá, jinak bychom byli farizeové a riskovali ztrátu víry.
Aspoň se o život podle víry snažit. Modlitba je dýchací trubice s Bohem. Přeruší-li se, člověk se duchovně udusí.
Nepřátelé víry tvrdí, že se Církev uchyluje od usnesení II.Vatik.sněmu. V jed
nom z jeho dokumentů prosí Církev instituce, aby se vzdaly historických práv
při jmenování biskupů. Ale to"ctitelé"II.Vaticana nechtějí. Kdo je tedy jeho'
nepřítelem? Počítají s ním, že většina jeho dokumenty nečetla. Rozhodně tam ne
najdeme nic o svěcení žen na kněžky, o zrušení celibátu, volbě biskupa lidem ne
bo o tom, že svátostné manželství je rozlučitelné.
Poukazují na to, že i papež dělá chyby.Čteme-li dějiny papežů, vidíme, že mno
zí dělali diplomatické a mravní chyby.
I sv.Petr zapřel Krista a pro strach
před židokřestany ho sv.Pavel pokáral. Papež je teolog, kterého chrání Duch sv.
před omylem ve věcech víry-jak slíbil sv.Petrovi.
Důležitá je obroda duší. Co je platný obnovený,
ale prázdný kostel? KRISTUS PÁN ZEMŘEL PRO
DUŠE! První křestané kostely neměli, ale umíj
rali pro svou víru. S obnovou kostela je
těžká práce-ale mnohem těžší je práce s
obnovou duše. To je poslání kněze i apoš
tolského laika. Kostel bez věřících je
muzeum nebo skladiště bezcenných kýčů,kde
Kristus smutně čeká ve svatostánku na to,
aby mohl rozdávat ze svého nekonečného bo
hatství duchovní poklady modlícím se věří
cím.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec napsal k stému výr.encykliky Rerum Novarum Lva XIII.sociální encykliku
Centesimus Annus. Novináře s ní v tisko
vém sále sv.Stolce seznámil kard.Etchegaray a biskup Jorge Mejía 2.5. tr.Je to 9.
encyklika a 3.sociál.encyklika sv.Otce.
Otec biskup Mil.Vlk nastoupí svůj úřad
(instalacejpražského arcibiskupa I.června
za bohoslužeb u sv.Víta. Modleme se, aby
Duch sv.osvítil a posilnil jeho i všechny
biskupy v naší vlasti.____________________
9.5.dostal v Cáchách cenu Karla Velikého
Václav Havel. Na jeho přání se předtím
sloužila mešní oběť. Sloužil ji místní biskup Hemmerle aj.-také arcibiskup Vlk.
21.4.sloužilo v chrámě sv.Petra se sv.
Otcem 350 jezuitů mešní oběť na počest
450. výr.slibů sv. Ignáce a jeho druhů.By
la tam i Matka Teresa, čilský pres.Aylwin
a z vlasti jezuitský biskup O.Ján Korec z
Nitry. Sv.Otec zakončil svou promluvu
slovy sv. Jana:'Zůstaňte ve mě..."(J . 15.4'
Biskupská rada latins. Ameriky zvolila no
vým předsedou generál. sekretáře a bisku
pa z Kolumbie Dario Castrillon Hoyos.Při
pravovali i shromáždění všech biskupů r.
1992-500 let začátků evangelizace lat.Ameriky-v Dominikánské republice. Zúčastní
se ho i sv.Otec. Na pořadu byla i otázka
lavinovitě se šířících sekt v lat.Americe.
Sv.Otec poděkoval 28 novým švýc.gardistům za jejich ochotu k zodpovědné službě.
Po mši sv.následovala přísaha věrnosti.
Carda má 1OO členů, slouží většinou 2 r.
28.-29.5.se konalo ve Vatikáne zasedání
US biskupů s kurií na téma"Žena v Círk
vi. "Biskupové chtějí, aby ženy dostávaly
vyšší svěcení na jáhenky. Z porad má
vzejít dokument, na němž se pracuje od
r.l988-ale svěcením žen na jáhenky bychom zničili dialog s pravoslavnými.______
Novým gener.představeným zvolila gener.
kapitula bosých karmelitánů v Anzii u Ří
ma P. Kamila Matisihoí 1938). Byl provinciálem v Mexiku a učil na universitách._____
Hl.námětem evropského synodu budou
změny v zemích stř.a vých.Evropy. ______
18.4. bylo v redakci KN v Bratislavě za
loženo shromáždění pracovníků svazu katol.novinářů a publicistů na Slovensku.
1.5.-svátek sv.Josefa-Dělníka-posvětil O.
biskup Baláš během slavné mše sv. základ
ní kámen pro nový seminář sv.Františka
Xaverského v Báňské Bystrici. Svěcení se
zúčastnil i nuncius Coppa a slov. biskupové’
19.-22.4. navštívil ČSFR generální představený saleziánů Don Egidio Vigano.
Evan gel. hnutí "Žádné jiné evangelium"se na
různých zasedáních zabývá tragickou

situací evang.církví. Hl.poukazují ra změnu bibl.
pojmů (Basilej, Seoul)že se chápe učení Páně jen 2
symbolicky, odstraňuje se pojem hříchu a vedení ev.
církví jsou bezmocná. Teologové se stále víc nahra
zují psychiatry a psychoterapeuty. Věřícím křesťanům se teologové vysmívají jako"zastaralým"._______
Podle nových statist.údajů považuje 32% Američanů
náboženství a nábož.činnost za"podstatně důležitou"
30% za"velmí důležitou", 1O% je vůči víře Ihostejná.
Dříve bývaly na I.místě peníze!______________
Už 1O let se nesmějí v Sudanu stavět křest.koste
ly. Křesťané se musejí podrobit islámskému právu,
např.na krádež je useknutí ruky. Vojenská diktatu
ra brání dovoz potravin do křesť. již. Sudanu. V
těch muslimských zemích, kde je uzákoněn"Sharia"
(muslimský zákoník)nemohou být křesťané vyššími
úředníky, někdy nesmějí vykonávat křesť.obřady
(Saudská Arábie, Irán),nesmí si sami volit zaměst
nání, muslimové zasahují do jejich manželství, pro
následovaní je mnohem větší než v komunistických
zemích. Islám proniká do Evropy volně!!!__________
Z víc než 3.000 farností v záp. Ukrajině zůstalo
moskevskému patriarchátu sotva 500. Ostatní se
bud vrátily k uniatům-sjednoceným s námi-nebo
přešly do samostatné-autokefální pravosl.církve.
Kard.Thiandoum, arcib.v Dakaru, kde byl jeho
předchůdcem zesnulý arcib. Lefebvre, prohlásil v
hovoru s Trenta Giorni, že podle jeho přesvědčení
z Církve vyloučený arcibiskup zemřel ve stavu po
svěcující milosti. 25.4.zemřel spolusvětitel 4 biskupů Bratrstva sv.Pia X.Anf.de Castro Mayer._______
Nákladem 10.000 výtisků vydala bisk.konference
Bangladéše dokumenty 11 .vatik.sněmu v nár.řeči.
Juri Šrejder, ved.moskevského katol.klubu Duchov
ní dialog prohlásil v rozhovoru s týdeníkem Stolica,
že v SSSR je 16 mil.římských katolíků a ti chtějí
pracovat na pokřesťanění země. Už se zakládají ře
hole a loni byl vysvěcen na kněze Rus.
Arcibiskup Croer jmenoval nového rektora semináře ve Vídni._________________________________________
V Římě byla blahořečena zakladatelka Dcer sv.Kří
že M.Maria T.Haze. Řehole vznikla r.1883 v Lutychu-Belgie, kde je i její mateřinec.
12.5.si mnichovští krajané připomněli 40.výr. I.mše
sv.vysílané Svobodnou Evropou. Děkovnou mši sv.
sloužil arcib.M.VLK s ostatními kněžími. Po ní po
děkoval Otci arcibiskupovi redaktor SE Jiří Malášek. Na kostele sv.Štěpána, kde jsou mše sv.pro
české a slov.věřící, bude viset pamětní deska,
posvěcená Otcem arcibiskupem.______________________
Sv.Otec jmenoval 8.5.arcib.v Rize-Lotyšsko,Mons.
Janise Pujatse(6), pro Kovno-Litva P.Sigitase Tamkecičiuse,T. J. (62) , dosavadního rektora semináře
v Kovnu a zakl."Kroniky katol.Církve na Litvě"a
pro Vilno světícího bisk.Juozase Tunaitise(62)._____
Brazilský františkán Leonardo Boff nesmí už vyučo
vat na františkánském teol. institutu v Petropolisu
ani redigovat katol.revui Vozes. Boffovo učení se
silně odchyluje od učení katolické víry._____________
Knihkupectví na Kubě dostala do prodeje 5000
biblí - ovšem ne katolických.__________ _____________
Krev sv.Januaria zkapalnila o 2 dny později,6.5.

ZKLAMALI SE
Sedím se sousedkou na lavičce. Je o
vous nebo o dva mladší než já, mla
distvě a přepečlivě se obléká a
když mluví s mým bratrem, hlasitě
se směje. Bydlí až na konci bloku.
Je vdova-ale ženich není v dohledu.
Tu si k nám přisedl ramenatý muž.Je
mimořádně zdvořilý ke všem ženám a
bratr kysele tvrdí že jen proto,aby
dostal tu a tam pozvání na oběd či
na večeři.
"Bydlíte v této čtvrti?"zeptal se
úhledné dámy v letech.
"Támhle nahoře,"mávla dáma vlídně
rukou. Ramenatý muž zpozorněl.
"Pěkné bydlení,"řekl zamyšleně a po
chvilce klábosení pozval dámu v ne
děli do kavárny.
Úhledná dáma dosud pravidelně navš
těvovala s vlastnoručně vyrobenou
ruládou kroužek těch"ne docela mla
dých". Byla po ní poptávka, nejen
kvůli ruládě, ale protože byla vese
lá, znala spoustu vtipů a uměla je
podat a pokud jde o oblékání a pěs
tění krásy, byla skvost naší společ
nosti .
Asi na pátém kroužku pohlédla domov
nice na prázdnou židli a zašeptala:
"Viděla jsem paní Nešroubkovou s
moc hezkým pánem. Ramena měl tak
hle , "roztáhla ruce co mohla."Sporto
vec! Ale co na té bábě vidí?"
"Je to milá a pěkná paní,"odpovědě
la jsem důstojně žárlivé babce, ale
píchlo mě u srdce. Že by to byl ten
krasavec z naší lavičky?
A byl to on! Po jedné výstavě jsme
zašli s bratrem do kavárny - a kdo
sedí u okna? Tvář čerstvě vyžehle
nou u kosmetičky, odbarvené vlasy,
šaty-výkřik poslední mody - a proti
ní kroutí zamilovanýma očima ramenáč. Právě jí něžně líbal prsty,oz
dobené asi stovkou prstenů a na ru
ce stejný počet náramků. Chrastily
až k nám. Tedy přece měla ta ženská
ze suterénu jako obvykle pravdu.
Vedla jsem bratra obratně kolem je
jich stolu a pak jsem se zastavila
s dobře neskrývaným překvapením.
"To je náhoda! Už jsme mysleli, že
jste zase na pár měsíců v New Yorku
nebo na Bahamských ostrovech."
Byla to pustá lež, ale gentlemanovi
s vycpanými ramený blýsklo v očích.
A mně blýsklo v mozku.
Vzpomněla jsem si, jak mávla mla
distvá penzistká rukou ke konci

sídliště, když se jí gentleman zeptal,kde
bydlí. Jenže ve směru mávnutí stojí také
hned pod lesem, přepychová vila, skoro 3
stále prázdná. Bydlí tam jen děda, který
se stará o dva mimořádně zlé a obrovské
psy. Šeptá se, že vila patří ovdovělé milionářce, která má spoustu takových vil
a paláců, takže tahle"psí bouda"ji nepři
tahuje. A ramenatý muž se domníval, že
srdce milionářky ulovil. Není divu, když
uvážíme, jak skvěle se paní Nešroubková
oblékala a pěstovala.
Zasedli jsme s bratrem ke stolu. Vůně ká
vy se líbezně táhla kolem našich nosů a
já horečně uvažovala, jak starší dámě s
mladistvým vzezřením ušetřit zklamání - a
peníze. Protože ramenatý muž jistě chtěl,
aby do něho stárnoucí paní investovala
své milióny. Neříkala nedávno ta usoužená matka šesti dětí, že se jí paní Ne
šroubková svěřila se svým zasnoubením?
Ach Bože!
Náhle paní Nešroubková vstala a odešla.
Asi na toiletu, upravit si křivou vlnku
vlasů. Vstala jsem také a zamířila k vý
stavě moučníků. Když jsem šla kolem ramenáče, líbezně jsem se na něho usmála a
řekla jen tak mimochodem:"Myslím, že ten
to měsíc se její muž vrátí ze služební
cesty. Ale je od vás hezké, že jste se
jí tak ujal, když je sama. Ale psst!"dala jsem prst na rty,"když se baví s mla
díky, zapře svého muže třebas přísahou.
A mne také neprozraďte. Dává mi skvělé
recepty na moučníky..." Vynutila jsem na
schlíplém ramenáči slib mlčení a šla si
pro moučník.
Cestou jsem potkala trochu"zušlechtěnou"
známou.
"Je od něho hezké, že se vám tak věnuje,"
zašeptala jsem a pohodila hlavou ke sto
lu, kde zadumaně seděl její ramenáč."Ale
kdyby se to dozvěděla jeho manželka... nu
asi by jí to moc vhod nebylo. Ale psst neprozradte mě, bratr občas pracuje pro
firmu, kde ten milý pán zaujímá dost vy
soké postavení a to víte, když je člověk
penzista, musí počítat k každým krejca
rem. . ."
Pani zbledla, sklopila zrak, pak zrudla
a zeptala se věcně:"Kde bydlí jeho žena?"
"Adresu vám mohu zjistit."
A zjistila jsem ji. Ramenáč měl pět dětí
a třetí manželku. Když jsem známé ukáza
la doklady, div se nezhroutila- ale brzo
se vzpamatovala a musím přiznat, že se
zachovala statečně. Poslala mu pět stovek
"na děti", začala se zase bavit s mým
bratrem a nosit do kroužku těch"ne doce
la mladých"svou skvělou ruládu.
A,B.

je nejhlubší nitro člověka, je to střed,
odkud vycházejí myšlenky, odkud vychází4
rozhodování, odkud vychází celé smýšlení
člověka. Připomeňme si některá slova, kte
Na příkladu modlitby farizea a celníka v
rá známe z Písma:"Tento lid ctí mě rty,
Jeruzalémském chrámě rozebírá P.Dr.Jo
ale jejich srdce je daleko ode mne'.'(Iz 29.
sef Benáček při duchovních cvičeních
13, Mt 15,8).Máme milovat Boha celým srd
podstatu a vlatnosti správné modlitby.
"CELNÍK SE VRÁTIL DOMŮ OSPRAVEDLNĚN cem. Nebo prorok Joel(2,12):"Obrate se
ke mně celým svým srdcem.""Očistím vás od
FARIZEUS VŠAK NE." (Lk 18,14).
všech vašich nečistot...a dám vám nové
Proč? Co bylo na farizeově modlitbě srdce."(Ez 36,25), slibuje Bůh ústy proro
nesprávné, pokroucené? Snad na prv ka Ezechiela.
ní pohled nic. To, co farizeus v
A z tohoto středu, ze srdce, má také vy
modlitbě říkal, byla pravda. Byl
růstat naše modlitba. Ne jako modlitba fa
opravdu horlivější než ostatní. Ne rizeova.
lže. Postí se dvakrát týdně, zatím MODLITBA, KTERÁ VYROSTÁ ZE SRDCE, se neco mojžíšský zákon předpisoval půst vyčerpává v naučených frázích či formu
asi dvakrát do roka. Zákon ukládal lích, ale hledá také vlastní slova, hledá
odevzdávat desátky jen z určitých
také vlastní cestu z konkrétních a v kon
věcí, kdežto farizeus odvádí desá
krétních situacích života.
tek. ze všeho, co vydělá. .
Ovšem těmi modlitbami, které známe, které
PROČ TEDY KRISTUS PÁN ODSUZUJEumíme, nemůžeme pohrdat, ty jsou velice
A PRANÝŘUJE FARIZEOVU MODLIT- .
potřebné. Ale vedle toho je také třeba,
BU?
........ ..
abychom se naučili mluvit s Bohem osobně.
Především proto, že farizeus pova
Proměnit všechno, co prožíváme, co zaží
žuje náboženský život za jakýsi
váme v oslovení Boha.
druh obchodu, za záležitost zákona. Je zajímavé, že ve Starém zákoně - a zde
Zachovávám svědomitě, do puntíku,
myslím hlavně na žalmy - a ty se modlívá
vše, co nařizuje zákon. Ba dokonce me ráno i večer - to můžeme prožít a kon
zachovávám ještě víc. Protože ti
statovat sami.
dávám víc, musíš být se mnou spo
Je zajímavé, že ve Starém zákoně se slovo
kojen. Sám si dává nádherné vysvěd "modlitba" v tomto technickém a specific
čení. A za druhé proto, že se povy kém významu vyskytuje velmi zřídka.
šuje nad druhé:"Děkuji ti, že ne
Ale zato se tam často setkáváme s výrazy,
jsem jako ti ostatní, že nejsem ja které vyjadřují obrácení k Bohu právě v
ko ten celník, který stojí vzadu v konkrétních situacích. Určitý vnitřní po
chrámě."
stoj nebo zážitek se proměňuje v slovo
To ovšem už není náboženství, to je modlitby.
obchodování a to je povýšenost. A
Tam nacházíme takových slov bez počtu právě proti tomu už ve Starém záko cituji jen některá: například modlit se
ně hřímali proroci - proti této pou znamená jásat, chválit, děkovat, velebit,
hé vnějškovosti v náboženství. Ří
a také plakat, naříkat, zapřísahat, žeh
kají :BŠH nepotřebuje vaše oběti
nat, spínat ruce. Sami bychom tam našli
A DARY; B0H CHCE VAŠE SRDCE!_
ještě spoustu takových výrazů pro modlit
"Milosrdenství chci a ne obět".(Os bu, vycházející ze srdce.
6.6.) Poznání Boha je víc než celo- Naše modlitby se často vyčerpají tím, že
pal. Bůh říká ústy proroků: Nepot
odříkáváme naučené formule. Měli bychom
řebuji vaše oběti nebo vaše dary.
čas od času se
chci vás, ne
pokoušet naučit
chci tvůj dar,
se modlitbě srd
chci tebe. Ne
ce, která prýští
bo lépe: Tvůj
ze srdce. Jak
dar nemá cenu
by taková mod
není-li v něm
litba měla vy
i tvé srdce,
padat? Jednou
nejsi-li v něm
to bude modlit
ty. - Slovo
ba chvály, jin
"srdce" má v
dy díků nebo
Písmu hluboký
prosby. Už za to
význam. Vysky
že Bůh existuje,
tuje se často
že je velký,jak
v této souvis
se modlíme v
losti. Srdce
Gloria při mši.

MODLÍM SE DOBŘE?

v Arsu dějí zázraky!"pokýval stařec hlavou. 5

"Jenže pan farář tvrdí, že je dělá svátá FilomeJEHO LÁSKA-FILOMÉNA na.
Je tak skromný, sobě je nepřipisuje."
Všichni cestující z vlaku Paříž-Lyon vystou
pili ve Villefranche a nastoupili do poštov
ního dostavníku u stanice. Kromě kanárko
vě zbarveného vozu, na kterém vesele trou
nil na roh Robert Pertinand, čekala na ces
tující ještě řada jiných povozů, kočárů i
žebřiňáků. Ani se tam všichni nevešli.
"Reservovali jsme vám pěkný pokoj, "oznamc
val mladý vedoucí dostavníku knězi.
"Bude-li třeba, rád jej přepustím této dá
mě, "ukázal pan opat na paní ve smutku.
"Najdu si ubytování u některého spolu
bratra v okolí."
"Jistě mohu ubytovat i paní,"řekl Pertinand
Mezitím poštovní dostavník předejel spous
tu poutníků, kteří se vydali na cestu pěš
ky. Tam poskakoval zmrzačený člověk na
svých berlách. Vedle něho tlačila vozík pa
ní s chlapečkem, který zřejmě nemohl cho
dit. Čím víc se blížili k Arsu, tím byl dav
poutníků hustší.
"Že se tohle děje ještě v devatenáctém sto
letí, "kroutil hlavou novinář Segourier.
"Je dusno,"spokojeně konstatoval obchod
ník vínem a v duchu si už předsta
voval velké objednávky.
Ve vši byla už velká tlačenice a
poštovní vůz se těžko prodíral. Ko
nečně se dostal k zastávce, k Milo
srdnému samaritánovi.
V ten den se uprázdnilo víc pokojů,
takže kromě kněze a paní ve smutku
našli ubytování i novinář a obchod
ník vínem. Tuberkulozní slečna se
ubytovala u Marie Ricotierové. Ostat
ní poutníky přijali venkované.
Obchodník s vínem hned požádal o rozho
vor s hostinským a skutečně dostal od
Františka Pertinanda velkou objednávku.
Ale když doporučoval i svůj výborný ko
ňak, hostinský s úsměvem odmítnul, neboť
silnější lihové nápoje se v žádném arském
hostinci nepodávaly.
Žurnalista byl ve svém živlu. Chtěl udělat
dobrou reportáž a se svou tužkou pobíhal
sem a tam, a dělal si poznámky. Chtěl
udělat interview s Františkem Pertinandem,
ale ten ho odkázal na dědečka, sedícího v
křesle a pokřiveného revmatismem.
"Podá vám informace z prvních dob půso
bení faráře v Arsu,"ujistil ho.
Hostinský rád vyhověl přání a vyprávěl o
tuhém boji, který kněz vedl s celou obcí
na začátku svého působení; všichni se sta
věli na odpor a především tvrdě hostinští.
"Mysleli jsme, že nás přivede úplně na mi
zinu a ted se vše obrátilo v požehnání."
"Věříte, že pan farář dělá zázraky?"vpadl
mu do řeči novinář.
"Jistě! To už je dávno potvrzeno, že se

"Nu, na vás zázrak ještě neudělal."
"Máte-li na mysli mé nehybné nohy, máte pravdu
Myslíte-li na neviditelné zázraky, tuze se mýlíte.
Požehnání, které přišlo na mne a mou rodinu
je jistě zázrak .A mnoho jiného, o čem se nedá
ani mluvit. Největší zázrak je pan farář sám!"
"Pan farář? Zázrak?"
"Jistě. Jak se dá přirozeně vysvětlit, že člověk,
který skoro nic nejí, téměř nespí a dělá ty nej
těžší skutky pokání, vydrží den co den sedět
šestnáct až osmnáct hodin vě zpovědnici? Je mu
už sedmdesát. Nezdá se vám, že je to zázrak?"
Pani Duprezová, dáma ve smutku, se včas uchý
lila- unavená cestou - do svého pokoje. Trápila
ji velké bolest a neměla klid. Lékaři jí nařídili
delší cesty, aby ji odvrátili od její starosti. Ale
mučivé myšlenky ji neopouštěly. Přistoupila k
oknu a pozorovala život a ruch na ulici.
Jací to byli lidé, kteří po stovkách přicházeli do
Arsu? Jistě byli mezi věřícími i ti, které sem
přivedla pouhá zvědavost. Ale většinou je tížila
těžká utrpení: chromí o berlích, slepí, nemocní,
lidé hledající útěchu, opuštění, osoby na pokra
ji zoufalství. Do Arsu je přitáhla poslední nadě
je. Snad jim ten nepatrný, chudý, venkovský
farář přinese světlo v hodině nejvyšší bídy.
Mohla by se i ona svěřit se svou opuštěnos
tí? Mohl by ji vyrvat z hrozných spárů no
cí, které týraly její srdce?
Trvalo dlouho, než na arských ulicích
vše ztichlo. Hluboko do noci se poutní
ci prodírali ulicemi, mnozí hledali pří
střeší. Jinak musejí přenocovat pod
širým nebem nebo v sousední vsi.
Na kostelní věži odbilo jedenáct. Jan
Vianney vyšel ze zpovědnice a těžce
kráčel do kapličky ke své milé světi
ci, aby ji tento den naposled pozdravil. Vzdor
tomu, že se sotva držel na nohách, poklekl na
kamenné dlaždice a dlouho se modlil. Vždyť ho1vořil se svou malou světicí a mluvil s ní velmi
důvěrně. Tak, jako by starší bratr hovořil s
mladší sestrou nebo otec se svým dítětem.
"Filoméno - v poslední době jsi mi toho trochu
moc navyváděla, "vyčítal jí Vianney. "Nemám nic
proti tomu, abys uzdravovala nemocné. Ale ří
kal jsem ti už tolikrát, abys to dělala jinde, ne
v Arsu! Působí to velký rozruch a o mně, sta
rém člověku, pak daleko široko lidé rozšiřují
pověst, že dělám zázraky. Prosím tě, dělej v
Arsu jen duchovní zázraky. Slibuješ mi to?
Rozkazuji ti to, jako tvůj farář, rozumíš, svá
tá Filoméno?"
Wilhelm HUNERMANN
"Není nikoho, kdo opustí dům nebo ženu
nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro
Boží království, aby nedostal o mnoho ví
ce v tomto čase a budoucím věku život
věčný."
Lk 18,29-30

Hebrejce neexistuje. Jen to, co má jméno, je sku
tečné. Proto je Bible plná jmen osob a míst, rodo
Pochopit Písmo sv.není lehké. A kdo nechá vých kmenů, časových údajé a zpráv i o ne pod
pe, ten lehce odsuzuje. Uvažme, že knihy statných událostech. Semita oslovuje věci a ty mu
Písma vznikaly v jiném kulturním prostoru odpovídají. Je to kořen symbolické řeči všech 6
orientálních národů, předevšíím Semitů. Hebrejec
a v jiné době.
nedělí viditelný svět od neviditelného. Pomáhá si
LITERÁRNÍ FORMA
k hlubšímu pochopení obrazy, metaforami, para
Západoevropská kultura spočívá na způsobu bolami, alegoriemi. Tek překračuje tajemně hrani
myšlení starých Řeků a Římanů. Kromě tohc ce myšlených a mluvených slov a vět a pojmů,
je ovlivněná kulturními směry severu. Ře protože instinktivně a ze zjevní ví, že věci jsou
kové se snažili o řád, pořádek v myšlení,
ve své podstatě hlubší,než jak je může filosofie
rozkládali pojmy,aby pronikli až ke kořenům vyjádřit a vyložit. Cásto jsou to protimluvy a
aby oddělili příčiny a následky, pojmy a
nadsázky, kterých Hebrejec užívá, protože ví,
konkrétní představy. Abstraktně a systema že řečí může zachtit jen část skutečnosti. Pojmy
tika byla základem myšlení - filosofie - a
skrývají ve svém jádře víc tajemného než srozu
řečnictví. Rekům šlo o myšlenky a o ideály. mitelného, pochopitelného.
Duch a hmota byly dva protiklady. Heleni Semitská rasa nemá smysl pro úměrnost, přesnost
pěstovali smysl pro krásu a úměrnost.
a pořádek. Proto nám orientálně myšlenky pistaTuto kulturu ze značné části přijali i Říma telů bible ztěžují poznat jejich pravý význam.
né. Pokud jde o civilisaci, politiku, právo, Neznamená to, že by semitské výrazivo bylo myl
vojenství ap. - v tom byli samostatní. Měli né, ale nás, odchované západním způsobem myšle
smysl pro organizaci, pro řízení státu. Byli ní a kultury může lehce pomýlit.
ód přirozenosti střízliví, spoléhali na pořá ZPŮSOB VYJADŘOVÁNI
dek a organizaci. V tom byli nepřekonatelní
Způsob myšlení biblického člověka nám asi zůsta
SEMITSKO-HEBREJSKĚ MYŠLENÍ
ne stále čití. Také způsob jeho vyjadřování se
bylo úplně jiné. Člověku bible málo záleže neřídí pravidly západních jazyků.
lo na tom, jak poznat svět rozložením a
Nebudeme mluvit o jazykové struktuře hebrejšti
složením poznatků, na definicích. V židov ny, nýbrž o působivosti řeči, v které k nám Bůh
ských spisech nenajdeme ani jednu definici, promluvil. Větěšina Starého zákona je psaná heb
pojmy od sebe nerozlišují, nemyslí logicky. rejsky. Hebrejština je drsná, vášnivá řeč, s
Aspoň ne tou logikou, jak ji chápeme my.
kostrbatými hrdelními zvuky a tvrdými, těžkými
Orientálec prožívá svět i svůj život jako dě souhláskami. Je spív vhodná pro kult než pro
jiny. Proto je Písmo kniha dějinná, ne filo kulturu. Silná, otřesná, překypující v radosti,
sofická. Tento přístup ke skutečnosti ovšen mohutná v bolesti - hodí se tato řeč právě pro
ztěžuje badatelům hledání a vysvětlování
proroky.
biblických pramenů víry. Biblisté bádají a Jinak je hebrejština prostá, skoro chudá. Má má
Církev má právo i povinnost, výsledky bá lo podstatných jmen a vůbec nemá bohatý slovní
dání bud přijmout nebo odmítnout. Rozhod poklad. Stavba vět je ještě chudší. Kde my spo
ně to nemohou dělat jednotliví věřící. Těm jujeme vedlejší věty skloňováním s větou hlavní,
chybí často předpoklady k správnému pochc klade Hebrejec jen slůvko "a". Pak je ovšem ob
pění Písma. - Hebrejec všechno vztahuje na tížné hebrejštinu překládat.
Boha - ne na lidský rozum. Žid netouží no
Rozdílný je i jazykový ta
tom, aby prožil a zjistil, co
lent různých autorů bible.
jsou věci samy o sobě. Chce
Některé knihy mají nepatr
vědět, co má člověk dělat a
nou literární cenu, jiné
kam směřuje svět, ve kte
mají cenu nesmírnou.
rém žije. Nemá velký smysl
Hebrejec nerozlišuje mezi
minulostí, přítomností a bu
pro výtvarné umění, spíš
je zaměřen na mluvení a na
doucností. Pro něho není
slouchání. V těchto oblas
rozhodující, jestli se něco
tech je mistrem. Dokazuje
odehrálo jen jednou nebo
to jejich hudba, básnictví a
víckrát, nebo se to protáh
vyprávění. Hovor a naslou
li na delší dobu. Nezná te
dy vlastně slovní formy pro
chání je cesta od člověka k
slovesa ani pro abstraktní
člověku, od Boha k člově
ku a od člověka k Bohu.
výrazy. Ale zato umí vy
Slovo je u izraelského ná
jádřit smyslové pojmy poe
roda nejen výraz všeobec
ticky, protože má ke všemu
ného pojmu, myšlenky,ale
živý osobní vztah.
je to pro něj živá skuteč
P.W.GRUNINGER
nost. Abstrakce pro

POETICKÝ ORIENT

DOBRODRUŽSTVÍ V CURYCHU
JAK TRÁVIT DOVOLENOU
Slunit se na břehu moře? Šplhat do hor?
Cestovat? - Hnutí Mariiných legionářů věnu
je část dovolené tomu, co je dnes u katolíků
dost neobvyklé - totiž následování slov Páně:"Jděte do celého světa, učte všechny..."
(Mt 16,15). Říkají tomu Peregrinatio pro
Christo - putování pro Krista. Malou repor
táž z takové cesty po Curychu napsal Pater
Karl Wallner, cisterciák, který se zúčastnil
této cesty s Mariinými legionáři z Rakouska,
MOJE PRVNÍ CESTA
Jako mladý kněz jsem šel apoštolovat s dese
ti legionáři do Curychu. Věk? Od 21 do 70
ti let. Doprovázel jsem je - a těšil se. Jak
však začít? ptal jsem se v duchu. Jednodu
še. Např.na nádraží, na zastávce, v parku.
"Dobrý den. Jsme katolíci z Rakouska. Do
volíte, abychom si s vámi chvilku pohovořili
o víře?" Chodíváme vždy po dvou. Kdo to
ještě nedělal, ten se trochu ostýchá. Nezesměšní se? Neodbudou ho lidé-třebas i hru
bě? Snad tu a tam někdo, ale málokdy. Tou
ha po Bohu je velká! Většinou potkáváme li
di se srdcem pro Boha otevřeným. Podivu
hodná setkání i nás často obohatila.
PODVĚDOMÁ TOUHA
Před nemocnicí čeká pacient na přijetí. Vy
padá velmi smutně. Když ho oslovíme, hned
upřímně prohlásí, že z katolické Církve vy
stoupil. Prožil mládí bez lásky a neví o Bo
hu skoro nic. Ted má těžce nemocné hrdlo,
takže nemůže skoro ani mluvit. Darujeme mi
základní modlitby a také zázračnou medajlku
Matky Boží. Důvěřujeme v její přimluvu, slí
bila, že vyprosí mnoho milostí těm, kdo ji
budou nosit. Vděčně ji přijímá a zdá se, že
ho to potěšilo. Nás také.
Oslovíme mladé děvče. I ta ráda přijme me
dajlku a hned si ji pověsí na krk. Je ovšem
židovka a pravidelně navštěvuje s rodiči sy
nagogu. Zajímá se však i o jiná náboženství
Pozorně naslouchá tomu, co jí říkáme-totiž
že Ježíš je slíbený Vykupitel - Mesiáš.
Prosíme ji, ať se modlí, aby co nej
více lidí našlo cestu k Bohu.
Pak potkáváme mladého muže se
ženou; vypadají orientálněnapřed myslíme, že jsou
to mohamedáni. Ale jsou
to katolíci ze Saudské
Arábie. Vypravují nám,
že tam se katolíci mno
hem víc modlí. Srdečně
nám děkují, že tímto
způsobem šíříme víru.

EVANGELÍCI
V rozhovorech s evange
líky a reformovanými

poukážeme vždy na pravdy katolické víry. Čas
to nám běží mráz po zádech, když slyšíme, jak
smýšlejí lidé o Kristu a o Církvi. Např.jeden 7
muž se domíval, že Ježíš je vymyšlená postava;
jiný, že"zbožňujeme"Pannu Marii, další prohlásil,
že kněží jsou duševně úchylní lidé. Většina z
nich nikdy s věřícími katolíky nemluvila, tak se
nám podaří řadu omylů vysvětlit. Mladá matka,
reformovaná, září radostí, když vyprávíme o Ma
rii. Od dětství ji Maria přitahovala-z Písma po
znala, jak důležitá je Matka Boží. Zná Zdrávas a
často se ho modlí. Ráda přijme růženec a slibu
je, že se tuto modlitbu naučí.
Pak potkáme dvě paní. Hned prohlašují:"Skrze
křest jsme všichni křesťané."Když je chceme po
vzbudit k životu z víry, říkají, že jdou právě
z protestantských bohoslužeb. Mají radost, že
my, katolíci, něco děláme, abychom povzbudili
lidi k následování Krista a slibují, že se budou
modlit za jednotu víry.
BŮH ŘÍDÍ SÁM NAŠI PRÁCI!
Mladí jsou při rozhovorech velmi otevření, jejich
znalosti víry jsou většinou velmi povrchní. Málo
vědí o Ježíši Kristu a tak si sami tvoří fantastic
ké pojetí o Bohu. Jeden řekl, že od sekty slyšel
víc o Bohu než od Církve. Cítíme při práci stá
le víc Boží Prozřetelnost. Např.jdu s mladou legionářkou a vidím sedět před kostelem na lavič
ce mladého muže. Oslovím ho, překvapeně zvedá
zrak. Pak jeho tvář zazáří radostí; prosí nás
skoro bouřlivě, ať k němu přisedneme. Byl to
povzbuzující rozhovor. Mladík je mohamedán z
vých.Asie. Vyšel křesťanskou školu v Evropě a
už dávno se chtěl dát pokřtít. Rodiče byli proti;
musel se vrátit domů a studovat korán. Ted je
zasnouben s věřící Angličankou, ale ta chce,aby
se stal křesťanem. Mezitím ho korán přesvědčil,
ale přitahuje ho Kristus. Proto sedí před koste
lem a uvažuje, má-li se stát křesťanem. Vyprá
víme mu o Bohu. Dosud nevěděl, že Kristus ze
mřel z lásky k nám. Islám boží lásku nezná. Mi
sionářka anglicky neumí, modlí se tedy zatím
vedle nás růženec-pomodlila se skoro tři. Nako-'
nec bere mladý muž rád medajlku Panny Marie a
slibuje, že se bude modlit, aby ho dovedla
Ježíši.
PROPADLI OMAMNÝM JEDŮM
Hluboce nás dojalo setkání s těmito lidmi v par
ku. Nedbali jsme na odrazová
ní, abychom tam nechodili. Mla
dí nebyli ani agresivní, ani
. nebezpeční-jen resignovaní a
často zoufalí. S leckte
rými jsme mluvili o Bo
hu, byli rádi, ale jed
no děvče křičelo:"Jděte
mi s Ježíšem a Marií,
jsem stejně zavržená!!"
To nás dojalo. Vedle
stál mladík, který už 6
měsíců nebral drogy,
nemůže, však najít práci
Darovali jsme mu me
dajlku a prstýnkový růženec.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Byl nám
Podle polské tisk.agentury je 60% Poláků pro umělé přerušení tě- 8
vděčný,
hotenství, 33% proti. Církev podporuje omezující návrhy, zkoumané
když jsme
vládou
mu vyložili,
92.Den katolíků se koná r.1994 v Drážďanech.
jakou sílu má
V Hondurasu prodávají velmi chudé rodiny děti do adopce do USA.
modlitba.
Koncem března poškodil požár synagogu v Sydney. Od 26.1.bylo v
Avšak ti, s kte
Austrálii zapáleno 7 synaqoq-i tam panuje protižidovská kampaň.
rými jsme se
setkali v ulicích s dra Knězi v belgické diecézi Namur jsou nespokojeni s novým biskupem
hými obchody, byli da- Léonardem. Jsou nekvalitní kněží nebo nekvalitní biskup?__________
V naší vlasti byla po 40 ti letech obnovena odbočka Kolpingova díla.
leko od lásky k Bohu.
jak oznamuje vedení díla z Kolína n.R.______________________________
Mnozí řekli, že nemají
Na churském semináři se dalo od r. 1967-71 vysvětit přes 40 kněží.
čas, uvažovat o Bohu.
A když člověk poznává, Od r. 1982-86 klesl počet z 33 na 2 vysvěcené. Později počet stoup
jak málo lidé Boha milu nul, ale tito bohoslovci studovali na dobrých seminářích,hl.ve Fuldě
jí, musí mít mnoho vnitř a u Vídně. 5 profesorů-včetně rektora Annena, podepsalo protikatoní síly, aby takové zá lické Kolínské prohlášení.______________
18% Egyptanů jsou většinu koptští křestané. Jsou diskriminování v
žitky bez pesimismu,
bez zahořklosti snesl.
politice, ve školství aj. Pres.Sadat poslal před asi 10 ti lety jejich
Denně nás posiluje mše | představeného Shenudu na tři roky do vyhnanství do kláštera na
sv., sv.přijímání, mod- poušti. Muslimové zapálili křesťanský kostel. Stane-li se muslim křes
ťanem, čeká ho kruté mučení a vězení. V Iránu a v Saudské Arábii
litaba před Nejsvětější
svátostí a společná mod jsou křesťanské obřady přísně zakázané. V Iráku mají dosud svobodu
Předsedou Kath.Glaubensliga v Německu se stal P.H.Hammer, Im Ehrlitba růžence.
OTRESNE ZKUŠENOSTI lich 89,D-672O Speyer. Liga má stejné zásady jako švýcarské Bewegung fůr Papst und Kirche._______________________________________
Mluvili jsme s mužem,
30.3.se dožil biskup Pavol Hnilica TJ, 70 ti let. Vysvětil ho tajně
který z katolické Cirk- 29.9.1950 rožňavský biskup R.Pobožný. 2.1.1951 odešel na Západ a
ve vystoupil. Věří sice | žije v Římě. Zúčastnil se ll.Vaticana, má podíl na založení sekreta
v Ježíše Krista jako Sy-| riátu pro nevěřící, doprovázel Pavla VI.do Indie a do Fatimy a zalo
na Božího, ale měl vel- žil pomocnou akci s časopisem Pro Fratribus, kde informoval svět o
mi špatné zkušenosti s
situaci křesťanů ve východních komunistických zemích._____________
kněžími. Jeho zážitky,o V bavorském benediktinském klášteře Etta ukradli mariánskou gotic
kterých nám vyprávěl, kou sošku a vyměnili za napodobeninu. Poplašné zařízení bud nefunse nás hluboce dotkly.
govalo nebo je zloději vyřadili z provozu.Pachatelé kostel dobře znali.
Přesto jsme se pokusili Hnutí Církev v nouzi! Kirche in Notjdostalo z Ukrajiny na 90.000
zahojit jeho zahořklost. žádostí o nábož.literaturu. Do SSSR poslali knihy a nábož.pomůcky
Ujistili jsme ho, že zná v řadě jazyků i odborné knihy pro kněžské semináře.______________
me i dobré, ba svaté
Ostatky 59 japonských mučedníků z XVI.st.,nyní na ostrově Makao,
kněze . Zázračnou me- se asi přenesou do Japonska. Makau hrozí, že bude patřit Číně.
dajlku nepřijal. Trochu Jeruzalémský latinský patriarcha Michel Sabbat a představitelé tamějnás to zklamalo, ale ne ších nábož.společností vyzývají k poutím křesťanů do Sv.Země.
odradilo. Sotva jsme
Rumunští biskupové poprvé po 43 letech navštívili sv.Otce"ad limina
ušli pár kroků, přistou -povinná návštěva. Zastupovali 6 diecézi latinského a 5 byz.obřadu.
pila k nám paní, která
Vedoucí skandinávského odd.Vatik.rozhlasu P.Lars Rod(?)jezuita,na
náš rozhovor se zatrpk- psal knihu Víc radosti než zármutku. Je to jeho životopis a cesta ke
lým mužem slyšela. Ra katol.víře, ke kněžství a do řádu.
_______________________________
dostně nám ukázala, že 3.5.přijal sv.Otec v audienci švédské královské manžele.___________
sama nosí medajlku Mat V Záhřebů se bude revidovat proces kardinála A. Stepinace,který
ky Boží. "Mám ji už řa který byl před víc než 40 ti lety nespravedlivě odsouzen.__________
du let. Panna Maria mi
Katol.Církev v Lotyšsku má 186 farnosti. Z víc než 2 mil.obyvatel
vyprosila mnoho milostí" je jen půl mil.katolíků, nejvíc je pravoslavných, pak protestantů.
A vyprávěla nám o své Před 400 lety se narodila sv.Louise de Marillac, která se sv.Vincen 
živé víře. To nás zase
cem z Pauly zal.Dcery křest”, lásky - vincentky, dnes nejpočetnější
povzbudilo.
ženská řehole.
________________________________ _ ____________ _____ _
Je to jen několik málo
Na podzim výjde katalog předislamských rukopisů-jsou jich asi 3 mil.
událostí z naší apoštol v asi 80 ti zemích, registrované zatím v 54 státech. Něco je i ve
ské cesty. Kdybychom
Vatikánské knihovně - ale přístupné jen odborníkům._______________ ,
měli vyprávět všechno, Pravosi. církev v Rusku plánuje svatořečení mučedníků tohoto století.
byla by to hodně tlustá Nejvyšší soud ruské svazové republiky zrušil rozsudky z r. 1922,pro
kniha. Lidé vnitřně tou ti petrohradskému metropolitovi Benjaminovi a 58 dalším osobám-kteží po Bohu! Kdo jim po ré byly popraveny pro údajnou podvratnou činnost a pro odpor k vymůže? Kdo má odvahu
vlastnění církevního majetku.________ __ _____________________________
být apoštolem svého oko Uplynulo 90 r.od naroz.básníka F. Halase. Od katolicismu se trochu
lí?
___________________ přiklonil ke komunismu, ale zase se vrátil.F.X.Halas je jeho syn.

v dobré I Špatné společnosti

P.Zemek, převor Dominikánů ve Znojmě,
nejen onemocněl,ale dostal k sobě do ce
ly nevěrce-komunistu, jednoho z členů
Slánského spiknutí. Jak spolu vycházejí?
Bylo to ještě na Mírově. Zpočátku se novi
ny číst nesměly, pak nám to dovolili. Náh
le byl Rudolf Beran odvezen do Ruzyně k
výslechům a když se po čase vrátil, řekl
nám, že postavení Slánského je velmi špat
né. Brzo poté dostal Slánský vysoké vy
znamenání - snad Řád republiky, nerozu
mím tomu - a potom ho jmenovali ná
městkem předsedy vlády. To už nebyl ge
nerálním tajemníkem KSC. Když jsme to
četli v Rudém právu, povídá Beran:"To
znamená, že je odkecaný."
A pak už se stroj rozjel. Vzpomínám si
velmi dobře, jak na kterémsi sjezdu stra
ny velebil Václav Kopecký"typického bolševika"Otu Šlinga, který zaranžoval akci
"Mládež vede Brno". Za rok poté týž Vác
lav Kopecký na zasedání ÚV KSČ hanobil
Šlinga jako zaprodance kapitalistů, organi
zátora akce"Mládéž vede Brno"; mladí to
vedli špatně, způsobili miliardové škody
atd. atd. Šling-podle Kopeckého-"zneuctil
památku našeho hrdiny Švermy tím, že se
"pelešil" s Marií Svermovou a pod. Bylo
vidět, že se chystá něco velkého. Brzo
poté Šlinga zatkli .Vzpomínám si,že generál
Kutlvašr nechtěl věřit, že by byl"markrabě moravský"-jak mu říkal-najednou bez
moci.
SLÁNSKÝ A SPOL.
Pak Slánského zavřeli a inscenovali s mm
velký proces. Myslím, že 13 účastníků by
lo odsouzeno k smrti, většinou židé, jen
jediný byl protestant, Slovák Clementis.
Ale existovaly i "podskupiny" a "s lánští na" se šířila jako kruhy na hladině vody
na stovky osob. Na samotkách v Leopoldo
vě jsme byli zavřeni s několika komunisty.
Mně přidělili Rudolfa Viktorina, nám.povereníka min.vnútra. Jiní seděli s generálem
Pavlem, se Smrkovským, Kolárem, Bártou
a jinými komunisty. Mnoho soudruhů bylo
na Leopoldově už před mým příchodem. A
když jsem jim při vycházce řekl novinku,
.že byl popraven Berija a za rok nato jeho
nástupce Abakumov, měli velkou radost.
Nevím proč, ale viděli v tom dobré zname
ní pro sebe.
MUČITEL SE STÁVÁ MUČENÝM
Život dvou lidí s protichůdnými názory né
ní snadný. Ale snažil jsem se, aby byl
aspoň trochu snesitelný. Ruda neměl pení
ze, mně přišly z Jáchymovská. Nakoupil
jsem cigarety, marmeládu a pod.a řekl, že
to bude společné. Žili jsme docela dobře,

v pokoji, až na jednu výjimku. Vyprávěl mi,jak
ho mučili, jak mu hlavou tloukli do zdi. Jak měl
jednou večer schůzi v rámci Roku stranického 9
školení pro zaměstnance v budově povereničtva'
vnútra a o několik místností dál se sešel výbor
KSČ, který ho vylučoval ze strany.
"A když jsem ráno přišel na pracoviště, vpadlo
tam s řevem několik mužů od STB!"Ruhy koře!"
a zatkli mě." - Řekl jsem mu:"Vidíš Rudo, mysle
li jste si, že když naše lidi ve vězení týrají,že
to nebolí, že jim to dělá dobře. Tak jste asi pro
to byli také pozavíraní a mučeni, abyste poznali,
že to opravdu bolí."
Hrozně se rozzuřil. Ale pak musel uznat, že
mám pravdu
NAŠI VYZNAVAČI
"KAŽDÝ, KDO VĚRÍ JE BLBEC!" ??????????????
Jen jednou mu značně povolily nervy. Seděli
jsme na židlích, každý u své pryčny a"opalovali
se"pod několika slunečními paprsky, které pro
nikly do cely. Zčista jasna prohlásil:"Každý, kdo
věří je blbec!" Řekl jsem mu na to:"Včetně tvé
maminky a tvé manželky." Dával mi totiž číst je
jich dopisy, kde mu psávaly, se se za něj modlí
a "spravedlivý Bůh ukáže jeho nevinu".
Odpověděl:"Ty dvě sem nepleť."
Já na to: "Když řekneš KAŽDÝ, pak není výjimka'.'
Začal z jiného konce:"Ty čekáš na Američany,že
tě osvobodí". Já nato:"To máš tak. Bude-li vál
ka a vyhrají-li Rusové, budeme sedět oba. Ale
vyhrají-li Američané, já půjdu domů a ty budeš
sedět dál." - Vyletěl a začal vykřikovat:"Ty sem
voláš Američany s atomovou bombou - na naši
vlast, za kterou jsme bojovali." .... Bachař
otevřel okénko, viděl, že Ruda stojí se zvednu
týma rukama nade mnou, rychle otevřel dveře a
ptá se:"Co se tu děje?" Povídám:"Ujely mu ner
vy... "Bachař rychle zaklapl dveře a já řekl
Rudoví:"Když je to tak, budeme mít raději ode
dneška"tichou domácnost"." A přestal jsem mlu
vit. Vydržel to den, pak se omluvil,protože sám
se zaměstnat nedovedl.Vypravoval mi různé věci,
ale když jsem si to v duchu všechno porovnal,viděl jsem, že si vymýšlí, že lže, zapomíná. Mám
dost dobrou paměť. Jednou mi tvrdil, že Sloven
ské národní povstávní zahájil on se svým synem.
Podruhé, že byl za slov.štátu uvězněnna Hlavě a
v době povstátní odtud s pomocí bachaře utekl.
V r.1968 jsem četl, ve slovenských novinách, že
to byl on, kdo zavedl na Slovensku"utrpné vy
šetřovací metody." Od června 1955, kdy ho od
vezli s ostatními do Prahy, jsem ho neviděl.
Několik dní jsem byl sám. Pak mě zavolali. Vzal
jsem si své věci a šel mezi ostatní kněze do samotky. Byli tam už kněží z procestů s biskupy,
Iopaty, řeholníky a vůbec výborná společnost 'biskupové Zela, Barnáš, Trochta, později Hopko
a Gojdič, opati Tajovský, Machalka,Opasek,pro
fesor Braito, Mastylak,Kajpr, Šilhán a ostatní.
Elita. Až do doby, kdy vypukla stávka vězňů
pro nelidské zacházení, jsme drali peří._________
"Ted sice pro vás trpím, ale raduji se z

a vůbec už ne být zvoleni papežem. Teprve pa
pežova smrt vysvobodila nevinného kardinála z
vězení v Andělském hradě.
10
K správnému pochopení osobnosti a činnos Kromě inkvizice existoval i soupis zakázaných
ti sv.Filipa z Neri patří i popis duchovní knih, tak ostrý, že v Německu se například vů
ho prostředí a církevních poměrů, za kte bec podle nich řídit nemohli, jak prohlásil i sám
rých žil. Velcí svati, různí papežové, pro sv.Petr Canisius, tvůrce katolických katechismů.
testantismus, styl života mladých a pod.
ÚCTA DOMINIKÁNŮ K SAVONAROLOVI.
PRVNÍ PLODY FILIPOVÝCH REFOREM
Jak jsme se zmínili, velký dominikánský kazatel
U kardinála Santa Fiory je někdy palác sko z Florencie, učený Dominikán Savonarola, se stal
ro prázdný. Všichni dvořané jsou u Filipa. obětí nenormálního a nemravného papeže Alexand
Jednou dokonce uteče k Filipovi kardinálův ra VI. Dal ho upálit.. Protivníci Savonaroly se
pes. Nepomáhají hrozby ani rány ani rozka snažili, aby i jeho knihy se dostali do seznamu
zy kardinálovy. Pes se uložil k nohám svět zakázaných knih - na index - ačkoliv neobsaho
ce a odmítá se vrátit. "Filip mi odvádí ne vali nic heretického. Hlavně Jezuité se stavěli
proti němu - pro ně - dobře vojensky organizo
jen lidi, ale i zvířata,"bručí kardinál. A
tak je pes se starým kocourem inventářem vané, byl buřičem proti autoritě.
Dominikáni denně pořádali veřejné modlitby,kají
Filipovy domácnosti. - Jeden z kardinálo
vých dvořanů se stává Dominikánem ve Flo cí průvody a užívali textů Savonarolových-které
užíval i sv.Filip z Neri. Dominikáni měli denně
rencii, druhý odchází na dvůr sv.Karla
Boromejského-ale ani ten mu není dost svá vystavenou Nejsv.svátost, pořádali průvody s
tý - až do smrti vzdychá po římském orato křížem a na tyto pobožnosti vodil Filip své žáky.
riu. A ti dva nejsou zdaleka sami. Duchov PŘED PAVLEM IV.SE VŠICHNI TŘÁSLI
ní úroda Filipových snah a modliteb roste.
Všichni ho nenáviděli-ovšem těžko je ho odsuzo
CHYBY A PŘEDNOSTI PAVLA IV.
vat. 25 let se bezmocně díval na rozpad milované
i
Marně kardinál Ghislieri varuje papeže, ať Církve(jako dnes my,pozn.red.) O reformě se
řečnilo, ale k činu se nepřikročilo. Korupce, po
nezachází do krajností. Nemůže dát přece
na index Orlando Furioso? Zesměšnil by se. hodlnost, lenost, lehkomyslnost, zbabělost, ne
mravnost a jiné neřesti duchovenstva i laiků stá
Pavel IV.nemá ani k umění vztah.
Mnoho dobrého působil tím, že pronásledo  ly jako nepřekonatelná zed proti reformám. Není
val potulné mnichy, když pečoval o refor divu, že papež přeháněl, zásadně nedával dis
pens či výsadu a rozhodoval bleskově. Navíc byl
my v řádech. Ale kapucínům bylo tehdy
zle-chtěli je spojit za každou cenu s fran zraněn v rodové hrdosti, když musel zakročit
tiškány. I Jezuitům zasahoval do jejich ži proti vlastním příbuzným. Ale nadržování příbuz
votního stylu, který chtěl svou práci při ným se přece nezdržel. Dal kardinálský klobouk
způsobit potřebám doby. Vnutil jim leccos, synovci Karlu Caraffovi-který si ho získal svými
štvanicemi proti Španělům - a Caraffa byl odpor
společné hodinky, měnil libovolně jejich
pravidla a dalo Jezuitům hodně práce, než ný prostopášník. Dlouho nechtěl papež věřit, že
Karel je obyčejný zločinec, zneužívá své moci k
tyto nežádoucí reformy později odstranili.
vydírání i vraždám. Konečně se papeži přece jen
Neměl Jezuity rád, protože nesnášel nic
otevřely oči. Byl zasažen na nejcitlivějším místě,
španělského. Viděl intriky španělského
zahořkl, byl zklamaný - a navíc dal Karel za-^^
dvora v Římě, jejich nesmírnou pýchu a
vraždit vévodkyni z Palliana.
jako legát zakusil hodně pokořování na
španělském dvoře. Také rodná Neapol by Začal s reformou-dokonce dal razit mince s obra
zem, jak Kristus vyhání penězoměnce z chrámu la pod vládou Španělů. Ale Španěly nea skončil tím, že ho všichni nenáviděli.
zkrotil. Nakonec se objevil před branami
Říma vévoda z Alby a papež byl rád, že
JINAK TOMU BYLO U SV.JERONÝMA
se"milující syn Církve"na něm nemstil a ne Tam živil sv.Filip reformu láskou. Svou mírnos
uložil mu příliš pokořující podmínky. Lid
tí, moudrostí, opatrností získává duše pro Krista
Itálie, hl.papežského státu, tím nesmírně
A to je pravá reforma. Naučit lidi milovat Boha.
trpěl a papežský stát klesá na mocnost
Radikalismus se dá užít jen tam, kde jde o bytí
nižšího řádu. Jako stát už moc vlivu v
či nebytí, rozříznout vřed. Ale nedá se užívat
Evropě nemá.
SV FILIP Z NERI
stále, bez lásky, krůtě, nesmlouvavě. Vřed je
pak nutné léčit - láskou, pochopením.
STAROST O RYZOST VÍRY
Ještě papežova mrtvola nevychladla a už se lid
Jen španělská inkvizice byla politické. Ji
dral do Vatikánu. Aspoň porazil jeho sochu na
nak to bylo církevní zřízení, které mělo
pečovat o pravověrnost. Ovšem záleželo na Kapitolu, na hlavu sochy dali židovskou čepičku,
protože papež krůtě pronásledoval židy a zahnal
těch, kdo vedli vyšetřování. A Pavel IV.
je do gheta. - Filip plakal. Věděl, že papežova
vybral muže nadmíru přísné. Tak se octl
v inkvizičním vězení i bezúhonný kardinál reforma ztroskotala proto, poněvadž nebyla za
hřívána láskou.
P.Dr.SILVEST BRAITO
Morone, podezřelý z kacířství. A ti, kdo
byli podezřelí, nesměli ani volit papeže,

REFORMA PLNÁ LÁSKY

na kříži, ale Kristus už netrpí a neumírá.
KDO VĚŘÍ - NEMÁ TĚŽKOSTI
Rozum to sice nechápe, ale věříme v božskou
Proč nazýváme Nejsvětější svátost víc než
jiné zjevené pravdy"tajemství víry"?________ lásku Páně, věříme v jeho všemohoucnost. Bez
víry nemůže nikdo s tímto tajemstvím a nesmír
Při Nejsvětější svátosti jsme úplně odkázáni nou láskou Kristovou souhlasit. Věříme-li v Bož
na víru. Naše smysly vidí totiž něco doce ství Páně a v jeho lásku, nemáme s vírou v jeho
la jiného, než to ve skutečnosti je.
přítomnost v Nejsv.svátosti obtíže. Se sv.Tomá
"TAJEMSTVÍ VÍRY"-řík4 kněz při mši sv.
šem Akvinským se můžeme modlit:"Co řekl Syn
po proměňování.
Boží, tomu věřím. Je to pravda SLOVA, a nic
Nejdříve - CO JE TAJEMSTVÍ?
nemůže být pravdivějšího."
Při přípravě k prvnímu sv.přijímání jednou Dnes se tato pravda v Církvi samé ubíjí. Začíná
knězi na tuto otázku odpovědělo děvčátko:
se uvažovat, pochybovat nebo se význam slov
"TAJEMSTVÍ JE TO, CO SE NESMÍ ZRADIT' "změna podstaty"(transubstantion) mění - dá se
Proto jsem zděšený, když slyším, jak často jim jiný smysl: symbol nebo změna původního
významu či odsunutí na okraj,do
se dnes Nejsvětější svátost zrazu
bezvýznamnosti. Pouhý obřad!
je. Nejen proto, že se ztrácí k
tajemství úcta, ale spíš proto,
CO JE ZMĚNA PODSTATY?
že se málo-nebo vůbec neKaždá věc má smyslové
nevěří v skutečnou proměnu
vlastnosti. Můžeme ji vidět,
chleba v Tělo a vína v Krev
ohmatat, čichat, slyšet,
Ježíše Krista. Následky ochutnat. Odmyslíme-li si
pak se také přítomnost Páně
tyto vlastnosti věci-zbývá
v chlebu a vínu popírá nebo
podstata věci. A ta se v
se o ní pochybuje.
chlebě a víně po proměňovacích slovech mění - místo
KDO
JE VINEN?
podstaty chleba a vína je tam
Většinou modernističtí, progrepodstata Krista-s tělem i duší
sističtí kněží, pastorální asis
Boha i člověka. Je to přesně
tenti a katecheti, a ovšem i bis
definováno na Tridentském sněkup, který na teologická uči
protože tehdy se tato pravda napa
liště nedozírá-z lhostejnosti či
dala. Ovšem věří se v přítomnost
strachu. Pak učitelé náboženst
Kristovu v proměněném chlebě a víně od
ví se snaží podminovat a změnit
samých začátků křesťanství.
učení víry o tom, co se při mši
sv.děje. Mění mši sv.ve spole
KRISTUS JE LĚKAR DUŠÍ
čenství stolu, skutečnou prav
Evangelický teolog Helmut Thielicke se hod
du o mši sv.zamlčují nebo po
ně zabýval lékařstvím. Napsal:"Jde-li o to,
pírají. Ve mši sv.je totiž příto
aby se pomohlo trpícímu člověku, nestačí
men nejvyšší kněz-Kristus-je to
droga či narkotikum. Jen zásah lékaře mů
nekonečná oběť chvály, díků,
že opravdu pomoci a vyléčit člověka."
smíru a prosby, kterou Pán pro
Tímto"lékařem"rozumí
autor Krista, lékaře
střednictvím kněze přináší Otci.
duší, který zasáhne do duše duchovně ne
MYSTÉRIUM FIDEI
mocného člověka - totiž hříšníka - a vylé
Tajemství víry-tak se nazývá
čí ho - pokud ovšem člověk chce. Nejlep
vrchol mše sv.-PROMĚŇOVANÍ.
ším lékem pro nás je Kristova Oběť na kří
Oč při tomto tajemství jde? Je
ži a Nejsvětější svátost, kde se nám Kris
to pravda víry, o níž bychom
tus sám podává jako lék.
nevěděli, kdyby nám ji Bůh ne
Onen evangelický teolog vypráví o návštěvě
sdělil. Navíc je pro náš rozum
v jedné burgundské nemocnici. Viděl tam ne
toto tajemství neproniknutelné a
jen skvostnou architekturu a "Poslední soud"
nepochopitelné; můžeme je jen po
od Rogier van der Weydena, ale obdivoval ne
korně přijmout a věřit. Totéž platí o
mocniční sál, který byl umístěn tak, že všich
tajemství Nejsv.Trojice, Vtělení Božím, ale ni pacienti ze svých postelí mohli sledovat mešní
zvláštním způsobem o tajemství Nejsv. Svá oběť-ta se tam slaví denně-a je to podstatná část
tosti. Nikdy nepochopíme, že Syn Boží se
léčení. Utrpení se zmenšuje při pohledu na
stal člověkem z nesmírné lásky k nám a
obětujícího se Krista, který tolik trpěl.
pro naši spásu. Kristus dál sestupuje na
Nejsvětější Svátost je tam lék - léčí se jí nemoci
oltář prostřednictvím posvěceného kněze,
skrze utrpení Božského Spasitele.
který jedná na místě Kristově,’a slovy, kte
rá kněz vyslovuje, proměňuje chléb ve své Univ.prof.Dr.Ferdinand HOLBOCK
Tělo a víno ve svou Krev. V pravoslavné
mši sv. přivolává kněz prosbou Ducha sv., "Toto je mé Tělo.""Toto je má Krev." To konej
aby proměnil obětní dary v Krista. Ve mši te na mou památku!" Lk 22, 19-20.
sv.se zpřítomňuje oběť - jediná!-Kristova
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Neexistuje rozhodně žádný důkaz, který by
vylučoval možnost, že evangelium napsal
RADOSTNÁ ZVĚST SV. JANA
apoštol Jan sám, ale přesto se většina 12
dnešních biblistů kloní k doměnce, že na
Z konce II.st.po Kr.máme několik
svědectví, že 4.evangelium se připi sepsání evangelia měl účast jeden nebo
sovalo Janovi, apoštolovi. Ze synop- víc autorů z druhé generace učedníků Páně.
Poukazy na to, že autor je svědek událos
tických evangelií se dovídáme, že
Jan a jeho bratr Jakub, synové Ze- tí, znalost židovského života i v podrob
bedeovi, patřili k nejbližšímu kru nostech, které v době sepsání evangelia
hu Kristových učedníků, s Petrem by koncem I.st.už neexistovaly, celý styl ži
li svědky událostí, z nichž ostatní dovského myšlení, jímž je autor proniknut
apoštolově byli vyloučeni. V první a které nikdy nevycházelo z teoretických
části Skutků apoštolů vystupuje Jan spekulací, nýbrž z dějinných událostí,to
po boku Petrově. Sv.Pavel ho počítá nám brání, abychom odtrhovali 4.evagelium
mezi sloupy Církve(Gal 2,9)^ v jeho od historické skutečnosti. Na druhé stra
evangeliu se však Jan sám přímo ne ně v celém evangeliu se poukazuje na hlub
jmenuje. Zmiňuje se o učedníku,kte ší poznání, ke kterému došli učedníci ve
světle Kristova oslavení a darem Ducha
rého Ježíš miloval, nebo o druhém
učedníku(1,35-39;18,15).Tomuto učed pravdy(7,39;20,22). Autor nás nechce jen
níku poslední hlava(21-dnes považo seznámit s podrobnostmi Ježíšova života,
vaná za pozdější dodatek)připisuje nýbrž píše"abyste věřili, že Ježíš je Me
svědectví o událostech okolo Ježíše siáš, Syn Boží, a abyste vírou měli život
a jejich sepsání a vypořádává se s v jeho jménu."(20,31). K tomu cíli nedo
jdeme, zachováme-li chladný objektivní
rozšířeným míněním že tento učed
přístup k popsaným událostem. I mnozí Je
ník nezemře.
žíšovi současníci to všechno viděli svý
Je těžko pochybovat, že učedník,
kterého Ježíš miloval, by mohl být ma očima a dál se nedostali. Musíme se
poddat evangelistovu vedení a snažit se
někdo jiný než apoštol Jan,který
přežil ostatní apoštoly a zemřel v pochopit hluboký význam těch věcí. Evan
gelium nejsou pouhé dějiny. Jsou to ději
Efesu okolo r.l00. Méně snadné je
rozřešit zda a do jaké míry je Jan ny duchovní. Plně jim porozumíme jen když
autor 4.evangelia a spisů, které ne naladíme našeho ducha na stejnou vlnu,na
které se nám hlásá Janovo evangelium.
sou jeho jméno-3 listy a Zjevení.
Jako jiné spisy Nového zákona je i Janovo
S určitostí víme, že 4.evangelium
je apoštolské, tj.zakládá se na po evangelium závislé na svém prostředí.
Křestanství se rozšířilo ve světě pronik
dání o Ježíšovi, jak je rozšířili
nutém řeckou - helenistickou - kulturou.
apoštolově. Platí to nejen o čás
tech, které má společné s ostatními Výrazy z řecké filosofie, filtrované přes
evangelii, ale i o episodách, které alexandrijského Žida, platonika Filona.se
odráží hlavně v prologu(Slovo). Ačkoliv
jsou jen u Jana. Máme jistotu, že
evangelium v definitivní formě bylo cituje zřídka Starý zákon, výrazy 4.evan
gelia vyvolávají bez přestání starozákon
složeno už v I.st.,proti tvrzení
ní výroky. Kumránské spisy nám ukázaly
některých kritiků,
vliv esenů na křestanství vůbec a na
20.st.hájili názor,
Jana zvlášt(světlo a tma).V době Janově a
v polovině II.st.
ve století, které následuje, našlo křes
Starobylost Janova
tanství velkou konkurenci ve světovém náevangelia potvrdil
oru gnostiků a Jan přistupuje na proble
mj.útržek papyru,na- '
matiku, kterou přinesli.
lezený v Egyptě, obsa
Ale při tom vyniká originálnost je
hující právě část Jano
ho nauky, kterou vyjadřuje. Mluví
va evangelia. Je to do
jazykem svých současníků, aby se s
sud nej starší známý dokunimi dorozuměl, ne aby se jim asimiment Nového zákona. Paleo
lova‘
P.Dr.ONDŘEJ PETR0,
grafové ho svorně datují
okolo r.120 - 130 po Kr.
Za dne jsi řečí, která plyne
Zda napsal evangelium
šeptem kol nejednoho z nás;
Jan, miláček Páně,vlast
když odbíjení hodin mine,
noručně nebo je-li dneš
jsi tichem, jež se zavře zas.
ní forma evangelia výsled
Cím více den se chýlí k noci
kem většího či menšího zá
a
mizí tvar, můj Bože, tím R• M.Rílke
sahu jeho učedníků, je těž
jsi více Ty. A jako dým
A. Janoušková
ko rozhodnout.
ze všech střech stoupá svět Tvé moci.

Druhý den nám všechna okna zabarvili na bílo a
zatloukli hřebíky, aby se nedala otevírat. Lidem
se řeklo, že na Pankráci byla vzpoura. Ale by
Paní Anička Kanálová dnes hospodaří panu la to jen pomsta za ten 28.říjen 1949. Pak tři mě
síce zákaz vycházek, návštěv, balíčků - až když
děkanovi v Lišově. Těžce a bolestně se
někteří lidé onemocněli, protože se nesmělo vět
vleče o dvou berlích-z vězení si přinesla
rat, tak se musela okna znovu zasklívat, nebyla
těžké poruchy kloubů. Neztrácí však ani
totiž
rozpouštědla,aby setřela z oken bílou barvu.
humor, ani energii, ani úsměv. Bývala katechetkou v Plženci. Proč ji zavřeli, to se Moji rodiče, kteří nic netušili, přijeli na vánoce
dozvíte v příštím čísle - a budete nevěříc až z jižních Cech, ale dovnitř je ani nepustili.
ně pokyvovat hlavou. Nejdříve však o živo Pak se už i okna směla trochu pootevřít, hlavně
v prádelně.
tě na Pankráci, v cele i v podzemní prá13
delně._______________________________________ A kdy jste snídaly?
Na Pankráci byla popravená paní Dr.Horá- Snídaly jsme až dole - v pět se začínala práce,
ková. Věděly jste o tom?___________________ v pět večer končila. Ráno dováželi prádlo. Pan
Jistě. Tehdy jsme chodívaly do sušárny su krác pral totiž pro všechna komanda-ani si je
šit prádlo, a když popravovali paní Horáko nepamatuji-např.Hradec Králové, Kladno, Sv.Jan
vou, nechali nás zavřené v celách.Dokonce pod Skalou, Králův Dvůr - i pro Moravu. Každý
se říkalo, že kolem Pankráce byla i děla-já vězeň měl své číslo. Muži dostali onuce, utěrku,
je ovšem neviděla. V televizi vyprávěli,že ručník, košili a spodky. To se pak utěrkou svá
paní Horáková zpívávala písničku o své dce zalo po vyprání do uzlíčku. Špinavé prádlo bylo
v ohromném válci-asi jako tato kuchyně - a špi
ři Janě. Je to pravda, znaly jsme ji, ale
vzpomínám si jen na kousek:"Má malá Jana, navé bylo hodně - hrozné prádlo. V zimě se
přijde v mých snech, mám tolik ráda, ten ovšem venku špatně sušilo, -v létě sesušívalo
její dech. Když člověk rád má, vždycky se na jednom pankráckém dvoře-a v zimě se dosušobojí,mám tolik ráda tu malou moji. Jednoho valo v suškách - to byla velká místnost s radiá
dne také velká bude, cizí muž jí pošle kvě- torem. Tedy když jsme nestačily usušit v zimě
ty rudé. Řekne :"Pojd!" a ona přikývne,po prádlo, šly jsme do práce v pátek ráno a vráti
ly se na celu až v sobotu v jednu hodinu. Celý
tom budu zase náhle sama, neuslyším její
den, celou noc až do jedné. Nespaly jsme. Pak
známý dech, holčičku se smutným jménem
jsme byly ovšem velmi unavené.
Jana, život pryč odnese na křídlech."
Začátek jsem zapomněla. Prý to jedna paní Kolik tam bylo žen? Muselo vás být mnoho?
zpívala paní Horákové, která měla dceru Ja Byla jsem na cele č.74.-a dvě cely chodívaly do
nu a ta písnička se jí tak líbila, že ji i ona prádelny - na každé bylo 16 žen - tedy přes 30.
V suterénu bývala sekyrárna a korekce. Když
ráda zpívala.
bylo náhodou otevřeno a my šly kolem, viděly
Jak jste tam prožívaly 28.říjen?
Ten první jsem nezažila. 14.září jsem byla jsme to-jen beton, malilinké okénko, špatný
zatčená, 5 ledna 1950 odsouzená. Po zatče vzduch, vlhko a zima. Na sekyrárnu vodívali li
ní jsem byla ve vyšetřovací vazbě v Plzni, di, aby se podívali, kde popravovali nacisté.
pak si mě vyžádala Praha a tam mě přivez Jednou se jeden host přitočil k vězenkyni-jmenoli v listopadu. Říkali mi, že když 28.října vala se Věra a byla z Plzně-a ptal se jí, zač zde
sedíme. Odpověděla, že jsme tu samé politické.,.
tloukly na věži hodiny osm, celý Pankrác
začal zpívat Kde domov můj. Rozhlásilo se Podivil se:"To není možné, nám říkali, že tu se
to po chodbařkách, takže to všechny vědě dí jen prostitutky."
ly. R. 1950
nám to osladili. My, v prádel Byly tam někdy i skutečné kriminální živly?
ně, jsme dělaly od pěti ráno do pěti večer. Dvě vražedkyněVIasta měla pokus o vraždu, da
la milenci jed, ale on se z toho probral, tak do
Když bylo asi osm večer, začali otevírat
stala jen 18 měsíců. Druhá, Slávka, byla neoby
cely, všechno z nich vyhazovat, musely
čejně krásná květinářka z Prahy-bilou pleť,černé
jsme si vzít všechny věci, jít na chodbu,
svléct se do naha a velitelky nás prohlížely vlasy a modré oči. Však jí také říkaly Krásná
jestli nemáme u sebe něco zakázaného. Už vražedkyně. Jako 18 ti létá žila s nějakým mužem
měly jiné uniformy, dříve se nosily takové pak si našla jiného a šla si pro své věci. Jenže
jako dnes mají listonoši, tyhle už měly zele tatínek jejího milence jí je nechtěl dál. Byla to
né. Vezměte prý si všechny věci-no-co jsme zřejmě připravená vražda, vzala si totiž s sebou
měly? Esšus, lžíci, kapesník, utěrku,kartá sekyru a doslova otce svého milence na kusy roz
ček na zuby...a s uzlíčkem jsme pak čeka sekala. Dostala dvanáct let. Spala vedle mne na
ly na chodbě. Myslely jsme, že nás někam kavalci. Jednou svítil měsíc, padalo na ni světlo,
odvezou. Tu přišli trestanci, všechny ka měla zaťaté ruce a jak se člověk ve spánku ne
valce vyházeli z oken na dvůr, do rohu po ovládá, vypadala hrozně. Padl na mne strach,
otočila jsem se na druhou stranu a do rána jsem
stavili slamníky a my čekaly, co se bude
už nemohla usnout-tak jsem byla rozrušená, když
dít. V II hodin nám milostivě dovolily, že
jsem si představila, že rozsekala starého člověka.
si smíme lehnout.
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ANTIKRIST
Slovenské hlasy z Říma uveřejňovaly v překl.
P.Paulinyho legendu o Antikristovi od slavné
ho ruského filosofa Vl.Solověva. Autor jakoby
viděl budoucnost světa-jeho poslední dny.
ZAHÁJENÍ KONCILU
Zahájení koncilu bylo impozantní. Ve dvou
třetinách obrovského chrámu, zasvěceného
"jednotě všech obřadů" byly lavice a sedadla
pro členy koncilu. Třetinu chrámu zabíralo
pódium, na něm trůn pro císaře a jiný, menší
pro čaroděje Apollonia, který byl kardinálem
a císařským kancléřem. Za trůny byla křes
la pro ministry, hodnostáře dvora a sekretáře
států. Po bocích dlouhé řady křesel, ale nevě
dělo se, čemu budou sloužit. Na vyvýšených
místech orchestry hudebníků a zpěváků a na
blízkém náměstí dvě roty císařského vojska,
pak řada děl, která měla salvou oznámit za
hájení koncilu.
Členové koncilu napřed slavili bohoslužby ve
dvou chrámech, otevření koncilu mělo mít ry
ze laický ráz. Když císař vstoupil do velkole
pého chrámu i s divotvůrcem a průvodem, za
čal orchestr hrát"Pochod sjednoceného lidstva,'
který byl císařskou i mezinárodní hymnou.
Členové koncilu mávali klobouky a třikrát zvo
lali :"Vivat! Hurá! Hoch!"
Císař, stojící hrdě u svého trůnu, zamával
blahosklonně rukou na pozdrav a zvonivým,
příjemným hlasem řekl: "Křesťané všech vy
znání! Moji milovaní poddaní a bratři! Od samého začátku mé vlády, které Nejvyšší požeh
nal tak obdivuhodnými a slavnými činy, jsem
neměl jediný důvod být s vámi nespokojený.
Konali jste svou povinnost podle své víry a
svého svědomí. To mi však nestačí. Upřímná
láska k vám, milovaní bratři, touží, aby do
stala odplatu. Chci, abyste mě uznali za své
ho skutečného vůdce při každé činnosti pro
dobro lidstva a to ne z povinnosti, ale z
upřímné lásky, která vychází ze srdce. A
tak kromě toho, co dělám pro všechny, bych
vám chtěl projevit svou osobní přízeň. Křes
ťané, jak vás mohu udělat šťastnými? Co bych
vám dal-ne jako poddaným, ale jako spoluvě
řícím, svým bratřím? Křesťané! Řekněte mi,co
vám nejvíc leží na srdci, na to zaměřím svou
snahu."
Pak se odmlčel a čekal. Chrámem zazně
lo tlumené šeptání. Členové koncilu
spolu tiše hovořili. Papež Petr živě
gestiguloval a vysvětloval něco svému
okolí. Profesor Pauli vrtěl hlavou.
Stařec Jan se obrátil k jednomu bis
kupovi východní církve a k jednomu
kapucínovi a tiše jim něco radil.
ROZHODNÁ CHVÍLE
Po několika minutách znovu vlídně
oslovil císař členy koncilu, ale v jeho

hlase však zněla mírná ironie:"Drazí křesťané,
chápu, že dát hned odpoved je těžké. Chci
vám pomoci. Od pradávna jste se, bohužel, 14
rozdělili na sekty a skupiny, takže sotva je
mezi vámi téma, které by vzbudilo sympatie
všech.Nejste schopni se dohodnout mezi sebou
a doufám, že se mi podaří dosáhnout dohody
mezi všemi skupinami tím, že všem prokáži
stejnou lásku a péči , abych splnil oprávně
né touhy každého z vás.
Drazí křesťané! Vím, že mnozí z vás-a to ne
ti nejposlednější, pokládají za nejdražší věc v
křesťanstvu DUCHOVNÍ AUTORITU, kterou
křesťanství dává svým právoplatným představitelům-ne k jejich vlastnímu prospěchu, ale
pro společné dobro, protože na této duchovní
autoritě stojí pravý duchovní řád, i mravní
ukázněnost, pro všechny nevyhnutelná.
Drazí bratři katolíci! Jak dobře chápu vaše
smýšlení a jak rád bych chtěl svou moc opřít
o autoritu vaší duchovní hlavy! A abyste to
nepovažovali z mé strany za nějaký klam či
prázdná slova, slavnostně vyhlašuji: Z naší
svrchované vůle je nejvyšší pastýř katolíků,
římský papež, od tohoto okamžiku uveden zno
vu na svůj stolec v Římě se všemi právy a
výsadami, které patří této hodnosti a této
stolici, a které kdysi udělili naši předchůdco
vé, Konstantinem Velikým počínaje.
Za to všechno chci-bratři katolíci-jen to, abys
te v hloubi srdce uznali, že jsem vašim jedi
ným ochráncem a zastáncem. Ti,kdo mě v
hloubi srdce za něho uznávají, ať přijdou ke
mně." A ukázal na prázdná místa na pódiu.
NOVÝ PRAŽSKÝ ARCIBISKUP
Otec Miloslav VLK
se nar. 17. května 1932 v
Lišnici v již.Cechách. Už na obecné škole cí
til povolám ke kněžství. R.1952 maturoval v
Budějovicích; teologii studovat nemohl, bisku
pové varovali před studiem na" státním seminá
ři" , otevřeném bez souhlasu Vatikánu. - Na
před pracoval v továrně, pak dva roky vojny
a začal studovat v Praze archivářství. Po pro
moci se stal ředitelem archivu v Budějovicích.
Na radu Otce biskupa HLOUCHA začal r.1964
studovat teologii v Litoměřicích. R.1968 byl
vysvěcen na kněze a stal se sekretářem Otce
biskupa Hloucha. R.197O pronásledování po
kračovalo, P. Vlk se stal r.1971 správcem od
lehlé farnosti-za trest! Tam měl úspěchy u
mladých i u dětí-takže mu úřady brzo
sebraly souhlas. Našel si v Praze mís®\ to jako umývač oken. R.1986 s tím
musel ze zdravotních důvodů přestat.
Byl asi tři roky archivářem státní
banky v Praze-ale pracoval nábožen
sky v podzemí dál. R.1989 dostal faru
a za 13 měsíců poté ho jmenoval sv.
Otec biskupem na stolec Otce biskupa
Hloucha v Budějovicích - opuštěný 18 let.
• Nyní nastupuje po Otci kardinálovi Tomáš
kovi na pražský arcibiskupský stolec.

parlament Církve měl tvořit sbor kardiná
TY JSI SKÁLA! Jakýsi
lů a papežovu moc chtěli omezit na minimum.
EVŽEN IV.-Gabriel
Condulmaro-Od 3.břez
na 1431-23. února 1447.
Pocházel z bohatého be
nátského rodu. Nar.se r.
1383 a byl synovcem Řeho
ře XII. Ten ho jmenoval bis
kupem v Sieně a kardinálem.
Nový papež se vyhýbal nepotišmu, příbuzným nic ne
dával. Zůstal i na trůně
přísným mnichem-augustiniánem-poustev- tev
níkem»Stále měl u sebe dva členy řádu a dva
benediktiny, s nimiž se modlil církevní ho
dinky. Nepil víno, u oběda jedl jen jedno
jídlo, byl velmi štědrý a stále vězel v dlu
zích. Byl štíhlé, vznešené postavy a jeho
ctnost i celý zjev působily hlubokým a okouz
lujícím dojmem.
Colonnové, příbuzní zesnulého papeže, se
zmocnili částí církevního státu, ale Evžen za
pomocí sousedů v boji s nimi zvítězil.
Největší trápení měl s basilejským sněmem.
Ten začal 23.července 1431. Řídil ho kardinál
Julián Cesarini, jeden z největších prelátů.
Pocházel z chudé římské rodiny, takže za
studií v Perugii sbíral na ulici ohořelé svíč
ky, aby mohl večer při světle studovat. Na
dáním, pílí a mravní bezúhonností se dostal
až na vrcholek římské kurie. Vynikající dip
lomat, rozený vládce, humanistický učenec,
který i při politických posláních našel chvil
ku, aby prozkoumal knihovny. Byl svátého
života, v noci s kaplanem navštěvoval kostel,
v pátek s postil o chlebě a vodě, spával v
žíněném rouchu, denně před mší sv. zpovídal.
Vše dělal nenuceně, přirozeně, takže tím zís
kával ostatní. Užíval důchod jen z jediného
biskupství a štědře podporoval hl.nadané,
chudé studenty. Vzácná postava pozdního
středověku!
Po útěku křižáků od Domažlic dostali husité
pozvání do Basileje a r.1433 se s nimi ujed
nala tzv.kompaktáta. Evžen myslil, že na
urovnání českých a německých záležitostí
stačí místní sněm; ale na přání krále Zigmunda uznal Basilej za všeobecný koncil.
Ve dnech největší návštěvy bylo na koncilu
500-600 doktorů teologie a farářů, ale bis
kupů zřídka přes dvacet. Mezi nižšími du
chovními byli i suspendovaní a demagogové.
V Basileji vyvrcholilo přeceňování koncilů,hl.
učenci. Od začátku na něm vládla protipapež
ská nálada. Reformu viděli v omezení papež
ské moci a tak prohlásili svrchovanost nad
papežem, odňali mu důchody, předepsali ko
runovační přísahu, stanovili počet kardinálů,
snažili se ho zbavit moci v církevním státě a
sami obsazovat biskupství, udělovat dispen
se a sami sobě přiřkli plnomocné odpustky.

Ale svátých mužů bylo v Basileji málo. Spíš si 15
hleděli hostin a zábav a štvali proti papeži. Re
formy jejich síly přesahovaly.
POKRAČOVÁNI

VÍTE,CO JE TO ?
BOHOPOCTA - je souhrn úkonů, vycházejí,
cích nebo diktovaných ctnosti nábožnosti, který
mi vyznáváme a uznáváme Boží svrchovanost a zA.vislost na Bohu. Boha uctíváme skutky, které
směřují přímo k němu - nebo skrze tvory, které
Buh zvlášt miluje - anděle a svaté. Uctíváme-li
Boha přímo, je to obřad klanění, uctíváme-1 i Bo
ha skrze jeho vynikající tvory, je to tzv.kult
služební. Obojí může být vnitřní nebo vnější,
veřejný nebo soukromý, absolutní nebo relativ
ní, pravý nebo nepravý. Vnitřní kult je např.
rozjímavá modlitba, vnější je ústní modlitbatedy modlitba viditelná. Veřejgý čili liturgic
ký kult se vykonává Církví, způsobem Církví pře
depsaným a jménem Církve(např.mše sv. je modlit
ba Církve a kněz nesmí předepsané texty měnit).
Jinak je to kult soukromý. Kult absolutní-naprostý-se vztahuje přímo na Boha či jeho svaté,
např.uctíváme Nejsv.Trojici, Ježíše Krista,
Nejsv.svátost, Božské Srdce Páně, Pannu Marii ap
Kultem relativním uctíváme Boha nebo svaté skrze
něco jiného, co je však s nimi spojeno, např.
ostatky svátých, kříž, obrazy svátých ap.Skrze
tyto symboly chceme uctívat ty, k nimž se vzta
hují (jinak by to byla modloslužba). -Pravý kult
dbá, aby předmět, který slouží jako prostředek
kultu, i způsob používání předmětu byl Boha i.
lidské rozumové činnosti důstojný; kult nepravý
uctívá předmět sám, jako by to byl Buh nebo ho
uctíváQnevhodně, např.by chtěl laik sloužit mši
sv. Zrůdný kult se projevuje hl.pověrou.

BOGORODZ ICA- nejstarší polská nábo
ženská píseň ke cti Panny Marie a současně nejstarší polská hymna. Povstala na konci XIII.st.
či na začátku XIV.st.Tradičně a neprávem se při
pisuje autorství písně sv.Vojtěchovi.
BOHORODICKA (řecký Theotokos) nebo
Matka Boží je titul, který byl slavnostně při
znán Panně Marii na obecném církevním sněmu v
Efesu(r.431)proti bludnému učení Nestoriovu.Lid
ská přirozenost, počatá v Panně Marii z Ducha
Svatého, byla v Kristu spojena s přirozeností
božskou v jedné osobě Syna Božího. Z jednoty
osoby v Kristu plyne, že Maria je matkou Krista
nejen jako člověka, nýbrž i jako Boha - tedy
Bohorodičkou. Neznamená to ovšem, že je původkyní Boha - Syna, který je od věčnosti až na
věky.

JMÉNO PŘÍTEL JE ČASTÉ, ALE VĚRNOST JE VZÁCNÁ
Phadrus

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI

neláska světovým problémem celé orga
nizace. Nám, služebníkům, působily
Tu a tam zazvoní u dveří Svědko
starosti nepřátelství mezi bratřími. Je
vé Jehovovi. Jejich vědomosti o
den se snažil o jinou službu. V pořád
Písmu nejsou velké, ale jejich me
ku"
Je to podle slov sv.Pavla:"Kdo míří
tody, získávat hl.katolíky, se stá
k tomu, aby se stal církevním předsta
le zdokonalují. Nejlépe je velmi
veným, snaží se o vznešený úřad.(l.
laskavě je upozornit, že nemáte o
Tim .3,1). Ale po určitém úřadě jich 15
jejich vysvětlování Písma zájem.Má
toužilo víc. Intrikovalo se proti bratřím
me své odborníky, např.P.Hrbatu.
ve vedoucím postavení. Tak mnozí vyšší
Mimořádně inteligentní muž, Gihnther PAPE
zdědil po rodičích členství u Svědků Jeho služebníci padli. Jen r.1953 se vyměnilo ve shrovových. V knize ICH WAR ZEUGE JEHOVAS máždění ve Waldshutu 8 služebníků. Ti pak půsopopisuje svůj vnitřní vývoj ke katolické ví bili takový neklid, že i jejich nástupce musel ode
jít. Byla to ještě vláda Boží? Předložil jsem své
ře i dějiny a metody Svědků Jehovových.
úvahy božskému vedení společnosti SV. Jakým
Několik kapitol jsme pro vás přeložili.
právem smím pochybovat? Pochybnosti jsou hřích
NÁROD BEZ ZEMČ, HRANIC, RASY...
a já hřešit nechtěl. Musel jsem poslouchat Brook
My, Svědkové Jehovovi, jsme mezinárodní
lyn dál. Nesmím zapomenout-jde o můj život!
společenství, jazykové hranice neznáme. Na SVĚDKOVĚ JEHOVOVI-SPOLEČNOST NOVĚHO
še jednotná řeč je "řeč"společnosti Strážní
SVĚTA. Na kongresu na Yankee Stadioně v New
věže(Wachturm-dále SV). Všichni jsme stvo Yorku vyhlásil r.l95O předseda bratr Knorr"nové"
řeni Jehovou a jsme jeho děti. Náš"stát"ve pravdy. V Německu jsme se o nich dozvěděli na
de král Ježíš Kristus skrze vedoucí sbor v Norimberském kongresu 1953. Svědkové potřebují
Brooklynu(new-yorská čtvrt). Od r.1914
čas od času takové masové podniky, aby v nadše
vládne jako neomezený vládce"nového světa',' ní dav zapomněl, že jejich shromáždění žije v ne
V naší bohovládě rozhoduje jen Jehova skrze pokoji. Jehova volá své svědky k"slavnostnímu
Krista a jeho slovo-jako jedinou pravdu-hlá- jídlu"duchovních pokrmů. Šli tam, aby mohli žít
sá společnost SV. Jehova je zosobněná dob několik dní mezi těmito mírovými bratřími. Nadše
rota, proto nesmíme kritizovat jeho ustano ní, které tu vzniknout nemohlo, bylo vlastně opo
vení, které dává skrze společnost SV.
jení.
JEŽÍŠ KRISTUS JE MEZI NÁMI JAKO KRÁL Měl jsem službu jako pokladník v kavárně, Stánku
i když ho jako obyčejní smrtelníci nevidíme kde se prodávalo občerstvení.Práce bylo hodně,
a neslyšíme. Ovšem vedení se Svědkové Je přednáškám jsem mohl věnovat jen málo času. Na
hovovi vzdát nemohou. Proto založil Jehova Zeppelinovu louku v Norimberku se snesl soumrak
Přednášelo se o"nové společnosti." Uvolnil jsem se
na zemi svůj zákonodárný sbor (ovšem až
koncem 19.st.!)který oznamuje jeho vůli lidt ze služby, abych slyšel aspoň nejdůležitější před
Svědkům Jehovovým a ostatnímu světu.Ten nášky. Nade mnou se klenulo hvězdné nebe a ně
to sbor tvoří na zemi zbytek 144.000 poma kolik lamp spoře osvětlovalo davy. Slavnostní ti
zaných na zemi. Krista prohlašuje společnost cho přerušovaly jen hlasy z reproduktorů. Všich
ni napjatě poslouchali, aby jim nic neušlo.
SV za krále míru, který ve své viditelné
organizaci už dnes zavedl mír pro Nový svěl NÁHLE ZVEDLI PŘEKVAPENĚ HLAVY
Skrze tuto organizaci ukazuje ostatnímu svě někteří dokonce vyskočili ze sedadel. Co slyší z
tu, jak má vypadat mír a svornost v Novém reproduktorů?"Knížata tohoto světa jsou mezi ná
Světě. Vzdor snahám našich bratří v Brook mi." Do ticha vpadlo nadšení, jaké jsem dosud ne
lynu jsme ve společenstvích mír a klid ne
zažil. Celé minuty statisíce jásaly. Většina asi
našli. Tehdy jsem se často ptával:"Jsme
očekávala, že na tribunu vstoupí Abrahám, Izák
skutečně Boží lid?"
a Jakob. - Ale řečník pokračoval střízlivě:"Kníža
BOHOSTŘEDNĚ USPOŘÁDÁNÍ ORGANIZACE ta jsou mezi námi, slouží organizaci v shromáždě
Podívejme se na bratry v Brooklynu, povo ních, ve vedlejších i hlavních kancelářích." Zase
lané Bohem do jeho služeb! Jehova si je vy nekonečný jásot.
Nadšené přijali SJ"novou pravdu", ale já zneklid
volil, musíme je ctít, poslouchat-jinak se
bouříme proti Bohu. Vzpoura vede k smrti, něl. Něco tu nesouhlasilo. I když řečník leccos
k věčnému zničení v"harmagedonu". Dosud vysvětloval, nemohl jsem se zbavit pochyností o
"nové pravdě"."Nový svět je už tu!"?My jsme ten
jsem sloužil věrně, nechtěl jsem riskovat
svůj život. Nezasáhne Jehova sám skrze spc to svět? Místo pocitu štěstí, začaly ve mně hlodat
pochybnosti.
lečnost SV proti těm, kteří ruší náš klid?
NORIMBERKEM ZAČÍNÁ PRO MNE PROBOUZENÍ
VYŠLA S.V. "STŘEŽ SVŮJ JAZYK"
z dlouhého spánku. Bylo mi jasné, že toto učení,
Podle toho budou ti, kdo pěstují klepy, po-i kterému sloužím, musím víc prozkoumat. Vždyť
voláni Jehovou k zodpovědnosti. Kterým to ; apoštol řekl: "VŠECHNO ZKOUMEJTE, CO JE DOB
patřilo, obsah SV na sebe ani trochu nevzta RÉ,TOHO SE DRŽTE. "(I.Tes.5,21).S Biblí v ru
hovali. Třísku v oku druhých viděli, ale ne ce to musím přezkoušet-že máme žít v Novém Svě
trám ve svém oku. Když Jehova podnítil SV; tě. Můj kritický duch se probudil a už mě neopus
napsat něco proti zlým jazykům, musí být
til . Celý otřesený jsem se vrátil do Waldshutu.

IJAK ZPYTOVAT SVĚDOMÍ’?

Chceme-li žít s Kristem, musíme se poznat co
nejhlouběji a nejpoctivěji. Kdo se považuje-i
nevědomky-za něco jiného, než je, žije v se
beklamu. Jako kdybychom považovali proudy
deště za nitě. Deštěm se zalije zahrada, ale
neupřede se z něho tkanina. "PRAVDA VAS
OSVOBODÍ."! J 8,22).
Důležité je znát kritická místa, v nichž se
projevují nebo z nichž vyrůstají naše denní
chyby. Něco jiného jsou těžké hříchy-signalisují odvrácení se od dobra, nebo příliš mno
ho stejných lehkých hříchů.
Spodní, těžko rozeznatelné proudy v hlubi
nách duše jsou tzv.širší příznaky. Vyplýva
jí z naší povahy, snahy, dynamiky.
Lépe se dají zachytit tzv.bližší příznaky, sta
tické, konkrétní, určité.
CHCEME POZNAT NAS SKUTEČNÝ VZTAH
K BOHU.
I. I.Jaký je můj VZTAH K BOHU, k JEŽCSl
KRISTU-Vykupitel i? V mé vůli, v mém rozhod
nutí? Vyplývá z živé víry nebo z neurčitého
pocitu, že NĚCO musí být?
Jaký je RAZ TOHOTO VZTAHU? Oficiální,povinnostní, střízlivý, horlivý, věrný, obětavý
důvěrný?
JAKÝ JE STUPEŇ MÉHO VZTAHU K BOHU?
Je pro mne Bůh jednou z mnoha skutečností
nebo je pro mne vším?
2. JAK ŽIJI SVftj IDEÁL? - Jak se snažím
o dosažení cíle, ke kterému-jak poznávám-mě
Bůh povolal? Usiluji o dosažení kněžského,
manželského, rodičovského, křesťanského
ideáiu nedbale, zvykově, společensky-nebo
vůbec ne? Ideál se mi zamlžil, vytratil, za
pomněl jsem na něj? Nebo se snažím horlivě,
pevně, obětavě a vytrvale?
3. Jaká je má PEVNOST PROTI HŘÍCHU?
Mám pro něj CITLIVÉ SVĚDOMÍ? Jak enerqicky se proti němu stavím? Je má vůle proti
hříchu ochablá, váhavá, nerozhodná-ba je to
záliba? Pošilhávám po hříchu? Začínám s ním
diskutovat?Neberu jej vážně? Cekám, až se
dostanu na mez, kde začíná těžký hřích? Nebo je má vůle vůči hříchu klidně pevná,vy
zrálá, je ve mně už vžitá rozhodnost proti
hříchu?
4. PŘEVLÁDÁ V MEM DUCHU POKOJ?
Je ve mně trvale zakořeněný? - Ci ve mně
stále převládá vzrušenost, nespokojenost, vý
čitky, pochyby, podezírání, vzpoura?
II. JAK POZNAT STAV DUCHOVNÍHO ŽIVOT/
1. Jaký je můj NYNĚJŠÍ PŘEVLÁDAJÍCÍ ZÁ~
JEM ? Co mě zajímá? Co mě přitahuje, naplnu
je, k čemu se maně v myšlenkách vracím? Je
to něco dobrého, dokonalého či lhostejného
nebo špatného?(Televize, ruční činnost, sou
kromá zjevení, zvi.metody léčení, přírodní vě
dy, jóga, příbuzní či jiná osoba). Jaký vztah
mám k předmětu svého zájmu?
2. JAKÝ JE DRUH A STUPEŇ MODLITBY?

Je ústní, rozjímavá, citová, zjednodušená, pa
sivní, mystická? Modiím se spíš uvažováním či
spočinutím duše v Bohu, nebo četbou? Modlím
se vytrvale? - Jak si při modlitbě uvědomuji
Boží přítomnost? Jasně a živě, neurčitě, polotemně, mám pocit pustoty?(Jde o trvalý stav ne o výjimky!)
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3. JAK SI UVĚDOMUJI BOHA PRES DEN?
Jsem velmi rozptýlený, často na Něho vůbec ne
myslím? Pramení to z mé ochablosti či z mého
okolí? Jak silné je ve mně vědomí Boha? Pohy
buje se Bůh na okraji mého vědomi nebo je je
ho středem?
4. JAKÝ JE ROZSAH A STAV MÉHO ODŘÍKANÍ
V čem se nejčasteji zapírám? Vyhledávám sebezápory sám nebo se zapírám hl.v tom,co přichá
zí samoltento sebezápor je lepší). Vyhýbám se
sebezáporu nebo jej odmítám vůbec? Či jen když
mám náladu? Když se mi chce? Když se to daří?
5. JAKÝ JE McIJ VZTAH K OKOLÍ, SPOLE
ČENSTVÍ, K PRACÍ? - Srdečně laskavý, obětavý, uznalý, apoštolský? Nebo podrážděn? zauja
tý, trpký, lhostejný? S kým se nesnáším? Kdo
mi "jde na nervy“? Proč?
6. JAKA JE MA POKORA, PROSTOTA, TRPĚ
LIVOST? - Spočívá hlavně ve vůli, ne v úko
nech. Ne jak často chybuji, nýbrž jak dobře a
brzo své chyby napravím.
7. JAKA JE MOJE PRAČE?
Týká se to hlavně mravního charakteru. Dělám
to, co dělat mám či jen to, co chci? Je moje prá
ce služba či jen libovůle? Pracuji bez rozmyslu,
strojově, zbrkle, protože musím? Konám práci
tak,aby přinášela užitek,s apoštolským úmyslem?
8. JAK TRPÍM ?
Můj vztah ke kříži. Je utrpení pro mne nutným
zlem? Přikládám mu výkupnou cenu? Hledám to,
co je ukřižovanější?
9. JAK PLNÍM SVE POSLANÍ?
Projděme základními požadavky života ve společ
nosti... v rodině... v zaměstnání.. .mezi přáteli
i nepřáteli —
KONTROLUJME OBČAS SVŮJ DUCHOVNÍ ŽIVOT
Hlavně při exerciciích, před sv.zpovědí, před
velkými svátky, když cítíme, že v duchovním
životě ochabujeme.
Zjišťujme pravidelně, jestli se stupeň duchov
ního života s Kristem u nás zvýšil nebo poklesl
a PROČ? Odstraňme překážky poklesnutí!
PTEJME SE: CO MÁM OPRAVDU RÁD?
1
KDE JE MOJE SRDCE?
To rozhoduje o všem! O růstu k svatosti, ale
i o růstu v sebeklamu a zatvrzelosti.
předmět skutečněhq přilnutí a hluboké
•LÁSKY! !
íkde je váš poklad, tam bude i vaše
JSRDCE!
Lk 12,34

PODLE RHOLOT Y.O.F.M.

FINGOVANÝ INZERÁT
Soud dal Hawkinsovi jen čtyři roky vězení. A
šperky, které uloupil v klenotnictví, se ne
našly. Sám o tom neřekl ani slůvko, i když
se ho neustále vyptávali.
"Určitě je někde schoval a za čtyři roky je
začne pomalu rozprodávat. Ale kam je scho
val?" pohlédl Adams na svého šéfa, inspekto-.
ra Trévora.
Ten pokrčil rameny:"Těžko říct. Vždyť jsme
dali překopat pozemek kolem jeho domu, pro
hledali byt jeho milenky, vzali pod lupu jeho
přátele - a navíc to děvče neustále sledujeme,
a výsledek znáte. Mám ještě jednu naději. Té
jeho Janetce se nedaří moc dobře. Určitě si
najde nového milence, aby ji vydržoval, a pak
takový typ, jako je ona, nebude chtít žít
čtyři roky bez muže. Najde si náhradu. A to
se Hawkensovi nebude líbit. I kdyby se to
nedověděl, vytuší to. Takže jí možná řekne,
kde šperky jsou, aby na něho počkala, až se
vrátí z vězení."
"Nepatrná naděje,"řekl seržant,"děvče je hez
ké a mladé. Máte pravdu, najde si milence ale co když jí přece jen Hawkens řekne, kam
šperky schoval? Máme ji sledovat?"
"Nemůžeme ji sledovat celé čtyři roky. Ale ji
nak máte pravdu,"zapaloval si inspektor zno
vu dýmku, která mu už po kolikáté vyhasla.
"Na tuto informaci od něho musíme čekat. Dám
pokyn, aby jejich rozhovory při návštěvě na-

hrávali-"

NAŠE KRIMI

Neměl štěstí. Hawkes mluvil se svou milenkou
jen o docela všedních;
věcech. Janet žila
klidně, chodila jen
1
do práce a zpět, na
nákupy, do vězení,
ale nového milence
nehledala-ani neměla.
Ani do kina necho
dila.
"Takhle se nikdy nic
nedovíme, "zoufale
řekl seržant Adams.
Inspektor stál zamyš
leně u okna.
"Myslím, že Hawkes
neměl po loupeži mno
ho času, hledat vhod
ný úkryt. Asi to
schoval nedaleko své
ho bytu."

Za několik dní čekali
oba v autě před by- '
tem hezké Janet."Ne
chápu, proč tu na ni

čekáme,"řekl otráveně seržant.
18
"Přece jste četl dopis, který napsal Hawkes
své milence?"odpověděl inspektor.
"Jistě. Ale napsal jen, aby navštívila jeho
matku. U matky přece nic neschoval."
"Jistě že ne. On totiž už dávno matku nemá.
Vyrostl v sirotčinci. Proto tato slova muse
la Janetce něco naznačit. Ale co?"
Seržant chtěl něco říci, ale inspektor ho
přerušil :"Už jde."
Janet vyšla z domu. V ruce držela dlouhý
balík, hodila ho na zadní sedadlo své prasta
ré fordky Když vyjela na silnici, pustili se
oba muži autem za ní.
Jízda trvala jen několik minut. Vedla na
louku u Higcombe Way. U louky Janet svůj
vůz zastavila, vytáhla balík a s balíkem
pod paždí se pustila po louce k polorozpad
lé kůlně.
Oba muži včas zastavili auto a postavili je
za vysoké keře. Pak opatrně sledovali dívku.
Děvče zmizelo v kůlně a za půl hodiny se
zase objevilo. Janet už nenesla podlouhlý ba
lík,ale malý kufřík v tašce.
Ve chvíli, kdy pokládala tašku s kufříkem
na zadní sedadlo, oba muži přistoupili k
autu a zadrželi ji.
Seržant si se zájem prohlížel náhrdelníky z
perel, náramky, prsteny a náušnice ze zlata
"Nechápu, proč Hawkes, který mlčel u sou
du jako němý, najednou zpanikařil a poslal
svou milenku, aby vyzvedla šperky. Co ho
k tomu přimělo? A vůbec, jak jste na to,
inspektore, přišel?"
"Prostě čtu noviny - a tak jsem na to přišel.
Copak vy noviny nečtete?"
Seržant upadl do rozpaků:"Málo,"přiznal se.
"Tak si přečtěte tuhle zajímavou zprávu v
Daily Mirroru," položil mu inspektor noviny
na stůl a ukázal mu na jeden článek.
Seržant začal číst.
"Jak jsme se dozvěděli, silniční stavební pod
nik změnil svůj původní plán a chce vést sil
nici přes Higcombe Way. Už se rriění nákre
sy a se stavbou silnice se začne v brzké
době..."
"Ach, ted chápu."řekl Adams když dočetl
zprávu,"Hawkes čte noviny ve věznici a
když tohle četl, lekl se, že při stavbě silni
ce odstraní kůlnu a při kopání najdou jeho
uloupené šperky. To je ale náhoda, že se
ty stavební plány měnily..."
Inspektor se vesele rozesmál.
"To není vůbec náhoda. Já ten článek nejen
četl, ale sám jsem ho dal do Daily Mirroru.
Počítal jsem s tím, že Hawkes nalítne.chápe
te, Adamsi?"
Adams na něho zíral s otevřenými ústy.
Ovšem, že nyní chápal! Jakého má senzační
ho šéfa.
Sám se musím hodně učit.
H.REIN

MŠESV
AARAU - každou
třetí neděli v mě
síci, v sále pod
kostelem sv.Petra,
blízko nádraží-10
BERN - každou druhou
neděli v měsíci v 9
v kapli u kostela "Bruder Klaus"
Segantinistr.26.
BASILEJ-slovenská, i pro Cechy
Rtlmelinbachweg, neděle
9 h.
CURYCH - každou neděli v 19 hod. v
kryptě kostela Božského Srdce,
Aemtlerstr.49.,Wiedikon
CORTAILLOD - 10 km na juh od Neucha
tel, směr Yverdon, farní kostol
sv.Petra, 4.ned.v mesiaci
10 h.
FRIBOURG-Ecole de la fai,62 Rue des
Alpes(I.patro)1.ned.v měsíci,10 hod
LAUSANNE - v kaplnke"Foyer ďu Ser
ván", Rue Eugene Grasset, 3.a 5.ned.
v mesiaci,
9,15
RUTI-TANN - každou první neděli v
měsíci v 9,15 hod.v kapli u kato
lického kostela.
WINTERTHUR - každou sobotu v 19 ho
din v kapli u kostela sv.Ulricha,
Seuzacherstr.2., Rosenberg . Tam
zve ke mši svaté náš misionář
P.Šimčík i katolíky ze Schaffhausenu.
ŽENEVA - v kapli pri kostole
sv.Terezky, 14 Ave Paschier,
2 nedela v mesiaci
9,30

Data nepravidelných mší sv., výletních
nedělí, exercicií, duchovních obnov, tá
borů pro děti i pro mládež aj.sdělí misionář-pokud neuveřejníme v KLUBu.
Na misionáře se obraťte v záležitostech
křtů, sňatků, sv. zpovědi (obvykle před
každou mší sv! (návratu do Církve, vy
učování katol.náboženství a pod.

JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
P.Josef SIMCIK, 8004 ZURICH, Brauerstr.99. ,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK,tamtéž,t.Ol-2414455
P.Martin MAZÁK, 111O Morges,La Longeraie.CP 202, t. 021-80177 13
P.Aloiz ONDREJKA:Misie:Leonhardstr.45.
BASEL, t.051-225117
Byt: Amerbachstr.il. ,4007 BASEL,
tel. 061-320404

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ V BEX u Montreux pro Slováky i Cechy povede zase slovenský Otec
biskup DOMINIK HRUŠOVSKÝ Z ŘÍMA. Přihláš
ky u P.Martina MAZAKA, tel.021-8017713
4 .-6.října
Někteří čtenáři poslali s.Heleně do Králík vita
miny pro P.děkana F. Koláře, který byl 15 let ve
vězení. O. Kolář na dárce vzpomíná při mši sv. S.
Helena píše:"Pan děkan měl velkou radost, pevně
doufá, že ho to postaví na nohy. O vánocích měl
3 mše sv.,s vypětím všech sil dosloužil třetí."Už
jsem cítil, že mě síly úplně opustily, prosil jsem
úpěnlivě - Otče, ještě ne, mám moc intencí(mše sv
sloužené na určitý úmysl)"-Když přišla pohotovost,
zjistila úplné vyčerpání. Musel tři týdny ležet,sv.
přijímání se mu nosilo, máme totiž z kaple rozhlas
po pokojích, tak jen v duchu se mohl spojovat s
obětujícím knězem.. .Právě ty vitamíny od Vás mu
dělají moc dobře. Už se zotavil natolik, že v nedě
li slouží 2 mše sv.a těší se na poutníky, otcovsky
je vítá. Všichni ho mají moc rádi..."

KDE MOHOU PŘESPAT POUTNICI V MEDŽUGORJE
Dům pro české poutníky, Bariše Jerkič Vionica
(Olga Nováčkové), Medjugorje. Přespání stojí 7 M.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Ve vlasti se obnovily už loni orelské pouti na sv.
Hostýn - loni 19.8,-po 42 letech-IO.OOO lidí.______
RnDr L.Artur PAVELKA(88)byl 23.3.vysvěcen v
kostele sv.Jiljí v Praze na kněze. Je dominikánem.
Na doktora teologie byl promován jezuita Richard
ČEMUS. Zatím má působit ještě v Římě.___________
P.Zdeněk ČfŽKOVSKÝ z Již.Afriky se vrátil do
duchovní správy domů. Je oblátem P.Marie a dlouho působil mezi kmenem Zulů. Je nadaným malířem.
27.června uplyne 5 let od tragické smrti paní
Ottlové a P.Viléma VONDRY v Mrtvém moři.
Princ Charles s manželkou Dianou z Vel. Britanie
navštívili v květnu naši vlast._____________________
Italskému deníku Corriere della Sera sdělil bulhar
ský režizer Bojan Papazov, že chce natočit film o
atentátu na sv.Otce 13.5.1981.______________________
22.-25.5. se konalo na universitě ve Frýburku
symposium o sv.Janu od Kříže - uplynulo 400 let
od jeho smrti - za předsednictví biskupa Mamieho.
V sev.Recku-kde stoupá satanismus, objevila policie sektu, která při obřadech upalovala lidi, neboť považuje oheň za "boha" ______________________
V knihovně pařížské budovy UNESCA byla 14.5.
otevřena výstava rukopisů a prvotisků knih z
Vatikánské knihovny.______________________________
Tělo zesnulého kard.Mindszentiho-mučedníka vírybylo převezeno z Maria-Zell do katedrály v Esztergomu. Primas Madarska zemřel ve vyhnanství,mís
to něho jmenoval Vatikán arcibiskupem Lekaie.který kolaboroval s komunisty.________________________
Ukrajinský parlament schválil zákon o náb.svobodě

RP.
8635 Dúrnten
POSTRETOUREN;
TSCHHCHI9CHE KATH.MISSION,
BRAUERSTR.99., CH-8OO4 ZURICH

humor

Háno se manželka zlobí:"Zase jsi
přišel opilý v noci domů."Tb ne
ní pravda. Jak to dokážeš?""Leh
ce. Vstoupil jsi do ložnice, 20
svlékl se a hupnul do postele."
"Tb přece není důkaz opilosti?"
"Aby ne. VždyĚ tam, kam jsi hup
nul, žádná postel nebyla."
Badatel vypaavuje o zkul enoi těch
z Antiky ."Je tam také, kmen, kde
zena imZ paomluolt jen když jZ
dá k torna maž znamení.""Torna věálm,"podotýká jeden z poilachaču
"a jistě ie tam najde doit hlou
pých. maža, kteJu. jZ to znamení

Skladatel Daniel Francois
Auber navštívil v Paříži
Richarda Wagnera a mj .řekl:
"Trvalo mi to třicet let,
než jsem přišel na to, že
nemám skladatelské nadání."
"Tak jste přestal kompono
vat? ""To už nebylo možné.
Mezitím jsem zjistil, že
jsem už slavný."
"Až uděláš Frantíkovi úlohy,
jomptfkúía Evžen ďAZbefit
budete spolu večeřet."
ZZ pfiZvedZ do manžeZ^tvZ z
pZantbtkou Terezou Ca/oenno
dgi děti. I ona. zZ píivedta ívé dvě. dětí a
dají."
Zpotit'pak mě£Z daZZZ dvě. děti. ByZo tedy ti
Meteorolog přijde domu a ríka žene:"Ták jsem
nZeh^Zvo. Jednou iZ tiž vydwvateZba nevědě- přijal nové místo na jihu. ""Ani se nedivím. Už
M> •■.ady a zavoZaZa. matku od kZavZui, aby
dávno jsem si všimla, že se tvé předpovědi a po
líděZaZa mezZ dětmZ poáádek. Ta vztaZa, ZZa
časí neshodujete."
Bo ptdíoje -óvélw muže a /Lektá: "Evžene, pojd
Malá Eva jede poprvé parníkem. S údivem pozoru
tem: tvoje dětí, a moje dětí bZjZ naZe dětí." je, jak i>wub na zádi. lodi. vlál vodu. "Koukej,
Osmaosmdesátiletý Auber řekl při pohřbu své- mamá, ta točí vyrábí ze zadečku minerální vodu
]jo přítele:"Tak se mi zdá, že dnes jsem na
i bublinkami."
pohřbu naposled přítomen jako amatér."
"Dej mi hubičku a dostaneš deset rapů."slibuje
LékaZ ie ptaZ Hemíngwaye:"Jak vám chutná mZ- tetička při loučení Věrce. Ta ohrne nosánek:
ne/uátka, kterwu jzem vám pá.edepiaZ?""Výbotná, "To je málo. Když musím vzít medicinu, dostanu
aZe trochu fjídnZ. PáZ obědě Zí do nZ pěídá- dvacet rapů."
vám gZn, pZZ večcíí whízky."
Na ulicích Chicaga vypukla přestřelka mezi dvě
Do horského městečka přijde na pracovní úřad ma gangs tenkými bandami. Osm mrtvých, ostatní
muž. "Co máte za povolání? ""Jsem průvodce ho policie po zatýkala. "Proč to stříleni?" zeptal
rolezců. ""A kde jste dosud pracoval?""V
se jednoho Kaněného policista. "Ale uzavírali
Schleswig-Holsteinu.""Tam přece nejsou žádné jsme dohodu o spolupráci."
hory.""Právě proto přicházím sem."
Obžalovaný:"Byl jsem v telefonní budce a bavil
PacZent, eeZý bZedý, pZZjde k Zékaáí:"l/ždyt jsem se s přítelkyní. Tu přišel jeden, co chtěl
j-iem vám dovoZZZ. kouZtt jen pět etgaMt den telefonovat, a vyhodil mě.""A vy jste ho potom
ně, ""To také děZám. AZe já dkZv nekouZZZ."
tak zřídil?"ptá se soudce. "Ne hned. Teprve
"Tati, pan učitel nám vykládal,
když vyšla z telefonní budky
že některá zvířata dostávají
i moje přítelkyně a pustila
každý rok novou kožešinu."
se do něho."
"Bud ticho, chlapče, mamin
"Zavražděný měl všechny pe
ka je vedle a mohla by tě
níze uložené v bance, "psaly
slyšet a chtít také každý
jedny chlgagské noviny,"tak
rok novou kožešinu."
že neutrpěl žádnou Škodu."
"Byt někdo z vaZZ fiodíny
Pařížský soudce povídá obža
iZavný?""JZótě. Uuj dědeček
lovanému: "Můžete si vybrat,
byt jednou dvoutZiZcZ nábud deset dnů vězení nebo
vZtěvnZk na výt tavě k/iav."
pět set franků pokuty.""Bral
Bohatá Američanka se chlip
bych raději ty peníze."
bi v Paříži ruskému knížeti.
"Včera jsem potkal Patočku a
"Tenhle nádherný náhrdel “Když dělám Frantíkovi úlohy, tak ten říkal, že jsem tl hrozně
nik z lapislazuli je je vidím, kolik jsem toho zapomněl.
podobný.""Sprosták jeden. Až
dinečný . "Vím,"řekl kní Musím si to ve škole obnovit.”
ho uvidím, dám mu pár facek"
že."/ toho jsme měli schody^"
"Já uz mu je. daí."

