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nezřídka slyšíme pohoršená slova:"Jak se na to může Bůh dívat!" Tolik utrpeníněkdy nezaviněného-aspon ne tím, kdo trpí - tolik zla - jež někdy povalí i
osobnosti, které jsme považovali za vynikající. A to nemluvíme o'menších, pře
chodných zlech a bolestech, přes které klopýtá snad každý člověk denně. Pomlu
va, nesnáze v manželství, s dětmi, v zaměstnání, třebas i bolesti zubů, revma,
kdo by vypočítal všechno, nad čím se trápíme nebo jsme se trápili.
Člověk by se však měl zamyslet nad tím, kolik zla sám vpustil do světa. Vědo
mě, dobrovolně... Všechny hříchy se musejí někde odtrpět - všechny oběti
někde zahojí krvácející ránu. Měla by tedy znít otázka:"Jak se na mé zlo může
Bůh dívat?" A většina lidí by najednou zkrotla.
Vezměme však tajemství zla ve větších rozměrech-v dějinách náboženství
Velká část izraelského národa, hlavně jeho představitelé, nepřijali Krista ja
ko Vykupitele, Mesiáše. Neodpovídal jejich rozumovým a sobeckým představám.
V dějinách Církve se bohužel tento postoj opakuje.
Na scénu dějin vystupují nejen křestanští panovníci a politici, nýbrž i pro
následovatelé křestanů. V dějinách od narození Kristova se objevují velcí
světci a hlasatelé víry, ale i velcí nepřátelé křestanů. Popírači víry. Ti,
kdo víru komolí, něco vynechávají, něco přidávají. Po boku světců žijí i velcí
zpustlíci. Dějinami pochoduje lid, mladí, staří,
prostí i vzdělaní, věr
ní Kristu, ale najde se hodně těch, kteří Krista
zradili, odpadli. Zaslepenost, nenávist a jiné
zlé vášně křičí bez ustání proti Kristu:"Nechce
me , aby byl tento naším králem."(Lk 19,14). Aby
vládl v naší duši, našim myšlenkám i skutkům.
CO UDÉLÁ KRISTUS? KAPITULUJE? VZDÁ' SE?
NE! Jeho láska bude stále obklopovat člověka,
jemně na něho útočit. Najde si nové lidi když ho ^edni zradí - najde si nové národy,
když ho staré opustí a s nimi zase bude
uskutečňovat svůj velký plán lásky. Změní
Šavly v Pavly a promění je ve své svědky,
ve své apoštoly, ve své pokorné hrdiny.
Dějinami Církve-jak vidíme na dějinách papežů
se stále přehánějí bouřky. Jednou ji napad
nou pronásledovatelé zevně, jindy ji roze
žírají a rozrývají z nitra, rozpory, sobect
vím, nepravdami víry, nenávistí, skrytou za
maskou dobrých úmyslů. Každý člověk má v
sobě kus pšenice a kus plevele, oba tyto
prvky zápasí v nás, ve světě, v Církvi.
Jako Kristus se nevzdal, máme i my přemá
hat zlo dobrem, lež pravdou, nenávist
láskou. Rozhánět hrdinskou vírou tmy po
chybnosti a bludařství a hlubokým nábožen
ským přesvědčením proměňovat prázdný a nesmysl
ný život jiných.
Tímto žalmem volá David k Pánu
Důvěřujme Kristu, že nás v tomto zápase nikdv
v největší nouzi. Snad to bylo za
neopustí a někdy zasáhne v okamžiku, kdy se
zdá být všechno ztraceno.,, ,
vzpoury jeho syna Absolóna.
Vaše redakce

předsedou latinsko-amer.bisk.konference
CO NOVÉHOVESVĚTĚ Novým
/CELÁM/ je dcminikánský kardinál Nicolas Io-

Sv.Otec jmenoval 22 nových kardinálů. Mj.
slovenského nitranského biskupa-jezuitu
P.Jána CHr. Korce. Nového kardinála vysvětil
na biskupa kdysi tajný biskup Pavol Hnilica.
V aule Pavla VI.bylo 600 slovenských poutní
ků, při jmenování jich bylo v chrámě sv.
Petra 2000. Na mši bylo i 27 arcib.-metropo
litů, také pražský arcibiskup Vlk. Tam pře
dal sv.Otec arcibiskupům palium.Kardinálem
se stal také biskup z Wállisu Henry Schwery
a arcibiskup Šanghaje - Gong Pin-Mei, který
žije v USA.
Křesťanská akademie se přestěhovala z Říma
do vlasti. Bude mívat přednášky pravděpodob
ně v prostorách Enauzkého kláštera benedikt',
nů, který zalozil císař Karel IV.
Z asi 1300 nevysvětlitelných uzdravení v Lurdech uznala Církev jen 67. Clen 24 členné
lékařské komise.Dr.Erwin Theiss, nenazývá
tato uzdravení"zázraky". Lékař sám popisuje
uzdravení děvčátka z rakovinou kolena a ho
rolezce s rakovinou kýčelního kloubu.
V Číně byl. zatčen podzemní biskup Josef Fan
Zhongliana-jezuita, 60 let, žijící u své
neteře v Sanghaji. Jeho majetek policie
odvezla. Biskup byl vyslýchán 18 měsíců.V
Číně bylo začátkem t.r.13 uznávaných seminá
řů a 10 trpěných. Oficielní počet bohosloveů je 800. Právoplatným biskupem je nový
kardinál 'Ignác Fan Gong Pin-Mei/90 let/uvězněný od r.1955 do 1985-žije v USA. V Šanghaji je biskupem A Jil Lucian. -Na nátlak čín
ské vlády byla Dalai Lámovi zakázaná návště
va Mongolská. Před třemi lety udělala Čína
stejný nátlak na vládu Nepalu.
Sv.Otec založil při posv.kongregaci pro ka
tolickou výchovu novou stálou kcmisi z růz
ných kuriálních úřadů pro evangelizaci, pro
klérus, pro řeholníky, instituty zasvěcenéhc
života a pro společnost apoštolského života.
Předsedou komise je prefekt kongr.pro katol.
výchovu kard.Pio Laghi. Kcmise se bude sna
žit o rovnoměrnější rozdělení kněží pro pas
toraci ve světě. Lat.Amerika má na 378 mil.
katolíků jen 52.000 kněží. Evropa a Sev.
Amerika 294.000 kněží.
V novém sídlišti Vilniusu na Litvě se staví
kostel, zasvěcený sv.Donu Boskovi. Je v zem-,
velmi známý, snad ve všech kostelích je jehc
obraz. 'Polští saleziáni vydali poprvé živote
pil světcův v ruštině.
Světící biskup Kurt Krenn-Rakousko, se stal
biskupem v St.Poltěn. Prohlásil v tisku, že
je dobré, že se nejstarší forma mše sv.začí
ná znovu prosazovat, nová mše sv.ztratila
hodně na tajemství.
Ruští pravoslavní převezly ostatky sv. Seraf
ína ze Sarova/1759-1833/z Moskvy do Sarova.
V Moskvě byly jeho ostatky ve skladišti.

pez Rodriguez. Podporuje nová opatření proti 2
františkánu Leonardu Boffovi v americkém katol.
listě The Catholic Voice. Zdůraznil, že marxis
tické prvky v "teologii osvobození" se musejí
vymýtit. Boff už není šéfredaktorem teol.časo
pisu VOZES. Četl některé Boffovi knihv a poznal
že je nutno B.funkce šéfredaktora zbavit.
Někteří brazilští biskupové prohlásili za skan
dální praxi některých podniků, které přijmou do
práce jen Seny, jez přinesou potvrzení o steri
lizaci.
Novým předsedou biskupské konference v ČSFR je
slovenský biskup ze Spiše Fr.Tbndra/55 let/.
Svět, shromáždění katol. studentů se konalo v
Hong-Kongu od 12.7 .-4.8.
Moto papežské návštěvy v Madarsku od 16.-20.8.
je Nás život a Kristus. Sv.Otec navštívil Budapešt, Pécs/Pětikostelí/, řecko-katol.metropoli
Nyiregyrary a poutní místa Mariapocs, Debrecín
a Szcmbathely.
Na severu Kypru jsou od r.1975 Turci; plení tam
kostely nebo je mění v skladiště, ovčince a p.
Turecká vláda proti tomu nic nenamítá. Kdyby
v Evropě změnily jedinou mešitu v skladiště,
postaví se proti tomu celý muslimský svět!
Šestého mezinárodního setkání mladých v Censtochové se zúčastnilo na 1,300.000 mladých.Švýca
ři ze Siónu, Martigny, ženevy a Lugana.
Z býv.komunistických zemí jelo na 100.000 mla
dých. Ze Švýcarska přes 400 mladých. Se sv.
Otcem,na které byl i polský president Lech Víilesa, sloužilo mši sv.12 kardinálů, 220 bisku
pů a asi 2000 kněží. Švýcarskou mládež vedli
biskupové Corecco a W.Haas. Setkání začalo
10.srpna a trvalo šest dní, do 17.srpna.
8. 6. posvětil na Hradčanském nám. biskup Liška
pojízdnou kapli pro české pohraničí. Byli tam
biskupové Otčenášek a Lobkowicz i P. Werenfried
van Straaten, který měl německý proslov/překlá
daný do češtiny/. Řekl, že peníze na tuto kapli
nasbíral před měsícem ve Švýcarsku -byl to nejvyssí obnos, jaký kdy do svého slavného klobou
ku nasbíral. Mši sv.tam bude sloužit český dominikán, pomáhat mu bude vlámský jáhen, který už
umí dost dobře česky, je konvertita z komunismu,
pracoval nějakou dobu v Praze, pak poznal, že
je na^mylné cestě a stal se katolíkem. Kaple má
také byt pro oba duchovní, malou knihovnu, tele
vizi a video. Za 4 měsíců se práce vyhodnotí.
R.1993 se bude v Compostelle-Španělsko, slavit
svátý rok - svátek sv.Jakuba-25.7. Očekává se
na 8 mjliónů poutníků. Vláda Galicie odhaduje
cenu investic na 65 mil.peset.
Evropská Charita přeložila své ústředí z Lucer
nu do Bruselu.
Sv.Otec projevil přání navštívit Jeruzalén-aby
požádal židy, křesťany a mohameduny o pravý a
trvalý mír.
Kázání bisk. Wankeho z Erfurtu vyjdou knižně.

mu jsou vlídní a milí..."
"Byl jsem u strýce v N. Získali tam spous
tu lidí-ošetřují nemocné, podporují chu
"Nacestovala jsem se s mužem až až," dé a všude hlásají své učení,"říká soused
vypráví vdova,která chodí po úraze o zámečník,"Kristus prý nebyl Bůh..."
berlích. Když sahám po kabátě, obra "Ještě v apoštolských dobách byl blud docí ke mně smutné oči:"Už musíte domů' Ketismu-hlásal, že Bůh-Kristus měl jen
"Ano. Uvařit bratrovi oběd a opiso zdánlivé tělo. Sv.Ignác z Antiochie doka
vat mu přednášky." Svědomí mě zašim- zoval z evangelia sv.Jana, že doketisté
rá. Mám také rozečtenou detektivku. se mýlí. 0 jeho božství pochyboval tepr
ve alexandrijský kněz Arius v 4.století."
Jednou mě vítá vdova se štastným
Po slovech našeho Patera řekl lékař:"K
úsměvem.
nám do nemocnice nesmí. Ale svým členům a
"Dopis od syna z Austrálie?"hádám.
těm polozachyceným nosí dárky..."
Zamračí se, pak se jí tvář rozjasní.
Rozhostilo se ticho.Čekali jsme, co řek
"Ne, ne. Včera mě navštívily dvě dá
ne kněz:"Mám soupis jmen a adres osamě
my. Příjemné, pěkně oblečené ... před
lých lidí v našem sídlišti,"vzdechl,"ale
stavte si,mluvily se mnou o Bibli."
nestačím je všechny navštívit. A mluvit
Užasle se obracím od kredence, kde
s nimi o víře je někdy těžké. Často je
rovnám nákupy:"Netušíla jsem, že
vhodnější laik, proti knězi mají předsud
jste věřící?!"
"Věřící jsem nebyla, ale něco na tom ky nebo se bojí, že je hned bude hnát ke
je. Přijdou za týden. Jak se těším! svaté zpovědi. "
"Svědkové Jehovovi mají většinou rodinné
Představte si, učívali jsme se, že
povinnosti a přece si najdou chvilku k
duše je nesmrtelná a ony tvrdí, že
zemře i s tělem a vstane až při Po studiu jejich Bible a musejí navštívit
určitý počet lidí-a ti jsou k nim někdy
sledním soudu. Bůh ji vzkřísí!"
hodně sprostí. A co děláme my?"ptal se
SVÉDKYNÉ JEHOVOVY!
"Kristus řekl lotrovi po pravici,že vyčítavě bohoslovec, který k nám o prázd
ninách chodívá."Nedělní mše svátá, někdv
ještě týž den bude s ním v ráj i,"na
mítla jsem. "A první mučedník sv.Stě ne právě uctivé sv.přijímání, jednou do
roka duchovní cvičení - jen naše hrstka
pán viděl otevřená nebesa a před
se tu schází k rozjímání. Před druhými
smrtí zvolal:"Pane, přijmi mého du
o víře nemluvíme. Proč? Protože ji dobře
cha ! "
neznáme, bojíme se posměchu...Co se napoVdova se zamyslela."Musím se jich na
smívali sv.Pavlovi-a to bití, žaláře, na
to zeptat."
konec mučednictví... Pro sektáře je je
Při další návštěvě je vdova nadšením jich víra všechno. Cítí se dobře v malých
bez sebe:"Znají každé místečko v Bib společenstvích, mají cíl, pro který nad
li, a jak jsou vlídné. Nabídly mi i šeně pracují. My sice také máme cíl - a
peníze, podporu. Ale nepotřebuji ji'.' navíc CELOU pravdu - ale ne nadšení a
"Ptala jste se na toho lotra?"
pravdu často neznáme..."
"V té větě prý je přehozená čárka.
Znovu se rozhostilo ticho.
Kristus řekl:Pravím ti dnes, že bu
"Vidím na výstupech z Církve, že lidem
deš se mnou v ráji. Štěpán měl pře nenabízíme to, co potřebují.
Nadšenou,
lud - vymyslil si to."
živou, osobní víru. Nejsem tak schopný,"
"Lotr věděl, že k němu Kristus nemlu zrudnul kněz, ale přerušili jsme ho jed
ví včera nebo zítra, takže slůvko
nohlasně : "Jste báječný pro mládež!"
"dnes"by bylo zbytečné. Kristus však Dlouho jsme probírali situaci. Pak si
nemluvil zbytečně. A navíc - tento
každý z nás vzal několik adres osamělých
překlad je jen v jejich Bibli."
či nemocných lidí s krátkou charakteris"Nechaly mi tu čtení,"sahá vdova po tikou a rozhodli jsme se je navštívit.
oranžové knížce a časopisu Wachturm. Já se odhodlala teprve za dva dny."Hereč"A nabídli se, že mi uklidí byt. To ka,sedmdesát.kultivovaná , vdova po reži
udělá posluhovačka - ale bez nich - sérovi, děti v USA se k ní nehlásí."Ote
a ovšem bez vás,"dodává galantně"by vřela mi hubená, ještě trochu atraktivní
mi bylo smutno."
dáma s cigaretou. Představila jsem se a
Když jsem se v našem rozjímacím
dodala:"Je mi někdy smutno tak jsem si
kroužku zmínila o Svědcích Jehovo
řekla, že Vás navštívím-miluji kulturu
vých, měli i ostatní své zkušenosti. a snad máte trochu času .." Užasle pokynu
"Já je do bytu nepustím! To tak - he la rukou s cigaretou:"Ale ráda ... Člověk
řeze,"prohlašuje tvrdě matka tří dětí je tak sám...vídávám vás v samoobsluze.."
"Navštěvují pravidelně sousedy,"sdě Když jsme seděly u kávy, náhle se odmlče
luje zamyšleně lékařka."0 víře nic
la a pak řekla!"Byly tu nedávno dvě milé
nevěděli, teči mě zasypávají citáty z dámy a mluvily o Bibli. Zajímáte se také
Písma. Smířili se se synem, ke každé trochu o náboženství...?"
AB

Zajímáte se také trochu o víru?
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Modlitba má tisíce tváří!
V GLORIA PŘI MEŠNÍ OBĚTI ŘÍKÁME;
"Vzdáváme ti dík za tvou velikou
slávu". Dík za dar víry, dík za vy
koupení. Dík za světlo pravdy od
Boha. Dík za každý den, za každý
dar. V Žalmech se modlíme, jak žal
mista vyzývá všechny tvory, aby
chválili Boha. Chvalte Pána na ne
besích, chvalte ho všichni andělé,
chvalte ho hvězdy, chvalte ho stro
my, chvalte ho zvířata, at ho chvá
lí vše, co žije na zemi. TO JE MOD
LITBA DÍKŮ A CHVÁLY.
JE I MODLITBA OBDIVU
zvlášt když uvažujeme o Božích ta
jemstvích. Jak jsi velký, Bože,jak
jsi nesmírný. Nikdo nepronikne Tvé
tajemství. Stvořil jsi celý vesmír
a tvé stvoření je před tebou jako
prášek, nic. Jak je velká a nepo
chopitelná tvá LÁSKA k nám tvorům,
hříšníkům. Jak neskonale krásné
a plné útěchy je TAJEMSTVÍ MEŠNÍ
OBĚTI, NEJSVETEJŠÍ SVÁTOSTI! Kris
tus je tu jako pokrm pro naši duši
MODLITBA RADOSTI
Je dobře být u tebe, Pane, jsi dob
rý a milosrdný. Kde bych našel lep
šího Otce než jsi Ty? Tak mluví sv
Petr na hoře Tábor při Proměnění
Páně."Pane, je nám zde dobře." A
skutečně je nám u Boha dobře.
MODLITBA^TOUHY, PROSBY, SRDCE
"Jako lan dychtí po bystré vodě,
tak dychtí duše má po tobě, Bože."
(Ž 42, 2.)
V životě se často obracíme na Boha
s prosbou. Pane, pomoz mi, vidíš,
jak jsem slabý, pomoz mi, abych
přemohl své špatné náklonnosti, po
máhej mi v denních starostech, den
ních' námahách. Ale především:Pane,
dej mi světlo, abych poznal správ
nou cestu, abych poznal, co je pro
mne dobré. Nejkrásnějším a nejhlub
ším příkladem této modlitby je mod
litba Páně v Getsemanské zahradě
před jeho umučením:"Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout a mu
sím ho vypít, at se stane tvá vůle1
(Mt 26,24).
TEDY PŘEDEVŠÍM BOŽÍ VŮLE
Někdy jsou prosby modlícího se na
léhavé, skoro vyčítavé."Věnuj po
zornost mému bědování, jsem zcela
vyčerpán..."(Ž 142), Nebo:"Pospěš,
odpověz mi, Hospodine, můj duch do
konává..."(Ž 143). Když musíme
dlouho o něco prosit, sami cítíme,
jak náš duch ochabuje.

"Neukrývej přede mnou svou tvář..."(Ž 143)
Nebo modlitba srdce. Někdy však tato mod
litba srdce utichne. Ba může ztichnout tak
že i beze slov si přejeme žít v Boží pří- 4
tomnosti. Jednou viděl sv.farář z Arsu.Jan
Vianney v lavici v kostele sedláka, který
se díval na svatostánek. Ptal se ho:"Co tu
děláš?" Sedlák odpověděl:"Nic. Dívám se na
Něho a On se dívá na mne." I tato modlitba
beze slov je možná.
MODLITBA POKORNÁ A ZKROUŠENÁ
Je to modlitba celníkova v chrámě:"Pane,
bud milostiv mně, hříšnému..."(Lk 18,11).
Pane, smiluj se nade mnou. Nezasloužím si,
objevit se před Tebou, odpust mi, smiluj
se! Je to smutek a pláč nad nevěrností a
zároveň prosba, aby nám Bůh odpustil.

Pyšná, domýšlivá modlitba farizeje a pokorná mod
litba celníka. (Lk 18,110-14).

Modlitba má tisíce tváří, tisíce slov. V
našem životě není chvíle, kterou bychom
nemohli proměnit v modlitbu. Můžeme se mod
lit v každé situaci - každá modlitba vede
k Bohu. Může to být modlitba chvály a ob
divu, může to být modlitba DÍK0, může to
bvt modlitba TOUHY, RADOSTI, modlitba PROS
BY, modlitba LÍTOSTI A ZKROUŠENOSTI, mod
litba TICHÁ, MLČENLIVÁ. Modlitba ROZJÍMÁVÁ, modlitba SLOVNÍ, modlitba, OBĚTUJÍCÍ
události a práce každého dne Bohu.
KAŽDÁ MODLITBA VŠAK MUSÍ BÝT ZE SRDCE
Nevychází-li ze srdce, není k ničemu. A
tomu, aby naše modlitba vycházela ze srdeč
né lásky k Bohu, se musíme stále učit. Ano
učit se, jak proměnit celý svůj život v
modlitbu. Jak najít z každé situace cestu
k Bohu, jak se dobře naučit této modlitbě
srdce!
p. JOSEF B E N Á Č E K

CELÉ DNY ČEKAT NASV.ZPOVĚĎ!
V noci vyrušili pana kaplana Toccaniera ze
spánku. Volala ho Marie Riccotierová, aby
zaopatřil dámu, která se u ní ubytovala a
začalo u ní silné krvácení z plic. Určitě
byla velice nemocná.
Eleonora Clambertová hleděla široce otevře
ným zrakem na kněze, který jí nesl do po
koje Spasitele. Její tvář pokrývala smrtel
ná bledost a těžce dýchala. Velmi zbožně
přijala Tělo Páně. Když jí dal Toccanier
poslední požehnání, ježtě ho chvíli zdržela
a zašeptala: "Byl byste tak moc laskav a
řekl panu faráři o mém stavu? Můžete...?"
"Jste v rukách Boží lásky, "odpověděl las
kavě kněz. "Co Bůh chce, to se stane.Ale
panu farářovi o vás řeknu."
Brzo ráno opustila postel paní Duprezová.
Skoro celou noc nespala. V jídelně potkala
kněze Guillaumeta, který právě odsloužil
mši svátou v kapličce Prozřetelnosti.
"Velmi ráda bych hovořila s panem farářem
Vianneyem," řekla dáma." Mohl byste mi k
tomu dopomoci?"
"V tuto hodinu to bude velmi těžké,"odpo
věděl duchovní a zakroutil hlavou. "Pan
farář už sedí od jedné po půlnoci ve zpo
vědnici. O šesti měl mši svátou a pak se
znovu věnoval kajícníkům.O jedenácti zač
ne vyučovat náboženství. Nevím, jestli
bude ještě v kostele místo, ale můžeme se
o to v každém případě pokusit. Přesně o
dvanácti jde pan farář Vianney domů, aby
se trochu posilnil. Snad se nám podaří
chviličku s ním hovořit. Ale bude to těžké.
Poutníci se na něho tlačí ze všech stran."
"Snad bych ho mohla zastihnout ve zpo
vědnici? Co mu chci říci, mohu říci i tam'.'
"Ano - i tak je to možné. Ovšem máte-li
dost času a velmi mnoho trpělivosti, " po
vzdechl kněz.
"Ach, i kdybych měla čekat několik hodin,
ráda to obětuji."
"Několik hodin? To budete muset čekat
mnohem déle. Padesát, šedesát. Někteří
čekají tři, čtyři dny a noci, než na ně
přijde rada. Jiní zaplatí chudým ve vsi
za to, aby místo nich čekali ve frontě a
udrželi jim tak místo v nekonečné řadě."
"Bože můj, jak je tohleto možné?"
s úžasem zvolala paní Duprezová.
"Ted sama vidím, že to nemá smysl."
"Neklesejte na mysli. V Arsu se
dějí podivuhodné věci, "odpověděl
kněz tajúplně.
Na náměstí před kostelem se shro
máždily davy poutníků. Všichni se
pokoušeli dostat se ještě nějak do
kostela, aby byli při vyučování

náboženství
pana faráře Vianneye.
Jakýsi mrzák pomalu se plazil o berlích a pro
sil, aby ho pro lásku Boží někdo pustil dopře
du.
"Jistě doufáte v zázrak, co?"zeptal se pan Segounier, žurnalista, který neúnavně běhal se
svým poznámkovým sešitkem v ruce sem a tam.
"V Arsu se už mnozí uzdravili, "odpověděl zmr
začený muž plný důvěry.
Matka, která tlačila vozíček s ochrnulým syn
kem, také zapřísáhala okolostojící, aby jí pře
pustili místo.
"Jen se podívejte na mé dítě! Od pasu je
ochrnulé a samo neudělá ani krok. Snad...!"
"S tím vozíkem do kostela přece nemůžete !"
namítnul kdosi.
"Mami!" zakřičel osmiletý synek z vozíku."Mě
la jsi vzít s sebou pár dřeváků. Když mě ten
světec uzdraví, budu muset jít domů v ponož
kách."
"Nemůžete ho nést?"radil jiný."Vozík nechte
venku. V Arsu vám ho určitě nikdo neukradne'.'
"Netlačte se tak,"volal tlustý obchodník s ví
nem, kterého přilákala do kostela jen zvědavost
Stál, sevřený davem poutníků a nemohl ani
sem, ani tam.
"Bude bouřka, "podotknul někdo jiný. "Je velmi
dusno."
A skutečně. Nebe se zatáhlo černými mraky.
Nikdo však neměl chuť své místo opustit. Dou
fali, že otevřenými dveřmi do kostela světce
aspoň uvidí, i když už neuslyší to, co bude
říkat.
Na okraji náměstí stálo pár mužů v panských
šatech. Jeden z nich měl loveckou uniformu,
nesl pušku a na šňůře držel psa.
"Chcete se také vyzpovídat, pane Dorel?"oslovil ho jeden z lovců.
"Ani mi nenapadne!" smál se pan Dorel. "Přišel
jsem jen proto, abych viděl trochu to divadlo.
Potom půjdu lovit kačeny k Dombeskému je
zeru ."
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"Pokusme se, jestli se nám povede dostat sě
do kostela skrze zákristii,"zašeptal Pater
Guillaumet paní ve smutečním oděvu.
A skutečně, podařilo se mu, že bratr Jeroným,
arský kostelník, ho i s paní ve smutku vpustil
zákristii do kostela. Matka s ochrnulým chlap
cem využila příležitosti a také se s nim vplížila do zákristie. Chlapce nesla v náručí.
Dobrý bratr J eroným ji vpustil zadními dveř
mi a dovolil, aby chlapce usadila na desku
zpovědnice.
"Bude touto cestou procházet pan fa
rář?" zeptala se paní ve smutku.
"Ano. Než se bude vracet domů. Ale
je docela možné, že si s ním pak budete moci aspoň chviličku porozprávět,"
řekl Pater Guillaumet.

Wilhelm HÜNERMANN
jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Pane, dej mi jistotu, že jsem Tvůj, abych
i dnes mohl mít radost ze služby lidem...

Jak to dopadlo s Aničkou?
Anně Kandlové nebylo ještě ani třicet,když
ji zatkli, odsoudili a uvěznili na Pankráci.
Celá tři léta strávila v dusném, nezdravém
horku prádelny v podzemí. Lidé byli odsouzeni pro ještě malichernějši věci než ona.
Kolik vás bylo na cele?
šestnáct. Jeden kavalec byl vedle druhé
ho, mezi nimi ulička, aby se mohlo ustlat.
Vpředu stůl, na něm džbán s vodou, v ro
hu zabedněný, splachovací záchod, ale do
vedete si představit, když ho používalo to
lik osob, jaký byl v cele zápach.
Byla tam i paní profesorka Vacková?
Na tu si nepamatuji. Byla tam prof.Věra
šitrová z Prahy, také z jižních Cech, brzo
jsme se domluvily. Odtud, z Lišova. Říka
la mi:"Víš, proč sedím? Pro svou první lás
ku." Měla známost s lišovským důstojníkem
Karlem Černým, letcem v anglické armádě,
ten ovšem po komunistickém puči utekl a
koncem r.!948 poslal Věře dopis. To už by
la vdaná. Mysleli si, že je šifrovaný, když
se jmenovala Šitrová. Věra nám vždycky
připravila pěkné vánoce, cvičily jsme zpěvy
a dozorkyně se dívaly okénkem, co se u
nás děje. Také když měla některá svátek
nebo narozeniny, tak se zpívalo, něco na
cvičila... Pak přišla na jiné komando, kam,
to nevím...
Ještě jak to bylo s paní Dr. Horákovou? Ríkalo se, že její muž včas utekl.
To říkali i v televizi. Její dcera za ním
snad v r.1968 odjela do Ameriky, tam se
vdala a jmenuje se Kánská. Vím, že ji při
nutili, chodit po gymnásiích a nanášet na
mámu - co mohlo takové děvčátko dělat?Jak
se bránit? V televizi také říkali, že paní
Horáková napsala nějaké dopisy, ty bych
měla ráda, jestli vyšly tiskem. Citovali tam
i její slova, že v životě neudělala nic, co
by jí svědomí vyčítalo a že se jen modlí za
to, aby také ten nejvyšší Soudce-Bůh-ji
tak hodnotil, jako ona hodnotí sebesamu.
Proč jste vlastně byla zavřená?
Protože jsem dětem v náboženství v Plzenci rozdávala svaté obrázky. Objednávala
jsem si je v Budějovicích u Petřinu (řehole
Bratří Nejsv.svátosti, patří k nim i P.Bunát, pozn.red.). Řekl nám to pan děkan
Straberger, který přednášel v katechetských kursech ve Zdislavě-kde jsem byla
rok na vyškolení. Tak jsem si před prázd
ninami objednala asi stovku, některé byly
s textem, jiné bez textu. Na těch byl Pán
Ježíš nebo Panna Maria sama nebo s Ježíš
kem a já je rozdávala na začátku školního
roku prvňáčkům. Bylo to 12. září. Děti mě
ly obrázky rády. 14.září jsem jela na kole
učit do Cernic-byia to blízká vesnice,ale
spojení tam nebylo. V zimě jsem chodívala

pěšky. První hodinu jsem měla u paní učitelky
Hlaváčové. Dojížděla z Plzně a byla to velmi zbož
ná paní, vychovávala své děti katolicky. Přišla 6
dřív, že si ještě něco bude připravovat. K deva
té někdo zaklepal, vyjdu ven, stojí tam takový
silnější chlap, ukazuje mi svátý obrázek a ptá se:
"Dávala jste tyto obrázky dětem v náboženství?"
Přisvědčila jsem. "A co je na druhé straně?"ptal
se. "Nevím,"řekla jsem a sáhla po obrázku:"Dovolíte?""Nedovolím,"řekl. A hned ze školy mě odvez
li- do Plzně. Tam mi hned vzali tašku, všechno z
ní vytáhli, měla jsem tam přípravu do školy, ka
techismus, osnovy, tužku...A začali mě vyslýchat
Proč jsem dávala dětem obrázky, co je na druhé
straně - to jsem nevěděla a neukázali mi to.
Dodnes to nevíte?
Dnes už to vím. Obhájce mi před soudem ten ob
rázek přinesl. Ale při vyšetřování jsem marně
prosila estébáka, ať mi ukáže, co na druhé strán
ce obrázku je. Když vyšel z místnosti, podívala
jsem se na jeho lejstra - a byl tam můj zatykač.
Na STB si mě nechali asi týden, pak mě odvezli
do vazby věznice v Plzni-ne na Bory. Asi v lis
topadu si mě vyžádala Praha. Vezl mě tam vlakem
nějaký mladý esenbák, velice slušný, sympatický.
Stále se ptal, jestli nemám hlad. Neměla jsem.Pak
řekl:"Mám dcerku, také chodí do náboženství a i
té dává paní učitelka svaté obrázky."
Přivezl mě na Pankrác,tam už bylo plno lidí a
než’jsem se otočila, dal mi do tašky dva velké
krajíce chleba namazene máslem. Nemohla jsem
ani poděkovat, zmizel.
Dali mě na celu, kde byly vyšetřovanky. Byla
tam nějaká paní Husáková, právnička, dostala 25
let. To byl případ samých právníků. Její muž
byl také právník, a byla se mnou na cele. Když
zvolili Husáka presidentem, šla jsem se podívat
na televizi-je-li to jeho manželka - ale nebyla.
Než jsem měla soud, vyžádal si mě na právní po
radu advokát Lintner. Měl na starosti církevní vě
ci. Později prý ho také zavřeli, řekl mi můj pří
buzný, právník. Toho jsem prosila, aby mi ten
obrázek ukázal, ale na text jsem si už nepama
tovala. Teprve v r.1968, když můj právník Dr.Par
páček vytáhl mé rozsudky, dostala jsem obrázek
do ruky. Byl na něm Ježíšek, jak zalévá kytičky
a na druhé straně bylo napsáno: Že nám berou
kostely, to není zlé, že nám berou kláštery, to
také není tak zlé, ale nejhorší je,že se necháváme
olupovat o pravdivost našich dějin, protože naše
víra je už mrtvá.-To byla pravda.
Když jsem se vrátila, ptala jsem se P.Tvrdka od
Petřinu, kdo byl za to ve Státním nakladatelství
zavřený. Řekl, že nikdo, protože to bylo tištěné
před r.1948, to ještě byla pravda, ale po r.1948
už to pravda nebyla.
Byla jste za to zavřená jen vy?
Já a ještě jeden katecheta z Klatov.Běhali pak po
školách, aby děti přinesly obrázky-ale nikdo jim
je nepřinesl. Jen při prohlídce mého bytu ještě
několik obrázků našli. Pan děkan Restl byl zavře
ný asi týden přede mnou, protože po přečtení pa
stýřského listu řekl:"Za víru dám rád život, ale
za politiku nikdy!"

To opakoval z kazatelny asi dvakrát. Dru
hý den ho zavřeli. Protože proti němu to
ho měli málo a ještě něco potřebovali, tak
mi u soudu stále říkali:"Pan děkan byl
váš duchovní rádce, že?" Prohlásila jsem
že mimo zpovědnici jsem s panem děkanem
nemluvila. Pan děkan z Plzence Restl byl
pak zavřený na Mírově. Když se pan kap
lan Zdeněk Wagner dozvěděl, že mě zavře
li kvůli obrázkům-ve škole byla totiž sháňka po obrázcích, rychle své spálil, bál se,
aby je nenašli, až u něho budou prohlížet
byt.. .
K vůli takové hlouposti vás zavřeli?
Ano. Za to jsem dostala tři roky. Prý to
byla dobře organizovaná akce, řízená vy
sokou církevní hierarchií z Vatikánu. Ori
ginály rozsudků mám ještě v Klánovicích.
Kopie jsem poslala na rehabilitaci do Budě
jovic. Byla jsem sice r.1969 v Plzni reha
bilitovaná, ale přišel 21. srpen a z Prahy
mi napsali, že rehabilitace byla provedená
špatně, že nevyslechli svědky a že musí
být nový soud-s mým souhlasem-tyhle
všechny dokumenty mám doma. Ale po dva
ceti letech volat svědka, kterému tehdy
bylo 6 let - ten by jim dosvědčil všechno.
Řekla jsem si, že se nebudu znovu nervo
vat, platit nový soud-a odřekla jsem to.
Musela jste první soud zaplatit?
Ano-navíc IO tisíc pokuty a konfiskace ma
jetku. Na knížce jsem měla 45 tisíc od ro
dičů, ty mi sebrali, i nábytek a pak knihy-těch je mi líto. Byt vyrabovali. Poradi
la jsem se s advokátem Cesákem, který
,
byl obhájcem u rehabilitací v Plzni a ten
mi řekl, že to nemá cenu. Moji bývalí žáci
se stali komunisty a za peníze by dosvědčí
li všechno. Po prvním soudu řekl právník,
že trest je vysoký, ať se odvolám. Odvo
lal se. U nejvyššího soudu byl devítičlenný senát-všichni už ve vojenském-a přida
li mi rok, na nic se neptali a prohlásili,
že tři roky je nízký trest, protože jsem
působila v dělnickém kraji-jsou tam velké
Škodovy závody-a dělníky jsem pobuřovala
Ale čtyři roky jste si neodseděla?
Když se začaly dělat tzv.podmínky, řekli
mi, ať si podám žádost. Ale odpověděla
jsem, že jsem nic neudělala, a že chci
spravedlnost, ne milost. Odseděla jsem si
tři roky, měsíc a týden. Když nastoupil
Zápotocký, už jsem byla venku a důsledky
trestu mi amnestovali.
Chtěla jsem do jiné věznice. Každou chví
li se na Pankráci děvčata měnila, šla na
jiná komanda. Když přišla Věra Fajtová-ta
byla na Dobříši, kde se školili soudci z li
du a trestankyně tam vařily a uklízely,
prosila jsem ji, aby se za mne přimluvila.
Ale velitel věznice prohlásil, že nesmím ni
kam na práci, jen dělat na Pankráci.
(Paní Kandlová si odnesla z vězení těžkou
chorobu kloubů, chodí o dvou berlích. Ale
humor, odvahu, vzdor bolestem-neztrácí).
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V Churu vystoupilo z Církve r.1988 - 50 věřících,
r.1989 - 40 a r.1990-108. Třetina prohlásila, že
jejich odpad nesouvisí se situací v diecézi.
Katedrála v Mexiku z 16. st. vážící 120000 tun,
klesla v posledních letech o 2 m do země. Má byt
zvýšena o 90 cm, práce potrvají 6 let a stát
přispěje asi 25 mil.Sfv.
V Minsku na Bílé Rusi se staví katedrála na po
čest obětí čemobylské katastrofy.
VATERLAND a LUZERNER TAGBLAT budou od 2.11.vychá
zet společně pod názvem LUZERNER ZEITUNG.
Římská rota/papežský soud/, uznala na neplatná
manželství ta, kde jeden z partnerů v době sňat
ku užíval čmárané jedy-tedy nebyl schopný manžel
ského života.
V Moskvě se bude promítat film Ježíšova Matka-pod
le divadelního kusu Alexandra Volodina. Část zá
běrů se točila v Jeruzalémě, část na Krimu,
ostatní v studiích v Moskvě.
Opus Dei nechce financovat deficit churského semi
náře, nemá vlastní fondy a příspěvky členů i ne
členů jsou vázány na určité podniky.
P.Lízna, statečný jezuita, se v červenci dožil
50 ti let. Kromě normální duchovní správy v
Brně se věnuje i vězňům.
Na pozvání užhorodského biskupa Semedyho navští
vil Podkarpatskou Rus v červenci řecko-katolický
biskup ze Slovenska P.Hirka. Sloužili spolu mši
sv.na náměstí před chrámem v Užhorodě. Tento
chrám byl dříve skladištěm. Tato země byla
částí naší republiky a rtěla dvě eparchie/biskupství/ Užhorod a Munkačevo.
Belgické biskupství Namur má nového biskupa
P.Léonarda. S profesory semináře není zřejmě
spokojen a zdá se, že někteří bohoslovci budou
studovat mimo diecézi.
21.7.odjelo z Říma asi 1500 mladých nemocných,
z toho 160 na AIDS, do Lurd. Byli ze střediska,
založeného P.Pierinem Gelminim. Ten se stará o
asi 4000 oddaných omamiým jedům, AIDS a j. Zalo
žil už 120 středisek. Myšlenka na pout se zrodi
la na mezinárodním symposivu v září 1990, kde se
hovořilo také o AIDS a jeho působením na společ
nost. Tento kněz pečuje také o to, aby v mladých
vzbudil a prohloubil víru.
25. 7. se konalo v Castengandolfu XV.evropské set
kání asi 1000 vysokoskolacek a to na námět Je
čas pro slovo, zaměstnání a kulturu. Nadaci na
tato setkání opatřila organizace,řízená OPUS DEI.
Během setkání se konaly i různé náboženské akce.
V téže době se konalo u jezera Como stejné setká
ní, na kterém byli i studenti z Polska, ČSFR a
z Albánie.
Apošt.vikariát na Tahiti byl zal.r.l849;od té do
by měl jen 7 domorodých kněží. Letos je jich 10
a v srpnu byli vysvěceni 3 domorodci. Vyškolili
se v semináři, založeném Obláty Neposkvrněné
Panny Marie//CMI. Patří k nim i P.Cížkovský/.

SKUTKY APOŠTOLŮ
Název knihy je velmi starý; už zlomek Muratoriův-asi r.l8O-ho předpokládá jako
obecně známý. Od spisovatele samého však
nepochází, protože v ranné době slovo
"apoštol"mělo širší význam-pro apoštoly v
dnešním smyslu se užívalo označení"dvanáct". Kniha ani nemluví o skutcích všech
apoštolů, ale hlavně o činnosti sv.Petra v
Jeruzalémě a v Palestině a o tom, jak sv.
Pavel rozšiřoval křesťanství v řeckořímském
světě. O jiných dvou apoštolech máme jen
příležitostné zmínky-o Janovi a Jakubovi st.
Obsah Skutků jsou tedy částečné dějiny po
divuhodného rozšíření Ježíšova učení a jeho
díla pro lidskou spásu,nejprve mezi židy,
pak i mezi pohany, napřed v Palestině,pak
po celé říši až po Rím-střed světové moci.
Skutky napsal spisovatel podle svých zku- ,
šeností a zpráv, získaných od očitých svěd
ků či přejal je z psaných pramenů. Omezu
je se tedy jen na úsek dějin života prvotní
Církve, který mu byl historicky dosažitel
ný. Leccos, co liči, je potvrzeno i odjinud.
Autor se v knize projevuje, ale naplno své
jméno neříká. Jsou to ta místa, kde mluví
v I.os.množného číslaf 16,10-17;5-15; 1-18;
27,1-28,16). Tak se zařazuje mezi očité
svědky událostí. Protože jsou to děje z apo
štolské činnosti sv.Pavla, náležel k jeho
průvodcům a spolupracovníkům. Kniha ně které průvodcejmenuje(Silas, Timotej aj.)
ale nezmiňuje se o Lukášovi, který s ním
spolupracoval (Kol 4,14;Filem 24,1;2 Tim 4,
11). Psát uměl, už složil evangelium. Srov
návání jeho evangelia a Skutků vede k
přesvědčení, že obě knihy napsal stejný
autor; jsou věnovány stejné osobě,autor
zmiňuje o"dřívější knize"o Ježíšovi, sloh
obou knih je shodný.
Lukášovo autorství potvrzuje křesťanská
tradice např.Muratoriův zlomek, sv.Irenej
(kolem r.202),sv.Klement z Alexandrie( +
215), Origenes(+ 254) a pilný hledač sta
rých zpráv Euzebius(+ 340).
Kdy a kde byly Skutky napsány je těžko
určit. Podle starého cirk.podání, přejatého

sv.Jeronýmem, sestavil Lukáš evangelium a 8
Skutky po smrti sv.Pavla v Řecku. Církevní dě
jepisec Euzebius hájí však dobu dřívější. Datová
ní obou Lukášových knih závisí na tom, kdy bylo
hotovo evangelium sv.Marka, proto Lukáš ho už
jistě použil. Dnes se obecně soudí, že sv.Marek
napsal své evangelium mezi roky 65-70, usuzuje
me, že sv.Lukáš napsal své knihy mezi r.75-80.
Zachovalo se dvojí znění Skutků. Navzájem si si
ce neodporuje, ale v lecčems se liší. Jeden text
je střízlivější a krátší, tzv.text východní. Druhé
znění-západní-má časté přídavky a podrobnosti,
které vyprávění zpestřují. I tento západní text
je velmi starý a to, co obsahuje navíc, se nedá
jen tak beze všeho odbýt. Nejlepším představite
lem západního znění je rukopis D(Bézův) ze 6 st.
Skládá se z řeckého znění a latinského překladu.
V kritických vydáních se však uvádí znění vý
chodní podle rukopisu B(Vatikánského) že 4.st.
P.DR.ONDŘEJ M.PETRĎ O.P. (Dominikán)

NOVINKY

23.-28.7.se zúčastnilo duchovního setkání hnutí
EMMANUEL v Paray de Monial/Francie-klášter sv.Mar
kétky Alacoque/asi 120 osob ze Slovenska.
4. 8. se na mršte údajného zjevení Panny Marie v
Litmanově shromáždilo mnoho věřících a Otec bis
kup Hirka dovolil sloužit svátou liturgii/mši sv./
Zdůraznil, že to povolil jen z pastoračních dů
vodů, ne vsak, aby potvrdil zjevemí. Jeho pravost
budou delší dobu zkoumat odborníci-teologové..
V USA je 214 mil.křesťanů, tj.přes 86%. Katolíků
je 26%, ostatní jsou protestantské sekty. Židů
jsou tam 4 mil. Katolických studentů je asi 470
tisíc. Rozvod je stále častější,i mezi katolíky.
V Tainu vyjde životopis sv. Tomáše Moora od Rajmonda W.Chambera a to v čínštině.
V Albánii je menšina katolíků. Začali obnovovat
seminář ve Skutari a už letos bude přijímat kan
didáty kněžství. Také byla založena Katolická
Akce a chystá se založení Charity. Za 46 let
pronásledování zůstalo v zemi jen 35 kněží, vět
šinou přes 70 let. Nejvíce je tam mohamedánů.
Matka Tereza oznámila, že otevřela nové útulky
pro chudé - už tam má asi 6 domů. 7.8.přijal
jediného albánského biskupa Mikuláše Trashaniho
nar.1915. Ten seznámil sv.Otce s nábo
ženskou situací v zemi a pozval ho na
návštěvu Albánie.
- 13.9.se koná v Bratislavě seminář
9.
na téma Mládež a drogy. Organizuje je
skupina Pompidu při Evropské radě.
Členem této skupily je od dubna t.r.
také naše vlast.
10.8. se slavilo v šaštíně na Sloven
sku 400. výročí od narození sv.Louisy
de Marillar, spoluzakladatelky vincentek.

NĚCO NENÍ V POŘÁDKU!

I"

Autor knihy Byl jsem Svědek Jeho
vův, Gbnther PAPE, velmi inteli
gentní muž, cítí, že s vírou, kte
rou zdědil po rodičích a kterou hor
livě propaguje, není něco v pořádku.
Byly doby, kdy jsem pohoršené odmítnul po
chybnosti sestry, která se odvážila zmínit o
tom, jestli se snad nehoníme za přeludem.
Ted jsem si kladl stejnou otázku. Co je pravda? Co je přelud, omyl, klam?
VĚŘIL JSEM POCTIVĚ V BOŽSKÉ ŘÍZENÍ
organizace. Vzhlížel jsem uctivě k bratřím
společnosti Hlásné věže(Wachturm) v Brookly
nu. Jen a jen je používal Bůh k tomu, aby
hlásali evangelium po celém světě. Odmítal
jsem kriticky prozkoumat, jestli se všechno
dodržuje tak, jak Společnost SV"milostí Páně ;
k hlásání předkládala." Kriticky zkoumat se
musejí jen hříchy. Za všemi pochybnostmi
stáli démoni. Bral jsem svou oddanost Svěd
kům Jehovovým vážně a cítil jsem bezpodmí
nečný závazek k Hlásné věži jako ke"kanálu
Božímu". Teokratická(bohostředná)poslušnost
byla pro mne to nejdůležitější.
A PŘECE PŘICHÁZELY STÁLE POCHYBNOSTÍ
Zaměstnávalo mě to, co jsem slyšel v Norim
berku. Jisté známky konce časů se mi zdály ;
pochybné. Jednání vedoucích služebníků Bo- ;
žích bylo často nepochopitelné, hlavně bylo
divné, že často mění pravdy, které měly po-;
cházet přímo od Boha. To všechno mi bralo
odvahu. Začínají mě ovlivňovat démoni? Nebo
se bouří mé svědomí? Kolísal jsem, nevěděl
jsem, co dělat. Snažil jsem se přezkoumat li- ;
nii Strážné věže. Ale v zápětí jsem své po
chybnosti přičetl démonům, kteří se mě chtě-;
jí zmocnit, aby mě zničili.
ALE NASKYTLA SE PŘÍLEŽITOST
sledovat dějinný vývoj společnosti Strážné vě
že. Dostal jsem totiž za úkol, abych pro na- ;
še shromáždění založil knihovnu. Tak mi pad
la do ruky starší literatura společnosti. Při- ;
tahovala mě a já ji četl. Tak jsem přišel na
falešné údaje, dnes už dávno opuštěné a ne- ;
udržitelné vysvětlivky Bible, nečasové"prav-;
dy" - to všechno vzbudilo mu pozornost.
Mohu ještě jako Svědek Jehovův dál věřit,že ;
Jehova sám vykládá Bibli? Vždyť protiklady
mezi učením a výkladem Bible byly nápadné. ;
Přišel jsem na to, že učení Strážné věže se
mění a přizpůsobuje se stále změněným pomě-:
rům. Nad tím jsem ovšem uvažoval.
V starších ročnících Strážné věže se velmi
chválila božská proroctví, ale kulhala za vý- ;
vojem času. Z toho jsem poznal, že SV neučí ;
pravdám víry. "Světlo"poznání bylo stále jas-;
nější, ale mohlo se naše učení měnit podle
nových poznatků? Musel jsem nové učení při-;
jmout bez námitek? Dosud jsem to klidně

dělal. Jenže to, co jsem našel v sta- 9
rých Strážných věžích bylo v napros
tém rozporu s tím, co bylo v nových.
Proč? Protože údajně Bohem vedení
autoři článků ve Strážné věži se mýlilia to neustále. Je tedy Bůh Bohem omy
lů a protiřečení? Může nás Bůh vést a
my při tom chválit protikladná učení
jako Bohem zjevené pravdy? U Boha přece zrně
na neexistuje? Bývalé učení Strážní věže se
dnes odmítalo jako omyl, a dříve se hlásalo ja
ko pravda Boží.
M&ŽE BÝT PRAVDA BOŽÍ OMYL?
Určitě ne! Co jsou to tedy za"pravdy"? Kde je
stále jasnější Boží světlo? A to bych měl přij
mout bez uvažování? Dosud jsem kázal to, co mi
Strážná věž vložila do úst.
Kdy to skončí? Co kdybych nakonec odpadnul,
zpronevěřil se? To bylo strašlivé pomyšlení!
Ukazovali by na mne a říkali:"Hledte, odpadlík,
Jidáš, zrádce, zrušil své sliby, opovrhujte jím,
vyhněte se mu, pryč s ním! Hrozné! Nesnesi
telné" Věří mi, svěřili mi odpovědnost, mám tu
určitou službu. Kolik prostých hlasatelů věří z
celého srdce! A já! Co se to se mnou děje?
BALVAN SE DAL DO POHYBU!
Probudilo se mé vědomí odpovědnosti vůči Bohu..
Snažil jsem se zlomit duchovní řetězy, kterými
spoutává své příslušníky společnost Strážní vě
že. Hledal jsem modlitbou záchranu u Boha.
Ale Bůh neodpovídal. Mlčel.
Zjistil jsem, že sám nenajdu jasno v projevech
víry, která si vzájemně odporovala. Vždyť
Strážní věž učila, že Bůh nejedná s jednotlivci,
nýbrž jen skrze svou organizaci, totiž společ
nost Strážní věže, "věrného a chytrého Jehovo
va služebníka." Strážná věž je spojovacím kaná
lem mezi Bohem a svědky Jehovovými - ve vě
cech víry. Znovu jsem srovnával, jak učil Bůh
skrze svou organizaci pod vedením prvního
předsedy Russela-jak učil skrze druhého před
sedy Rutheforda a jak učí za nynějšího předse
dy Knorra a jeho spolupracovníků.
JEDEN ODPOROVAL DRUHÉMU,
zavrhoval to, co jeho předchůdce prohlásil za
"božskou"pravdu. Nenašel jsem ani jedinou
známku toho, že by Bůh sám společnost vedl.
Ale vždyť Rutheford prohlásil, že jeho učení
jsou"zjevení, které dal Pán, aby svému národu
zvěstoval, že..." A Knorr tyto poznatky či zje
vení odmítnul. Jakým právem? Jak můžeme při
jmout "pravdy", které Pán"zamítnul"skrze své
služebníky? Nebo tyto poznatky Pán vůbec ne
dal? To bylo pravděpodobnější. Ale něco tu v
podstatě nesouhlasilo. Tu jsem našel v č.451
časopisu "ÚTĚCHA"-dnes"Probudte se" z r.
1941 pod titulem Božský plán radu, kterou dal
skrze Rutheforda a o ní tam stálo: "Toto prohlá
šení, uveřejněné v Strážní věži, je s Všemohou
cím naprosto neslučitelné." Tedy Rutheford pro
hlašuje tento"božský kanál"za nepravdivý?Není
tedy SV.neustále kanál Jehovův, oznamující bož
ské pravdy?Jehova Svědky obelhává?

PÍSMO -SRDCE NÁRODA
Minule jsme se poučili o literární formě Pís
ma a o hebrejštině, v které je napsána původně většina knih Starého zákona.________
REČ KRISTA A JEHO DOBY-ARAMEJŠTINA
Aram se jmenovala krajina od Babylonie
přes horní Mezopotamii až do Sýrie. Aramejskými dialektem zřejmě mluvili patriarchové
Genesis. Nikdy se však nespojili Aramejcí v
jediný národ. Dlouho byla aramejštína běž
nou řečí v babylonské a asyrské říši.
Po babylonském zajetí židů vytlačila tuto
běžnou řeč stará hebrejština, která se do
sud užívala jen jako tradiční literární a li
turgická řeč. Aramejsky mluvili obyvatelé
Palestiny na začátku křesťanského období.
Ježíš, jeho apoštolově i první křesťané mlu
vili aramejsky. Evangelium sv.Matouše bylo
původně-před redakcí neznámého redaktoranapsáno aramejsky.Ostatní evangelisté muse
li překládat Ježíšova aramejská slova do
řečtiny. Aramejštína je pohyblivější než heb
rejština, má víc slov a je rozvinutější. Vý slovnost není tak drsná a hrdelní,ohebná,
stavba vět dokonalejší.
REC KNIH NOVÉHO ZÁKONA - ŘEČTINA
Ze St.zákona byla řecký napsána II.kniha
Makabejských a Moudrost Šalomounova.
Nový zákon byl napsán řecký celý, s vý
jimkou částí evangelia sv.Matouše. Této řeč
tině se říkalo KOINÉ. Tímto nářečím se mlu
vilo už 400 let před Kristem ve všech kul
turních oblastech helénského světa. V ní
se spojovala vlastně nářečí všeho druhu.
Forma a sloh byl zjemnělejší. Vyhýbá se
dlouhým větám a nepravidelná slovesa ob
chází tím, že se spokojí s jednoduchými a
pravidelnými tvary. Biblická koiné ale upad
la pod semitský vliv, protože použivatelé
biblické řečtiny příliš otrocky přilnuli k
hebrejským vzorům. Vzdor tomu je řeč No
vého zákona vybroušená a jemná. Všichni
lidé v té době jí rozumněli. V koiné hlásali
evangelium první misionáři.
ZPŮSQB PSANÍ
Nechceme psát o technice
psaní, o způsobu písma,
psacích nástrojích či ma
teriálu, na kterém se psalo.
Jde nám o literaturu Hebreů.
BÁSNICTVÍ. Mnoho míst ve
St.zákoně svědčí, že židé
vždy milovali hudbu a bás
nictví (dodnes je poměrně
mnoho židů mezi slavnými
hudebníky, skladateli a spi
sovateli) . Protože Bůh k nim
mluvil, tíhli víc k naslouchá
ní než k vidění, nazírání.

V biblických knihách není vždy lehké oddělit
prózu od poezie. Poezii poznáme po rytmu, kte
rý spočívá na zdůraznění hlásek. Rýmy se vy
skytují jen zřídka. Hebrejec rád používá sdružo
vání představ(asociací), souzvuku tj.stejnost
samohlásek na konci veršů (asonance) a opaková
ní stejné souhlásky na začátku slov(aliterace).
Židovské básnictví - jako v jiných řečech - se
vyznačuje vznešeným, obrazným slohem, vzletem
a nadšením v obsahu a látce, o které pojednává.
Příměry(paralelismus)a opisy charakterizuje bás
nické umění Semitů.. Také u Hebreů je to hlavní
část slohu. Paralelismus jsou dvě, přesně stej
né části, naznačující stejný smysl, protiklad ne
bo stupňování.
HEBREJSKÉ BÁSNICTVÍ
10
Poezie Hebreů pramení z jejich věřícího ducha.
Má ovšem k dispozici poměrně chudé jazykové
prostředky. A těmi chce vyjádřit nejhlubší Boží
tajemství. Proto tam najdeme častá opakování,
vlnovitě postupující nebo se překrývající myšlen
ky, tápavě úvahy a náznaky. To vše-a k tomu
poutavá síla hudebního rytmu-dělá židovské bás
nictví tak překrásným. Zpravidla bývají proroci
a pěvci žalmů nejlepšími básníky. Svědky pra
vého básnického umění jsou i vybroušená úsloví
Knihy moudrosti a knihy Job.

NOVÝ ZÁKON NEOBSAHUJE POESII
kromě oslavných písní z Ježíšova dětství. Nový
zákon je poselství, svědectví a učení. Avšak
přece jen najdeme i zde básnické skvosty v lis
tech sv.Pavla a v evangeliu sv.Jana. Apoštol
národů - sv.Pavel, a miláček Páně-sv.Jan, ne
mohli jako praví Hebrejci zapřít rytmický způsob
psaní Semitů.
VYPRÁVĚNÍA REČ
V Písmě najdeme četné řeči a vyprávění. Vzdor
tomu, že Písmo vznikalo v poměrně dlouhém ob
dobí asi deseti století, nenajdeme v tomto lite
rárním druhu nápadné odchylky. Anekdotická
vyprávění najdeme v Genesis, v Knize soudců,
v obou Knihách králů, kde se stručně a bez
vedlejších odchylek a teologických poznámek vy
právějí dějiny patriarchů, králů a protoků.
Obtížnější je pochopení velmi mnoha řečí a
rozhovorů. Písmo často
uvádí jen výtahy a
shrnutí delších řečí. Že
i zde rozvinul biblický
autor spisovatelskou svo
bodu, je vidět na popi
su Horské řeči. Lukáš,
jako historik, si rozdělí
řeč do různých pohnu
tek a podnětů. Matouš
systematicky uspořádá
řeči a činy Ježíšovy
časově a místně.
P.WUNIBALD GRUNINGER
HAT GOTT GESPROCHEN?

Léčení srdce Církve
BEZ OHLEDU NA ZLOŘÁDY V CÍRKVI
pokračovalo oratorium sv.Filipa z Neri.
V něm se shromaždovali bezúhonní lidé
dobré vůle a Filip je vychovával k tomu,
aby žili z Krista. Být křesťanem zname
ná dobrotou a nezištnou láskou získávat
lidi ke křesťanskému životu.
FILIP VYROSTL Z RENESANČNÍ DOBY
Vybral si z ní to dobré. Vědomí, že krá
sa a naše lidství jsou od Boha. Do du
chovního a náboženského života vnesl po
chopení člověka. Viděl svět do dna, ale
nic ho nezlákalo, protože jako pravý svě
tec se vzdal všeho pro Boha a na ubo
host světa se díval klidně a s pochopením
Četl ve tvorech Písmo Boží, věděl, jaký
podíl má na vinách člověka lidská křeh
kost. Jeho horlivost byla plná lásky.Tou-i
to láskou zasahoval a vábil lidi, které
chtěl získat pro Boha. Taková láska je
tím shovívavější k lidem, čím nesmlouvavější je ke hříchům. Nakonec svou láskou
a dobrotou lidi od hříchu odvede.
LECENÍ SRDCE CÍRKVE
Zachmuřený Pavel IV.zemřel. Dusné na
pětí se uvolnilo. Volba nového papeže
trvala celý měsíc. Kardinálové hledali
náměstka Kristova, který by sice prová
děl reformy, ale uklidnil rozbouřené mys
li. Prostě - aby zůstal při reformách lid
ský. Záleželo snad některým sobecky i
na vlastním prospěchu? Aby byl papež
shovívavý k jejich chybám? Možná - ale
většina hledala papeže, jehož rozhled,
energie a slib by ručily za to, že bude
dokončen Tridentský sněm a budou se
provádět jeho usnesení.
ZVOLILI MÍRNÉHO PIA IV.
Slíbil, provést reformu a zamezit nelid
skostem. Jen proti kruté rodině Caraffů
postupuje ostře. Kardinála Caraffu od
soudili a r.1561 ve vězení v Andělském
hradě zardousili. Papež propustil z inkvizičního vězení kardinály Morona a Foscherariho, podezřelé z kacířství.
KOŘENIL HLUBOKO V RENESANCI
Pius IV.je dokladem, že vzdor lidským
slabostem řídí Bůh svou Církev sám-jako
kdysi vedl vyvolený národ. Pius IV.sice
z renesance vyrostl, ale také proti ní
dobře bojoval. Jako kardinál nevedl prá
vě příkladný život, ale jako papež pocti
vě a do důsledků provedl reformu. Začal
s ní u papežského dvora. Jeho metody
byly občas zvláštní. Byl velkým stavite
lem - touto vlastností patří ještě do rene
sanční doby. Ale zmenšil příjmy římských
prelátů a kardinálů.Napřed se vtipkaři
tomu smáli, ale pak zklamaně utíkají z
Říma jako před potopou.
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REFORMA ZASÁHLA VŠECHNY-VCETNÉ PAPEŽE
Marně se ji snažili zarazit ti, kdo tvrdili, že chtě
nechtě se musí člověk ted v Římě stát svátým.
Kardinálům seškrtal papež příjmy na polovinu,rovněž příjmy papežských úřadů omezil a ovšem i své
příjmy. Bylo to nutné, válečná a politická dobro
družství jeho předchůdců vyprázdnila do dna pa
pežskou pokladnu.
CO MU POMÁHALO?
Jeho vrozená spořivost. Svůj měšec uzavřel. Nedá
val nikomu dary, kardinálové a preláti dostali jen
tolik, aby z toho mohli žít. Nádheře byl konec!
Opozdilý poutník římské renesance Anibale Caro
píše smutně přátelům:"Ted se chodí do Říma jen
modlit. Pane, myslete na život. Všechno ostatní
nic není. . ."
Ti preláti, kteří měli dost vlastních peněz a mohli
sobě i jiným leccos v Římě dopřát, se museli vrátit
do svých diecézí. Těžko mnozí chápali, že mají
povinnosti pečovat o věřící doma - ne aby s vese
lými kumpány promarnili peníze svých věřícíh.
LIDE, KTEŘÍ SE UMĚJť MODLIT
Jak se jim kdysi vysmívali, když dav věřících cho
dil za nějakým podivným chudým starým vousáčem!
Nebo ty nekonečně noční adorace-klanění se před
Nejsvětější svátostí. Dokonce i urození mládenci
ze šlechtických rodin tam chodí, a nestydí se kle
čet vedle otrhaného pobudy. Ted jim hrozilo, že
i oni budou přinuceni žít jako křesťané.
UKONČIT TRIDENTSKÝ SNEM!
Na to naléhali Otcové sněmu už při volbě papeže.
Na sněmu se žádaly reformy především ve středu
Církve, v Římě. Zmatek v Církvi vznikl i tím, že
si Rím vyhradil příliš mnoho práv. Např.obsazová
ní úřadů bylo tak komplikované, že nakonec zůsta
lo mnoho biskupství bez biskupa. Tehdy vyvrcho
lila snaha některých duchovních institucí, vymanit
se z práva biskupa. Výjimky vylidňují diecéze, na
konec je tam jen biskup jediným svým poddaným.
Jeho moc omezují pravomoci legátů a nunciů.
PIUS IV.ZACAL RADNE ČISTIT RÍM
Brzo po nastoupení vydává reformní dekrety pro
práci a příslušnost římských ústředních úřadů,kte
rými musely procházet často i bezvýznamné žádos
ti. Znovu ožily předpisy o oděvu duchovních .Svět
ské šaty museli odložit.
HLÁSÍ'SE POMOCNIK-ŠPANELSKY KRÁL FILIP II.
Jenže právě tento rod španělských Habsburgů se
dopustil největších křivd a zločinů na Církvi,
chtěl ji zotročit jako svou služku. Španěle rozvrá
tili jednotu řádů, zaseli nešváry a rozvrat misií
v Japonsku. Pius IV.jejich pomoc odmítnul.
I KDYŽ BYL PIUS IV.MIRNY
jeho předchůdce mírný nebyl a zanechal za sebou
dost hlubokou brázdu. Závazek však nový papež
splnil, tak jak mohl a uměl. Dokončil tridentský
sněm a vydal dekrety, kterými chtěl udělat pořá
dek hlavně na papežském dvoře. Starostí, překážek
a námah bylo víc než dost.
P.SILVESTR BRAITO.O.P.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DĚJINY PAPEŽŮ
EVŽEN IV. Pokračování.
Tento papež žil v době Basilejského sněmu a
husitských nepokojů._________________________
Papež si všiml, že Řekové jsou ze všech
stran obklíčeni Turky a ochotni, podřídit se
papeži, neboť doufali, že západní vládci se
na papežův rozkaz chopí zbraní a pomohou
jim. Na KOSOVÉ POLI r.1389 Byzanc prohrá
la, Balkán ztratila, císařství živořilo. Basi
lejský sněm umluvil příměří s husity a nyní
chtěl zasahovat i do jednání s Řeky. Ti však
na sněm jít nechtěli. Z toho tam vzniklo roz
čarování a hádky, až papež r.1437 sněm roz
pustil.
Začátkem r.1438 zasedal sněm ve Ferraře.Tam
se jednalo s Reky. Zbytek basilejského sně
mu se sešel proti vůli papežově-tedy pseudokoncil- prohlásil ferrarský koncil za nezákon
ný, papeže dal do klatby a jako křivopří
sežníka sesadil.
5.listopadu 1439 se sešlo 22 kněží, 11 bisku
pů a jeden, kardinál v konkláve a zvolilo za
papeže Amadea Savojského, vdovce, laika,
romantické povahy. Žil poloklášterním živo
tem s několika rytíři sv.Mořice u Ženevské
ho jezera. Byl bohatý, doufalo se, že zapla
tí část dluhů koncilu, totiž 140 tisíc dukátůkteré koncilní Otcové promarnili v hostinách,
lovech a pod.
Amadeus důstojnost přijal, dal se vysvětit na
biskupa a přijal jméno Felix V. Přijali ho za
papeže jen Švýcaři, několik měst a univer
sit a sídlil v Lausanne. R.1442 tam vypudil
Bedřich III.i vzpurné basilejské Otce.
31. května 1433 korunoval papež krále Sigmun
da v Římě na císaře. Ten se přimluvil, aby
Evžen bulou z prosince 1433 zrušil rozpuště
ní sněmu a dal mu plnou moc k další prácitotiž k boji proti herezím, nastolení míru a
k reformám v Církvi - ke kterým byl ovšem
sněm neschopný.
Neklid v Basileji zavinil, že se proti papeži
postavil Milán a dům Colonnů, takže papež,
přestrojený,uprchnul v člunu po Tibeře a
přeložil své sídlo do Florencie. V Římě udě
lal pořádek bývalý vůdce lupičů, biskup,
patriarcha z Alexandrie a kardinál-biskup z
Florencie, pověstný Giovanni Vitelleschi a to
dost surovým způsobem-jak bývalo tehdy ve
zvyku. Koncil v Basileji se otevřeně postavil
proti papeži a plánoval přeložení papežského
sídla do Avignonu.
Nejslavnější zástupci koncilu-i Mikuláš Kusánský, který se dříve stavěl proti papeži, se
nyní přidal k papeži a tak se konal ve Ferra
ře unionistický koncil-8. ledna 1438. Počítá se
k sněmu basilejskému. Na něm byl i zástupce
Východu, císař Jan VIII.Paláologus i ostatní
hodnostáři východní církve-těsně před pádem
Konstantinopole.
POKRAČOVÁNÍ

VÍTE CO JETO

?

BOHOSLUŽBA - čili kult je veřejně ko
naná pocta Bohu ve Starém i Novén zákoně. Jejím
středem je OBĚŤ - krvavá či nekrvavá. Ve Starán
zákoně se obětovala vybraná zvířata mužského 12
rodu, ale i části úrody ap. Jedinou obětí Nove
ho zákona je Ježíš Kristus - obětoval se za
hříchy světa na kříži. Jeho krvavá Obět se zpřítcmňuje při mši svaté nekrvavě/i u pravoslavných-ne však u protestantů/. Vlastní liturgická
bohoslužba je mše sv., modlitba breviáře, udělo
vání svátostí, svěcení. Tt> se koná jménem Círk
ve. Mimoliturgická bohoslužba je např.Křížová
cesta a v širším smyslu každá úcta k Bohu.

BOLESTNÝ PÁTEK je pátek před Květ
nou nedělí a připctníná účast Panny Marie na
utrpení Kristově. Nazývá se také svátkem Bolest
né Matky nebo Sedmibolestné Panny Marie - ale
svátek této ochránkyně Slovenska se slaví 15.9.
BOLLANDISTĚ - jsou jezuité, kteří pod
le rozšířeného rozvrhu Herberta Rosweyda velmi
svědomitě shromaždují materiál ke KRITICKÝM ŽIVOTOPIs6m SVĚTcB a ty pak vydávají. Jmenují se
podle Jona Bollanda/+1665/, který ze shromáždě
ných dokumentů zřídil muzeum a dal je tisknout.

BONA FIDES /dobrá víra/ -znamená v právu osobní přesvědčení a pevná, dobrá víra v poc
tivost vlastního nebo cizího jednání, kterým
však nechce nikoho poškodit. Opakem je podvod
a klam/mala fides, dolus, fraus/.
SV. BONIFÁC - nar.672 z anglosaské rodi
ny ve Vfessexu se jako mladý řeholník věnoval
horlivě studiu v Nurslingu a vynikl tak, že už
tehdy se stal poradcem na synodách. 716 začal
hlásat s několika druhy víru mezi Frízy-bez vel
kých úspěchů. Odmítl volbu na opata, r.719 jel
do Říma a Řehoř II.ho poslal 719 do Duryňska a
Ifesenska, aby tam hlásal víru. Tehdy změnil pů
vodní jméno Vinfríd na Bonifác. Při druhé ná
vštěvě Říma ho vysvětili na biskupa. S pcmocí
členů řádu z vlasti a s doporučujícími papíry
Karla Martella rozšířil misijní činnost na Dol.
Hesensko, další území Duryňska a částečně na
Sasko. R.732 se stal arcibiskupem a papežským
vikářem pro celé německé území - jako později
sv.Metod pro slovanské. Upravoval rozhárané po
měry v bavorských biskupstvích a ve franské ří
ši vůbec. 745 se stal arcibiskupem v Mohuči.
Na apoštolské cestě k Frízům ho 5.6.754 u Dokumu zavraždili.
"Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé
učení, nýbrž si nahromadí podle vlastních chou
tek všechny možné učitele, aby tak mohli slyšet,
co je příjemně šimrá v ušíchjpravdě nebudou
chtít dopřát sluchu a vrhnou se na ; báje'.'II .Tim 4

JEDEN KNĚZ A JEDEN KOMUNISTA
P.Zemek, Dominikán ze Znojma, napsal
své vzpomínky na vězení. Obdivujeme je
ho lásku ke Kristu a k Církvi, pro kterou
trpěl.
Neměli jsme ani potuchy o požadavcích věz
riů, ale když nám vzkázali, že stávkuji,
stávkovali jsme také. Přidali jsme se k nirr
ze solidarity. Náčelník slíbil, že dá vše
do pořádku. Vězňové tedy šli do práce,
ale vedeni už mělo vybráno řadu těch,kte
ré vyhnali na dvůr, nařídili jim, aby stáli
v pozoru, bili je, polévali vodou a nako
nec dali do samotky. My jsme jim museli
udělat místo. Dali nás na společné odděle
ní, kde nás bylo na kobce asi 40. Drát
peří jsme pak chodívali do společné dílny,
kde si člověk přišel"na své". U stolu se
děli politikové nejrůznějších straní socialis
té, soc.demokrati, lidovci, Orli a Sokolo
vé)-debatovalo se neustále. U našeho sto
lu přednášel většinou P.Silvestr Braito.
Bylo něco úchvatného v tom, jak dovedl
podávat věrouku a morálku. O několik cel
dále seděl Husák. Nemyslím, že by měl
tehdy moc příjemný život. Seděl většinou
se slovenskými kolaboranty, které předtím
sám dal odsoudit. Byl-tuším-po válce mi
nistrem vnitra.
PTALI JSME SE BACHARE
proč nás na samotkách tak rozdělili:vždy
jeden kněz a jeden komunista. Vysvětlil
to-a dal nám tím' mimovolně vysvědčení.
"Kdybychom dali komunisty mezi vězně,
zabijí je, protože komunisté je odsuzovali.
Kdybychom dali komunisty dohromady,ser
vou se, protože při soudu na sebe navzá
jem moc napovídali. Tak je dáváme s kněžími. Vy se mstít nesmíte..."
PÁNI PROKURÁTOR! Z BRNA
přijeli 4.května 1957. Zavolali si mě a řek
li: "Projednáváme případy, v nichž byla
porušena socialistická zákonnost. Váš je
mezi prvními." Prošetřili znovu můj případ
znovu mě vyslýchali a pak řekli: "Ještě
vyšetříme Dr. Pořízka a pak půjdete urči
tě domů." Marně jsem čekal. - Jindy při
šli páni od StB. Slibovali propuštění z vě
zení, dobré fary a úřady. My však, aniž
bychom se domluvili, jsme odpovídali vždy
stejně:"Až propustíte biskupy." A bylo
po námluvách.
MOTÁKY S NÁBOŽENSKÝM OBSAHEM
Protože při každém"filcuriku"se našlo mno
ho motáků s náboženským obsahem, roz
hodlo velitelství, že nás dá od ostatních
pryč, abychom je"nenakazili". Přeložili
nás na"muklheim", do místností, kde kdy
si bydleli bachaři a vedle byli staří, prá
ce už neschopní muklové. Tam bylo dobře.
Protože záchody byly na chodbě, mohli

jsme se volně pohybovat, občas zaskočit do ně
které vedlejší světnice za kamarádem, protože 13
bachaři se střídali a nevěděli, v které světnici
má kdo být. Tak jsme tam žili odděleni od ostat
ních a přece s nimi spojeni, neboť je známo, že
neexistuje kriminál, v němž by se nenašla"skulinka"pro styk s druhými. Látali jsme pytle pro
některé JZD a pro slovenské mlýny. Byla to
rozhodně lepší práce než drát peří. Některé zá
vody dodávaly peří v ošklivém stavu: křídla ješ
tě krvavá nebo samý červ. Látat pytle, to už
byla slušná práce. Z oken jsme vždy viděli, kdy
jde bachař, protože tam byl jen jeden vchod,
takže jsme mohli zavčas uklidit, co bylo závadné
Protivný byl jeden šilhavý bachař, říkali jsme
mu"očko"nebo"předvoj civilizace". Přílišnou inte
ligencí neoprýval, proto byl tak hrubý. Všude
tam, kde bachaři trpěli pocitem méněcennosti,
byli důležití a suroví, když viděli, že jsou jim
vydáni na milost a nemilost generálové, minis
terští předsedové, biskupové a děkani, spisova
telé a básníci. To bylo něco pro jejich vkus. A
tak to všem těmto "kategoriám"dávali pociťovat.
Kde mohli, ponižovali je, zacházeli mnohem dál,
než jim nařizovaly předpisy. Říkali jsme tomu
"buzerace. Vynikali v ní ti nejomezenější.
MUSÍM SE ZMÍNIT O LĚKAŘÍCH
Jak na Mírově, tak v Leopoldově byli lékaři po
litičtí vězňové a lidé nesmírně obětaví. S úctou
a vděčností vzpomínám na lékaře: Velena Šlech
tu, J. Krbce, J. ŠMÍD A (zemřel ve Švýcarsku) a
celý tým lékařů v Leopoldově, jména některých
si už nepamatuji. Na Mírově byli lékaři, o nichž
jsem se už zmínil:Koch, Kochan, Havelka, Hla
váček, Poledník a ještě jeden, kdysi sám ma
jitel sanatoria v Praze, jeho jméno už mi vypad
lo z paměti. Kdyby nebylo těchto lékařů, mno
ho lidí by zemřelo.
NAŠI VYZNAVAČI
Vzpomínám na vyprávění jednoho vězně, které
mu pila uřízla prsty na ruce. Dopravili ho rych
le do nemocnice a Dr. Krbec se chystal ošetřit
poraněnou ruku a přišít prsty. Bachř však řekl
"Krbec, čo to robíte? Padla."Dr.Krbec odpoví
dá: "Když mu to nepřišiju, přijde o prsty."Nato
bachař klidně:"To ma nezajímá, padla'" Operace
se nekonala. Druhý den onomu vězni prsty
uřízli. Později jsem se s ním sešel ve Valdicích
u Nového Jičína. Jmenoval se Vondráček.
VYDÍRÁNI ARCIBISKUPA BERANA
V Leopoldově jsem také slyšel něco, co se týka
lo mne. Bavili jsme se po"u závěrce "na světnici
a vyprávěli si různé zkušenosti. Kněží vyprávě
li o pastýřských listech a co bylo potom, kanov
ník Dr.Dvořák vyprávěl o jednání mezi biskupy
a státem, o podlosti Cepičkově: "Tehdy padlo
jméno Zemek." Protože arcib.Beran výslovně za
kázal Plojharovi stát se ministrem ve vládě Kle
menta Gottwalda, řekl Čepička:"Mohu dát zatk
nout tři kněze:Zemka, Starka a Tichého. Dovolí-li arcibiskup Plojharovi, aby se stal členem
vlády, nedám je zatknout." Jsem rád, že arci
biskup nepovolil a obětoval nás.Byli jsme vlast
ně rukojmími P.Plojhara.

NEJDRAŽŠÍ POKLAD
CÍRKVE
NEJSVĚT JSÍ SVATOST-NADPRIROZENÝ LÉK

PRO NAS PROSEL MUKAMI A UTRPENÍM
Při tomto třetím proměnění-totiž aby se Kris
tus měnil v nás, musíme být také připraveni
na utrpení a bolesti. Trpíme-li s Kristem, 14
ě
stáváme se spoluvykupiteli světa, protože
Zmínili jsme se minule o evangelickém teologovi.
Pochopil, o co při mešní oběti jde; chléb a víno jsme celí Kristovi. Při každé mešní oběti se
zpřítomnuje jediná obět Boha-člověka na kří
tam nejsou pokrmem či požitkem, ani magickým
ži - jenže Kristus už netrpí a neumírá. Jsou
kouzlem a krásným symbolem. Je to podivuhod
tu
jen bohaté, nekonečné duchovní užitky z
ný, nadpřirozený lék. Prochází trojím promeno
jeho oběti. Pán je přítomen mezi námi.
váním - poslední má proměnit hříšného člověka
JE TO NEJDRAŽSÍ MAJETEK CÍRKVE
v obraz Kristův.
Kdo se snaží stále hlouběji chápat toto trojí
PRVNÍ PROMĚŇOVANÍ
proměňování, ten je také prožívá. Je ^"ta
Spočívá ve vzniku chleba a vína. Zrní projde
mlýnem. Aby vůbec vzniklo, musí jedno zrníčko jemství víry"-jak říká kněz po proměňování.
z temné zemi odumřít. Pak přinese úrodu mnoha Pomáhá nám, abychom neochabli ve víře a
pak nezradili, nepoddali se snahám, které
zrn. Semele se a upeče se z něho chléb. Ten
se snaží mešní obět a všechno svaté v Círk
pak lidé jedí. V těle se chléb asimiluje a mění v
vi zbavit svatosti, postavit na světskou - ba
maso a krev. Podobné je to s vínem. V lisech
ještě nižší úroveň totiž lhostejnost. Kristus
se hrozny rozdrtí, šťáva se uloží ke zrání, až
riskoval mnoho, když nám svěřil mešní oběť,
je sud plný vyzrálého, lahodného vína.
své Tělo a svou Krev, svou nekonečnou lás
DRUHÉ PROMĚŇOVANÍ
ku. Kdo svátých věcí zneužije, ten zneužije
To už je svaté. Chléb a víno se při vyvrchole Krista, jako ho zneužívali jeho mučitelé a ka
ní mešní oběti-proměnování-mění v
ti. Kristus je totiž jediný lék na
pokrm věřících. Na přání Kristovo
naše duchovní nemoci - hříchy a vybaven jeho moci, proměňuje
na naše slabosti. (Vzpomínáte,
kněz-který tu Krista zastupujejak láska ke Kristu vyléčila dívchléb v Tělo a víno v Krev Spasi
ku-Ještěrku-z požívání omamných
telovu. Případky, t.j. vše, co
jedů. O tomto - nejúčinnějším -lé
vnímáme na chlebu a vínu smysly,
ku se vůbec nemluví). Kristus
se nemění - mění se jen podstata.
je jediné světlo, které nás vede
Tou už pak není chléb a víno,
k Bohu. Kristus je jediná - i
nýbrž Kristus s tělem a duší, s
když úzká cesta - kterou můžeme
božstvím a člověčenstvím, s tělem
nejen na věčnosti, ale už zde na
i krví v obou způsobách-chlebu
zemi dosáhnout velkou sílu a
a vínu. Proto stačí přijímat pod
osobní štěstí.
jednou způsobou - obvykle chleba,
Univ. prof. Dr. F. HOLBOCK
ale někdy i vína, abychom přijíma
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
li Krista celého.
Neptej se, co pro tebe múze udě
TŘETÍ PROMĚŇOVANÍ
lat vlast. Ptej se, co ty můžeš
Kristus řekl při poslední večeři:
udělat pro svou vlast.
"Vezměte a jezte! Toto je mé Tělo,
J .F.Kenr.edy
které se za vás obětuje. Vezměte
Ti chápou jen málo, kteří chápou
a pijte. Toto je má Krev, která
jen to, co se dá vysvětlit.
se za vás a za mnohé vylévá na
odpuštění hříchů. To konejte na
M.Ebner-Sschenbach
mou památku." Přijímáme tedy v
Charakter nespočívá v rozumu,
podobě chleba a vína Krista Samé
nýbrž v srdci.
ho. To nás má stále víc proměňo
Jakobi
vat v Krista. Nejsvětější Svátost
Kdo nemá nebe v sobe, marně je
nás uzdravuje od hříchů, nedoko
hledá ve světě.
nalostí a chyb, aby skrze nás
P. C. Sonnenschein
mohl čím dál víc zářit Kristus.
Zkušenost je dlouhá cesta a Vel
Každým sv. přijímáním, které přij
mi drahá škola.
meme zbožně, vrůstáme víc a víc
Přísloví.
do Krista. Vtahujeme do sebe jeho
Považuj každý den za list v
život, jeho ducha, jeho postoj -to
knize pocestných svého života.
tiž obětavou poslušnost nebeskému
Snaž
se, abys na každém listě
Otci a láskyplnou oddanost k jeho
udělal něco dobrého.
bratřím a sestrám-prostě formuje
Alban Stolz
me se podle jeho života a příkladu
Kdo se směje ze srdce, dovede se
Proto mohl říci sv.Pavel:"Žiji už
smát i nad střepy. Přísloví
ne já, ale žije ve mně Kristus."

učení víry

ANTIKRIST
Všemocný císař, který svolal všechny církve na
ekumenický sněm, se chce zmocnit i nejvyšší
duchovní moci nad dušemi. Filosof Vlad.Solovjev
popisuje ve své novele Antikrist rafinované pů
sobení člověka, který se dal do služeb dábla.
JAK REAGUJE NA CÍSAŘOVU NABÍDKU PETR~H.
S radostným voláním "Gratias agimus! Domine,
salvum fac magnum imperatorem"(Vzdáváme díky!
Pane, ochraňuj velkého císaře!)-vystoupili na
pódium skoro všichni kardinálové a biskupové,
většina věřících laiků a přes polovina řeholníků,
hluboce se císaři poklonili a zasedli na prázdná
křesla. Dole důstal papež Petr II. pevný a nehýbný jako mramorová socha. Ti, co stáli kolem
něho už byli na pódiu. Zbytek mnichů a laiků
se postavil v pevném kruhu kolem něho a odtud
se ozývalo:"Non praevalebunt portae inferi."
(Brány pekelné ji nepřemohou).
Císař překvapeně pohlédl na nehybného papeže.
Pak hlasitě zvolal: "Drazí bratři! Vím, že mezi
vámi jsou ti, pro které je v křesťanství nejdraž
ší věcí POSVÁTNÁ TRADICE, staré symboly,
hymny, starodávné modlitby, ikony a liturgické
obřady. Co může být dražšího pro křesťanskou
duši? Vězte, moji milovaní, dnes jsem podepsal
zákon a určil velké peníze pro Světové muzeum
náboženské archeologie, bude v slavném císař
ském městě Cařihradě a má za úkol shromaždovat
studovat a zachovávat památky církevního staro
věku, hlavně památky pravoslavné církve. Pro
sím vás též, abyste si zítra ustanovili komisi,kte.
rá bude studovat i se mnou prostředky, jimiž by
se zvyky a obyčeje dnešního života podle možnos
ti přiblížily tradici a ustanovením pravoslavné
církve. Pravoslavní bratři!Všichni, kterým leží
na srdci naše rozhodnutí a chtějí mě uznávat za
svého pána, ať vystoupí sem nahoru."
Větší část prelátů z Východu a Severu, polovina
starověrců a přes polovina pravoslavných kněží,
mnichů a laiků s radostným voláním vystoupila
na pódium, koutkem oka se dívali na katolíky,
kteří tam už seděli a tvářili se důležitě. Ale
STAREC Jan se nepohnul a zhluboka povzdechl.
Když zřídnul zástup kolem něho, šel se posadit
vedle papeže Petra II.a jeho skupiny. S ním šli
ti pravoslavní, kteří na pódium nevystoupili.
A císař zase promluvil:"Drazí křesťa
né! Znám mezi vámi i ty, kdo si na
křesťanství cení nejvíc osobní jis
totu, pokud jde o pravdu a svo
bodné bádání v Písmu. Víte, co
myslím. Už v mládí jsem napsal o
biblické kritice obsažné dílo, které
v té době vzbudilo velký rozruch a
tak se pověst o mně rozšířila po ce
lém světě. Asi na památku této udá
losti mě nyní universita v Tůbingen
požádala, abych přijal její ČESTNÝ
DOKTORÁT v oboru teologie. Návrh
přijímám s radostí a vděkem.

A dnes, zároveň s dekretem o založení Svě
tového muzea křesťanské archeologie, jsem
podepsal dekret, jímž ustanovuji Světový
institut pro svobodný výzkum Písma sv.ve
všech jeho částech a ze všech hledisek, a
také pro studium všech pomocných věd, s
ročním rozpočtem půldruhého miliónu marek.
Prosím ty, kterým leží na srdci mé upřímné
rozhodnutí a kteří mě čestně pokládají za
nejvyšší hlavu, aby přišli ke mně, novému
doktorovi teologie."
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A hezké rty velkého člověka se jaksi divně
usmály.
Víc než polovina moudrých teologů přišla
na podium-ale nejistě a váhavě. Všichni zí
rali na profesora Pauliho, který zůstal jako
zakořeněný na svém křesle. Sklonil hlavu,
sehnul se a začal se neklidně vrtět na se
dadle .
Moudří teologové, kteří vystoupili na
pódium, byli zmateni,jeden z nich náhle za
čal mávat rukou, seskočil z pódia u schodů
a běžel zpět k profesoru Paulimu a k men
šině, která zůstala s ním. Pauli zvedl hla
vu, nerozhodně vstal a kráčel k prázdným
sedadlům. V průvodu spoluvěřících co
zůstali věrni přisedli kstarci Janovi, k pape
ži Petru II.a k jejich skupinám.
Většina účastníků koncilu byla na pódiu,
skoro celá hierarchie Západu i Východu.
Dole zůstaly tři skupinky Udí, kteří se
semkh kolem starce Jana, papeže Petra a
profesora Pauliho.
Císař se k nim smutně obrátil a řekl:"Co
pro vás mohu ještě udělat? Jste divní lidé!
Co ode mne chcete? Vždyť většina bratří
a vůdců vás opustila a veřejné mínění vás
odsoudilo. Řekněte, co považuje v křesťan
ství za nejdražší?" PřeLP. Pau|iny.

STAREJ SE,
ALE
NEPEČUJ
PŘÍLIŠ
VŠECHNO
BUDE
TAK

Jak to

CHCE
BŮH

NAPÍNAVÉ VYPRÁVĚNÍ

Zdá se, že je v Písmě podstatně týž motiv,ale
ne mytologický, nýbrž nábožensky rozvedený.
Viděli jsme italský katechetický film pro ško Dobrou bytostí je ovšem Bůh. To nás nepřekva
ly na téma z biblických dějin. Ve čtyřech dí puje. Divné však je, že tu není jasné a přesné
rozdělení mezi dobrými a zlými jako v pohád
lech se tu ukazovala historie Jakubova, jak
kách. Ezau je sice člověk divoký, lovec a válec
ji známe z Genese. Přesentovali ho však ja
nik, ale není zloduch. Jakob je mírnější, ale
ko líbivého sympatického jinocha, kterému
není světec. Utíká z domova před Ezauem ne
ovšem matka nadržuje proti nevzhlednému
proto, že je pronásledovaný pro spravedlnost,
Ezauovi. Není divu, že se do něho zamiluje
ale pro podvod-ukradl prvorozenské požehnání.
pak i Ráchel, elegantní slečna se salonními
PROČ JE TEDY B&H S NIM?
pohyby. Film hledí sympatičnost osob vyjád
řit prostředky, které má k dispozici. Že se z Proč se mu zjevil,' chránil ho na všech cestách 16
V Písmu se zdůrazňuje nový motiv, unikající
Jakuba při službě v Mezopotámii vyvine na
jednou geniální konstruktér primitivních dře logickým předpokladům. BOŽI VYVOLENÍ. To
se projevuje na každém kroku. Pokud je Bůh s
věných mašin na zavodňování nebo na stlou
ním, všechno jde, jakmile Bůh zaváhá, všechno
kání mléka, tomu se divák rád zasměje...
padá. Tragicky se to jeví na konci, když se
Ostatně, autor filmu nepustil uzdu fantazii a
Jakub vrací domů se vším, co vyzískal. Ted se
přidržel se toho, co vypráví Bible.
už zdá, že je bohatý a mocný, jakoby se nemu
MAJf CENU TAKOVÉ BIBLICKÉ POM&CKY?
Nemám v úmyslu zmenšovat cenu školních po sel nikoho bát-a přesto v posledním okamžiku
zápasí s andělem a může všechno ztratit(Gen 32
můcek tohoto druhu. Kdo jich umí použít,
23 a násl.)
dosáhne jimi mnoho dobrého. Ale přesto mi
CÍL BIBLICKÉHO VYPRAVOVÁNÍ JE JASNÝ
potom vždy napadne smutná myšlenka. Film
Všechna síla a sláva člověka je od Boha. Bible
má lidem přiblížit Písmo. Ale jak málo biblic
není homérovský epos o hrdinech či ruské"bykého myšlení tu najdeme!
liny"o bohatýrech. Je to chvalozpět na Boha,
Je biblické vypavování opravdu tak zásadně
odlišné od vypravování povídkových, románo který sesazuje mocné z trůnu a povyšuje ubo
hé.(Lk 1,32).
vých, filmových? Něco společného tu ovšem
musí být. Vždyť jsou to literární útvary ži
V EPOSECH LIDSTVA SE NORMÁLNĚ OSLAVU
dovského národa a ty nemohou být docela ci JE CTNOST. Toto slovo pochází od "ctíti".
V primitivní společnosti se ctí hlavně síla, muž
zí všelidským ideálům. Pokusme se tedy na
nost. Latinský výraz pro ctnost-virtus-je od
prvním místě podtrhnout to, v čem se Písmo
slova vir-muž, chlap. Stejně řecké "andreia"
shoduje s historkami nebiblickými.
od "anér". Válečné ctnosti se ovšem v civilizova
HAPPY END - ŠŤASTNÝ KONEC
Na prvním místě tu bývá jako v pohádkách a né společnosti zušlechťují. "Mužný charakter"
už není rváčství či vojenské vlohy. I tělesně
ve filmech šťastný konec. Chudí zbohatnou,
pronásledovaní zvítězí, zamilovaní se vezmou. slabý člověk se stává mužným, když dodrží
slovo, když se nebojí vyznat své přesvědčení,
Nejsou snad všechny tyto prvky i ve vyprá
když se chová poctivě k druhým. Ale je to
vění o Jakubovi? Proč bychom se divili, že
vždy ctnost, kterou obdivujeme u muže,tj.člo
jich moderní filmař dovede využít? Ezau ho
doma pronásleduje, prchá do ciziny. Cesta je věka. Starověcí filosofové sice disputovali,je
zlá. Ale všechno dobře skončí. Vrátí se domu li této ctnosti schopná i žena. Snad byla celá
bohatý, šťastně ženatý. Dokonce to končí lip ta diskuse hříčka se slovy. Rozhodně však o
této ctnosti u žen nepochybovali křesťané-viděnež pohádka. V pohádce by divoký Ezau za
li totiž sami statečně umírat i mučednice.
hynul nebo zchudl. Zde se bratři smíří a
PROČ SE ZASTÁVALI KŘESŤANÉ ROVNOSTI
rovně se rozdělí o zemi.
ZEN PRO CTNOST? Nebyl to jen důvod psycho
NAPÍNAVÉ VYPRÁVĚNÍ
Druhý společný motiv mezi Písmem a pohádka logický, že se o síle žen přesvědčili. Důvod je
mi je napínavé vyprávění. Co se má stát, ne dogmatický, v duchu staré biblické tradice.Ne
říkají, že žena je stejně silná jako muž, ale
stane se hned, ale vyvíjí se v čase, dějinně.
opak: že muž je stejně slabý jako žena. I kdy
Je tu jistá logická niť, ale na každém kroku
by
byl ve svalech silák, jde-li o splnění vel
číhají u cesty překážky a nepředvídanosti,Na
prince, jdoucího přes devatery hory, číhají u kých Božích plánů ve světě, rozhodně na to
nestačí. Bible nechválí ctnost lidí. Ctí na prv
cesty obludy, které musí přemoci. Historie
Jakubova není mytologie. Jsou tu obludy sku ním místě sílu Boží, která i slabého člověka do
tečného života: závist a pomstychtivost bratra vede k tomu, aby vykonal něco nadlidského,
čemu se podiví i silní. Ezau byl silnější než Ja
vychytralost tchána. Ty přemoci je těžší než
kub. Otec ho měl raději-a to znamenalo v pat
zabít draka.
Vítězství nad zlem je nějak odůvodněno. V pc riarchální společnosti moc. Ale Jakub dostal
hádkách se vedle čarodějnic a draků vyskytu prvenství^, protože s ním byl Bůh .-JEDEN ČLO
VĚK A BUH, TO UŽ JE VĚTŠINA VE SVETE.
jí také dobré bytosti, které mají nadpřiroze
Proto přejeme druhým:"Bůh s tebou!"
nou sílu a úkol, pomáhat všem dobrým.
PODLE P.T.ŠPIDLIKA

RADOST V UTRPENÍ
Dostali jsme dojemný dopis. Vidíme z něho,
jakou sílu z víry i člověk, nad kterým mno
zí soustrastně pokynou hlavou._____________
BRATRI A SESTRY,
je mi bezmála 68 let. Z toho již 30 let žiji
vyřazena z činorodého života, jen v ústra
ní rodiny. Je to život prostý, život z víry
a modlitby.
JAK DŮLEŽITÁ JE VERÍCI' RODINA
Svým rodičům děkuji, že jsem vyrůstala ve
věřící rodině. V posledních dnech II.svě
tové války, 12.dubna 1945, byl bombou za
sažen dům, kde jsem pracovala. Když
utichlo burácení leteckých motorů a hřmot
zříceného zdivá, obklopilo mě náhlé ticho.
Zvířený prach mě dusil. Trosky mě uvězni
ly tak, že jsem nebyla schopná se pohnout.
Pochopila jsem. Snad je to konec mého ži
vota. Ale v jednadvaceti letech každý
člověk touží po životě. Z hloubi du
še vytryskla modlitba. Věřím v Bo
ha, Otce všemohoucího. I když
jsem se bála, modlitba mě posil
nila. On o mně přece ví. Ať
je všechno podle Jeho vůle.
Následovaly dlouhé, nekonečné
hodiny. Pak mě vyprostili z
trosek obětaví zachránci. Do
dnes nevím, kdo to byl. Bůh jim
žehnej! Nikdy jsem na tento zážitek
nezapomněla. PROCÍTILA JSEM TEHDY
SAMA NA SOBE, CO ZNAMENÁ VÍRA.
STALA JSEM SE OŠETŘOVATELKOU

Sloužila jsem řadu let v nemocnici u lůžka
nemocných. Toto poslání mě zcela zaujalo.
Má práce mě moc těšila. Potom jsem byla
ustanovena odbornou učitelkou na zdravot
nické škole, abych pro těžkou, ale tak po
třebnou a zodpovědnou práci připravovala
mladé ošetřovatelky.
PÁN ME VSAK ZNOVU PODROBIL ZKOUŠCE
Stejně náhle, jako kdysi nálet, přišla nemoc
Diagnóza byla jednoznačná. Už nikdy nebu
du moci se pohybovat bezpečně, natož rych
le. Práce v nemocnici ani výuka ve škole
nepřicházely v úvahu. A já měla oboje tak
ráda! Omráčilo mě to. Vzpírala jsem se po
myšlení, že už nebudu moci pomáhat svým
bližním nést kříže jejich nemocí, že ted sa
ma budu potřebovat Simony, aby mi pomá
hali nést můj vlastní kříž.
PÁN BYL VSAK STÁLE BLÍZKO
Postupně jsem přijala svou nemoc jako úkol.
Začala jsem s ní bojovat. Usilovně jsem cvi
čila, aby mě ochablost neupoutala trvale na
lůžko. Abych se mohla pohybovat aspoň po
bytě. Abych mohla být-podle svých omeze
ných sil-přece jen prospěšná svému okolí.

A mnoho jsem se modlila.
MOU NEJVĚTŠÍ POSILOU JE EUCHARISTIE
Protože nemohu do kostela, duchovní Otcové na
ší farnosti mi přinášejí Tělo Páně každý týden a
každý první pátek. Dny, kdy přijímám Tělo Pá
ně, jsou pro mne dny očekávání, odprošení,chvá
ly, díkučinění, klanění, útěchy, naděje, radosti.
Nemohu ani být dost vděčná našim Otcům za je
jich obětavost, s níž, jak vím, pomáhají i jiným
nemocným.
V RODINĚ PROZÍVÁM CELY CÍRKEVNÍ ROkI/
Snažím se v rozhlase vyslechnout mši svátou ne
bo se ji pomodlit z misálu. Denně se modlíme rů
ženec. V adventě s chutí zpíváme rorátní písně,
o vánocích koledy, v máji a v říjnu mariánské
písně, v červnu se utíkáme k Srdci Páně. V do
bě postní se modlíme a rozjímáme o křížové ces
tě, o velikonocích se radujeme ze slavného Vzkří
šení. V modlitbách vzpomínáme na ty, kteří už
nejsou v našem kruhu.
VĚTŠINĚ LIDÍ SE TRVALÁ NEMOC ROVNA
BEZMOCI. - Ale není tomu tak. I my ne
mocní jsme přece součást lidu Božího.
Můžeme s úmysly celého společenství
aktivně spojovat své modlitby, svá trá
pení, své bolesti i úzkosti. Můžeme
své probděné hodiny obětovat Pánu
jako smír za všechno nedobré ve svě
tě, aby naše bolesti přijal jako PROTI
VÁHU ZLA.
PÁN NÁM DAL VZÁCNÝ DAR-V í R U!
A dal nám čas, abychom Ho stále mohli
prosit o jeho lásku, která zachraňuje svět.
Můžeme a máme prosit i za ty, kteří vzácný dar
víry nedostali, nebo jej ztratili, nebo se jej do
konce sami vzdali,1
PROSME TEDY O DAR VÍRY PRO VŠECHNY! XY

ON
PLEMENI
NAŠE
VBOHE
TÍLO'
ABY
NABYLO
STEJNÉ \
PODOBY
JAKO
JEHO
TÉLO
OfLAVENE

TAM KDE PRODÁVÁJI DĚTI
Biskup svěřit Otci Cornetisoví duchovni správu pe
riferie města. Bylo to velké močálovité nezdravé
místo, kam vyváželi z města žehránky,.slepé, malomoc
né, vodnatelné a tuberáky, aby se od nich očistili
a nezamořovali město. Otec Cornelius zmírňuje je
jich bídu. Se svými spolupracovníky pomáhá stavět
chatrče z bláta a bambusu, zřizuje jim středisko
na rozdávání mléka, rýže, školní místnosti, ošetřovna pro> nemocné a místnosti pro mši svátou.
Říká, že každý den k němu přichází mnoho matek a ty
mu přivádějí děti se slovy:"Otče, za jednu rupii
vám své dítě. Za tu rupii si koupím rýži na čtyři
dny. Když vám dítě neprodám, zítra zemře'."' Jiná mu
říká! " Vezměte si je, Otče, protože už děti sláb
nou a umírají mi před očima. " Tisíce dětí tam žije
jen z hrstky rýže, většinou pijí vodu, aby oklamaly
žaludek. Čeká je pomalá, krutá smrt. V titulku pro
malomocné jedí jen jednou za den. Nemají příbory
ani lžíce, jedí prsty z okrouhlých listů stromů.
"Potřebovali bychom pro malomocné boty," říká Otec
Cornelius, "ani ne proto, aby v nich chodili víle
obuli si je na noc. Když spí, necítí vůbec nohy,na
padené malomocenstvím, a tak je v noci ohryzávají
krysy a potkáni. Boty je chrání. Tak žijí, ba živo
ří a umírají lidé na konci dvacátého století. Ze
sláblé děti hledají potravu na smetišti a tam končí
i jejich dětský život. Ještě nejsou ani mrtvé, a
už se na ně vrhají za soumraku mračna myší, potká
nu a toulavých psů. Pak z nich zbudou jen kostičky,
které ráno zasypou smetí města, která vyvážejí od
padky. "
Otec Cornelius žije s Ježíšem Kristem pro své bliž
ní, pro ně přijal jejich bídu a hlad, s nimi se mod
lí, jim uděluje svátosti a slouží mši svátou. Jim
hlásá evangelium Páně. Novináři se ptají, jak je
možné, že Otec Cornelius pracuje s radostí! "Pojdte
se mnou a uvidíte sami sbírat ubožáky na ulicích
města a zachraňovat umírající hladem. Očistíte rány
malomocných, očistíte je a umyjete, dáte jim hrst
rýže a šálek mléka, aby mohli dál žít. Na světě je
nejkrásnější, sloužit bližním ve jménu Ježíše Kris
ta..
Pak se obrací na novináře, aby tlumočili jeho díky
těm dobrodincům, kteří jim na cestě lásky k bližní
mu obětavě pomáhají.
JEN SEN, JEN SEN NA TÉTO ZEMI
JE ŽIVOT NÁŠ.
JAK STÍN JSME VLNOU VYZDVIŽENI
A ZHASNEM ZAS.
PROSTOREM, ČASEM MĚŘÍVÁME
KRŮČEK PROSTÝ:
A NEVÍME, ŽE SPOČÍVÁME
VE VĚČNOSTI.
Johann Gottfried HERDER - 1744-1803
Přeložila Anděla Janooušková-Olomouc
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V Praze zemřel po delší nemoci Dr.Rado
van PERKA, vedoucí Odboru církví při
ministerstvu kultury České republiky.
Rozhovor s ním jsne uveřejnili loni
v č.7.-8.na str.13.
V Novgorodu/dříve Gorgij/SSSR je mu
seum věnované Andreji Sacharovovi. 2il
tam od r.1980 do 1986. V 4 místnostech
jsou jeho knihy, časopisy, fotografie,
dopisy a jiné dokumenty o jeho díle a
činnosti. Zemřel náhle 14.12.1989-bylo
mu 68 let. R.1975 dostal Nobelovu cenu.
V Indii na hoře Kurakaran vystavěli
sochu zmrtvýchvstalého Ježíše, vysokou
66 m. Je tam kaple pro 80 osob.
Sv.Otec jmenoval podsekretářem papež
ské rady pro sdělovací prostředky H.P.
RBthlina/50 let/laika, fokolarina.
Předtím byl mluvčím svých.bisk.konfe
rence a předsedou programové komise
německo-Svýc.rozhlasu. Předsedou rady
pro sdělovací prostředky je John Foley
/USA/. Pan RBthlin je třetím laikem
v kurii/tj.papežském ministerstvu/.
V Ružcmberku byla jedna ulice pojmeno
vána jménem Mons.Štefana Náhalku, prv
ního rektora a zakladatele Slovenského
ústavu sv.Cyrila a Metoda v Římě.
24. 6. zemřel V Essenu místní biskup,
kard.Franz Hengsbach/80 let/. Byl prv
ním biskupem r.1857 nově zřízené diecé
ze. Byl zakladatelem pomocné akce pro
již. Ameriku - Adveniat.
V Nizozemsku—a asi i jinde-oslavili
100.výr. založení karmelitek Božského
Srdce Ježíšova. Vznikly 1.7.1891 v
Berlíně a jejich zakladatelka Anna
Marie Tanscher van Bosch má být blaho
řečena. Apoštolují hl.ve výchově, v
ústavech pro opuštěné děti a nezletilé,
a pomáhají ve farnostech. Oslavy vy
vrcholí v Berlíně 12.9.
Nový Švýcarský kardinál Schmery - bis
kup ve Wallisu' -slavil msi sv. se
všemi Švýcarskými biskupy. Přítomný
byl i apoštolský nuncius, vláda v čele
s presidentem Cottim a býv.Švýcarští
gardisti.
Ve vesničce Segno v Tridentu byl odha
len pcmník misionáři-jezuitovi P.Geneniouonovi, který se tam narodil 1645.
Zsnřel v Arizoně r.1711.
Matka Teresa dostala v červnu v Traku
povolení otevřít středisko pro chudé,
hl.děti. Dostala k tomu velkou budovu.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
R.1992 má sv.Otec navštívit krátce Moskvu.
Velká města v Brazílii navštíví od 12.21.10.
Moskevský patriarcha Alexej II.v rozhovoru
s italským deníkem II Sabbato řekl,že sty
ky pravoslavných s Vatikánem jsou obtížné.
Katolíci se usazují na pravoslavném území
/ve skutečnosti jsou dávno usazeni/a také
na Ukrajině/kde byla léta zakázaní uniatikatolíci a nyní se jen obnovují/, a také
na Sibiři/kde je hodné potomků zajatých
Němců/a také se mu nelíbí jmenování apoš
tolského administrátora pro Novosibirsk,
Josefa Wertha, jezuity/39 let/potomka ně
mecké rodiny z Kazachstánu. Dosud neměli
katolíci vlastní kostely a dávali křtít
své děti v pravoslavných kostelích.
Kardinál Schwery z Wallisu v rozhovoru s
pařížským deníkem La Croix kritizoval protiřímský
postoj mnoha teologů na němec
ky mluvícím Švýcarsku. Švýcarští biskupo
vé poprosili sv.Otce, aby poslal do země
visitátora. Stal se jím vatikánský diplo
mat arcib.K.J.Rauber. Kardinál Schwery je
šestým švýcarským kardinálem a členem
kongregace pro kněze.
Přeďsada papežské rady pro spravedlnost a
mír kard.R.Etchegaray se setkal v Kapském
městě s presidenten Již. Afriky F.W.de
Klerkem. Apartheit je zrušen, takže sv.
Otec je ochoten'navštívit Již.Afriku.
Alexej II.se staví proti blahořečení Miku
láše II.,cara zavražděného i s rodinou bol
ševiky r.1918.
Severomoravská tiskárna dostala objednávku
na tisk misiónu biblí pro SSSR a to od
40 ti řeholníků v SSSR, kteří se zúčastni
li zasedání o roli křestané ve Vých.Evropě
Bánsko-bystrický biskup Baláž jmenoval
P.Jána Buráka, aby duchovně pečoval o Slo
váky na maďarský mluvícím území.
Sv.Otec povýšil rumunskou diecézi Alba Ju
lia na arcibiskupství. Arcibiskupem je
Mong. Balinta. Diecéze má asi 4 mil.obyva
tel, z toho přes půl mil.katolíků latinské
ho obřadu. Má 289 farmpstí a asi 360 kněži
V Rumunsku je 13 diecézí latinského, by
zantského a arménského katolického obřadu.
V ČSFR se usadilo Opus Dei. Jeden profesor
semináře na Slovensku je členem tohoto hlu
tí. 3 rakouští kněží OD se učí česky. Za
rok má ve vlasti zakořenit ženská větev CD
Ve výroční den zakladatele-26.6.1975-byla
na Hradčanech společná mše biskupa Lobko_
wicze, P.Burkharta, gener.vikáře pro ČSFR
a nejvyššího představeného OD v Rakousku
/je farářem u sv.Karla ve Vídní/a Dr.Jana
Matějky.

VYSTŘIŽENO...
Z nemocnice pod Petřínem v Praze píše jedna19
sestra, která tam už pracuje pět let:"Znám
všechny lékaře a dovedu si představit jejich
údiv, když po operaci rakoviny v pokročilém
stavu-byla to rakovina střev a lékaři operovali
staršího pána- se stala nevysvětlitelná událost.
Pan docent Slezák, přednosta chirurgické klini
ky, mu vyřízl nádor a provedl boční vývod
střeva.
Asi 40 hodin po operaci přišel pan docent na
velkou vizitu a zjistil, že pacient - jehož život
odhadovali na nejvýše dva měsíce - má břicho
úplně normální. Nebyla tam ani stopa po řezu.
Byl úplně zdráv. Ptal se pacienta, jak se to moh
lo stát. Ten mu řekl, že v 8 hodin ráno k němu
přišla nějaká řeholnice, kterou tam ještě neviděl.
Ptal se jí, co je zač - myslel si, že v nemocnici
jsou milosrdné sestry. Odpověděla, že je blah.
Zdislava. Ptala se ho:"Ty nechceš zemřít, že?"
Nemocný odpověděl, že napřed nechtěl, ale teď
kdy má velké bolesti, měl by raději život za sebou než tolik trpět. Zdislava mu řekla, že ne
zemře, že byla poslána, aby mu vrátila život.
Položila mu na břicho pozlacenou misku a řekla
mu, že teď usne a až se probudí, bude zdráv.
Lekáři žasli. Vedení nemocnice zakázalo o událos
ti hovořit. Ale při visitaci bylo víc lidí, tak se
to utajilo. - Celá událost prý byla se všemi
jmény a daty už předána kongregaci v Římě.

NAŠE POŠTA
ZZ/eme v čínnoití, která je někdy opravdu úmorná.
Stavba v Tepte zctía vt/čťtpávú naže iíty ^yiíeké,
duževní Z (JZnančnZ.
náročnoit úkotu bychom
i pomoci Boží na přímtuvu nalí míté Matky a bt.
Hroznatý chtětí ježtě tetoit v říjnu v bžóžZeAe
bydtet. Spotéhám Z na Váží pomoc duchovní a proiím, abyite i cet.at.ni. naže přátete/zůe vyjmeno
vává všechny, kdo klášter či faru v Mariánských
lázních navštívili a podpořili/po pto-ólZa o' mod- .
títbu.
Za Váží pomoc nejen duchovní, ate Z hmotnou, jeme
nesmírně vděční. Vžechno, co dětáme, je z mítoerdenetví Boží prozřetetnoetí, která v mnohých
erdcích vzbuzuje ochotu k dobrým i kůtkům pro
věčnoet a otevírá dtaně nožích žtechetných
dobrodinců.
Připomínám, že za nože přátete a dobrodince du
chovní i hmotné je každou iobotu obětována mže
iv.v nožem opatikém koiteíe.
Svěřují Vál táekyptné péčí a přímtuvě naží míté
nebuké Matky. Váž v Krůtu Jéžíží
P.Ludotí K A Z P A
...V č.l6.Katol.týdeníku napsal K.J.Beran článek
o situaci Církve ve Švýcarsku. Autor prožil v té
to zemi více než dvacet let a svůj kritický po
hled na tamní Církvi nám posílá jako varování
v podstatě před MODERNISMEM...
ČSFR

jeho oběti. Viděl muže, který vypadal
jako Honza. S krátkými vlasy ovšem. 20
Půl hodiny obcházela Elke telefon.
Bylo jí nápadné Honzovo váhání.
Obstaral mu opravdu Štěpán to mís
Zazněl telefon. Fotografka Elke
to. Konečně neodolala. Nemůže
zvedla sluchátko:"Foto Elke."
přece volat v noci, vymlouvala se
"Haló děvče. Neruším?"
v duchu. Ve skutečnosti se odpo
Elke se zasmála:"Kdepak, Hon
vědi Štěpánovy bála. Zadržela dech
zo. Jsem tu sama. Pracuji."
Ale pravdu znát musí, i kdyby by
"Nu..."Jan Staufner zaváhal.
la sebe horší. Se Štěpánem se znala
"Schovala jsi mé snímky?"
jen povrchně, z nějaké společnosti, kde
"Jistě." Jan byl její model. Je snad něco v
byla s Honzou.
nepořádku? Fotky potřebuje pro reklamu.
"Haló děvčátko, co máš na srdci?"zeptal se
Vystudoval hereckou školu, nedostal místo
Štěpán, když ve smluvenou hodinu přišla do
a protloukal se všelijak.
jeho kanceláře.
"Nedávej je nikomu. Mám naději na malou ro "Ne moc,"odpověděla. "Je to kvůli Honzovi. Mám
li v televizi.. .Těm lidem by asi nebylo vhod, starosti. Je často roztržitý, neklidný. Už jsi
kdyby se má tvář objevila na reklamě."
mu něco sehnal?"
Elke to zklamalo. Dala si s fotkami práci.
"Není to tak lehké,"řekl agent dozpačitě. Byl
Chtěla Honzovi pomoci. Má mužnou tvář,
to žoviální tlouštík s pleší a pisklavým hlasem.
okouzlující úsměv, to se v reklamě hledá.
"Pro docela mladé role už není, víš, že je mu
"Dobrá,"řekla."Místo ti obstaral Štěpán?"
28 let. A milovnické role jsou přeplněné zaběh
Honza zaváhal:"Ano." Štěpán Kehrman byl
lými herci. Má silnou mužskou osobnost-ale mu
jeho agent-ale neúspěšný."Nezlob se,..."
síme mít trpělivost. Bud k němu milá, utěšuj ho
"Kdo se na tebe může zlobit. Někdy se tu
však se jednou dočkáme..."
ukaž.""To víš že ano. Tak ahoj, děvče!"
Elke beze slova vyšla z kanceláře. Tak ji Honza
Než se setkali, spatřila jeho tvář v novinách obelhal. Žádnou roli nemá. Ale proč lhal? Uva
Byl to fantomový obraz vraha, který zabil
žovala, jedna myšlenka předbíhala druhou, ale
za půl roku tři ženy. Vždy mladé a tmavo- neustále se vynořovala ta nejstrašnější.
vlasé, vždy v noci a vždy je uškrtil.Koneč Má jít na policii? Nebo ho odmítnout? Nebo mu
ně ho někdo viděl-a podle jeho popisu na
to říci do očí?
kreslil policejní kreslíř fantom tváře. Dlouhé, Neudělala nic. Toulala se bezcílně ulicemi, až
světlé vlasy, mladá tvář s vysokými lícními se zastavila před "jejich"bistrem.
kostmi, velké oči. Celý Honza.
U okna seděl Honza. A nebyl sám. Proti němu
Poznala ho jednou v malé krčmě na okraji
seděla mladá, elegantní a svůdná žena. Vzruše
města. V téže krčmě ho spatřila po jejich
ně se bavili. Žena se smála.
telefonátu. Neviděl ji-a byla ráda! Tak se
Náhle Elku spatřil. Něco řekl své společnici.pak
změnil! Dlouhé vlasy ostřihané... Lekla se!
šel ke dveřím, kde Elka stála. NAŠE KRIMI
Ta podoba s fantomem! Vypadal jako student "Dobrý den, Elko. Pojď dovnitř a sedni si k
Náhle ji spatřil:"Ahoj Elke, pojd sem."
nám, rád bych ti představil..."
"Poznávám tě jen po hlase,"zažertovala.
Její ztrnulý, vyděšený zrak ho ohromil. Zasmál
Přitáhl ji ke stolku u okna."Ti chlapi od te se nucené, zdálo se, že ji chápe:"Podívej se..."
levize si to přáli. Udělal jsem spoustu zku Elka potřásla odmítavě hlavou a odvrátila se:"Pro
šebních snímků. Volal jsem tě před chvílí." miň, musím něco vyřídit..."
"Byla jsem asi na cestě sem. Objednáš mi
Odešla a byla ráda, že neběží za ní. Na příštím
campari."
rohu se opřela o zeď. Bylo jí mdlo. Chvíli stála
Poočku ho pozorovala. Vypadal nervózně.
jako omámena, náhle zaslechla hlas prodavače
Znala ho dobře. Svou veselost jen hrál. Ale novin:"Vrah dopaden. Policie našla vraha žen."
bála se dotáhnout své podezření do konce.
Elke mu vytrhla list z ruky. Byla tam fotografie
Honza-a fantom! Ten roztomilý, něžný hoch, vraha - skutečně, byl to stejný typ, jako Honza
a vrah. Ale známe člověka dokonale? Trvalo Ale Honza to nebyl. Rozběhla se zpět.
chvilku, než přinesl od přeplněného pultu
V bistru pomáhal Honza své společnici do koži
nápoj. Elke nevěděla, co má mluvit.
chu. Oknem spatřil, jak mu Elka kyne. Oba
"Jaké to bylo v kině?" Uhnul zrakem a
vyšli ven.
svraštil čelo. "Myslíš v sobotu. Nudné. Ode "Co je, děvčátko?"zeptal se rozpačitě."Ach,do
šel jsem v polovině."Položil svou ruku na je vol, abych ti představil Martinu Wulfovou. Má
jí. "A vůbec.. ."Zase rozpaky. Cítila, že ně agenturu a zprostředkovatelnu rolí. Nechtěl
co zamlčuje. Znovu uhnul zrakem a stisknul jsem ti to hned říci.. .protože.. .nu, vidíš, že je
jí ruku:"Zajdeme k tobě, ano?"
to velmi hezká paní, že? Ale věříš přece, že mi
Vymanila ruku a nalhala mu něco o filmech, luji jen tebe." Vzhlédla k němu, pohnutím nedo
které ještě musí vyvolat. Cestou zpět uvažo vedla promluvit. Jen radostně kývla a Honza ji
vala. V sobotu, kdy šel do kina, se stala
PolíbilRex DOGGER
poslední vražda-po 22 hodině-ve městě. V té
době viděl svědek vycházet vraha z bytu

OMYL V OSOBĚ

MŠESV.
AARAU - ka ž dou
třetí neděli v mě
síci, v sále pod
kostelem sv.Petra,
blízko nádraží-10 h
BERN - každou druhou
neděli v měsíci v 9 hod?
v kapli u kostela "Bruder Klaus"
Segantinistr.26.
BASILEJ-s1ovenská, i pro Cechy
RUmelinbachweg, neděle
9 h.
CURYCH - každou neděli v 19 hod. v
kryptě kostela Božského Srdce,
Aemtlerstr.49..Wiedikon
CORTAILLOD - 10 km na juh od Neucha
tel, směr Yverdon, farní kostol
sv.Petra, 4.ned.v mesiaci
10 h.
FRIBOURG-Ecole de la fai,62 Řue des
Alpes(I.patro)1.ned.v měsíci,10 hod
LAUSANNE - v kaplnke"Foyer du Ser- '
van",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
9,3C

Data nepravidelných mší svvýletních
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. zpovědifobvykle před
každou mší svllnávratu do Církve, vy
učování katol.náboženství a pod.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
JMÉNA A ADRESY NAŠICH MISIONÁŘ?!
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 ZURICH, Brauerstr.99. ,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK,tamtéž,t.01-2414455
P. Martin MAZÁK, 111O Morges,La Longeraie,CP 202, t. 021-8017713
P.AI.ONDREJKA, Leonhardstr.45.
BASEL, tel.061-692 04 04

ŠVÝCARSKÝPLÁN
SVATOVÁCLAVSKÁ
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v kapli na Schwágalpu pod Sen tisem. Přijede mezi
nás P.
K O P I C ze Sv.Martina!
Začátek 12,15 hod.
22.září

ZAJÍMAVÝ
VECERv den knížete
sv.VÁCLAVA. Zveme vás na setkání s členy Edo
vé strany a s parlamentní delegací této strany
z ČSFR. Večer otázek a odpovědí vám objasní
současnou situaci v naší vlasti i s problémy a
úskalími demokratisačního procesu.
Udělejte si čas pro naše milé hosty.
Setkání se koná ve farním sále u kostela sv.Ulricha ve WINTERTHUTU, Seuzacherstr.l.ve 20 hod
Bohoslužba ke cti sv.Václava začíná v 19 hod.
v tamější kapli.
sobota
28.září
DUCHOVNI' CVIČENÍ V BEX u Montreux pro Šlová
ky i Cechy povede zase slovenský Otec biskup
DOMINIK HRUŠOVSKÝ Z ŘÍMA. Přihlášky u P.
Martina Mazáka,tel.021-8017713 4.-6.října
DUCHOVNÍ OBNOVA V QUARTENU - má je
náš oblíbený Otec LEO KUCHÁ Ř, Eucharistián z Vídně. Uvolnil si pro nás tyto dny.
Cena 67 frs na den - jednolůžkový pokoj
59 frs dvoulůžkový pokoj - na osobu.
Přihlášky do 1.října P.J.Šimčík, Brauerstr.99.
8004 Zůrich.
18.-20.října

TRADIČNÍ KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
ve Winterthuru v sále u kostela sv.Ulricha
se koná
16. listopadu
TANEČNÍ KURS PRO MLÁDEŽ
pod vedením manželů VLČKOVÝCH. Přihlášky a
informare na tel.052-202 96 12.
Pokračuje i taneční kurs pro pokročilé

PODZIMNÍ TÁBOR PRO ŠKOLNÍ DĚTI V CASIES
Přihlášky: P. Šimčík
5.-17. října
V tuto dobu je P.Šimčík mimo Curych. Zastupuje
ho P.Alois Frydrych
NOVE SLOVENSKÉ KNIHY
Ondruš, Rajmund,S, J . : RYTIER A REFORMÁTOR
Neobyčejně poutavý životopis sv. Ignáce z Loyoly,
zakladatele jezuitského řádu.379 str. Ilustrované
Senčík, Štefan, S.J.: JÁN PAVOL II., prvý pápež slovanského povodu. Četné barevné ilustace.
361 str.
Objednávky: Box 600-147 Elgin St. N.-Cambridge.
0NTN1R 5W3 Canada nebo u slovenských misioná
řů.
Protože redaktorka byla v nemocnici, prosíme
čtenáře, aby prominuli , že KLUB vychází pozdě
ji resp.že se tu vyskytly nějaké chyby.

S KÝM NA DOVOLENOU
"Udělej si manželskou dovolenou, Honzo,"řekla
mi žena."Jsme stále spolu, odpočiň si, vezmi si
s sebou, koho chceš, podle svého přání..."
Tak mám hlavu plnou myšlenek a uvažuji, s
kým jet na dovolenou. Nejdříve mám veselé, ale
ne právě mravné myšlenky. Mladé děvče, urost
lé, milé-znám takové, stává často u sousedovic
okna. Pokud vím, učí se herečkou. Tu a tam
se potkáme na ulici, usměje se na mne. Asi pro
to, že už mě často viděla u okna. Mohou být
ovšem i hlubší příčiny. Nevypadám špatně, muž
v nejlepších letech...
HUMORESKA
Ale kdybych jel s takovou kráskou, lidé by mi
to záviděli. Nosí bud pestré šaty nebo džínsy,
vysoké podpadky a učesaná je, jako kdyby prá
vě vstala z postele. Asi se jí zlámal hřeben...
Byly by to bláznivé týdny...ale ještě to uvá
žím, abych neudělal hloupost, která se nedá na
pravit. Zítra se jí zeptám, pojede-li. Ne,zítra
to nejde, musím vyřídit se svou sekretářkou řa
du restů. Sekretářka! Mohlo mi to napadnout!
Není sice taková kráska, ale má jiné výhody!
Je jí dvacet šest, jsem na ni zvyklý, dobře se
nám spolu pracuje, nemate mě svým smíchem a
není tak bláznivě oblečená. Dá se s ní rozumně
mluvit, cestou bychom vyřídili i leccos úředního
A určitě slečna Martensová nečeká vyznání lás
ky. Byla by to skvělá dovolená, harmonická...
Ovšem jsou tu i nevýhody. Člověk je v cizím
prostředí, mezi cizími lidmi, chybí mu, nač ie
zvyklý. Měl bych vzít Hildu, naši služebnou.
Měl bych to jako doma. Je u nás pět let, na
kráse nezáleží, ale nevypadá nejhůř. Vezmu-li
ji, mám stále vyžehlené košile, ví vždy, která
vázanka se hodí k mému obleku, vařila by, nač
jsem zvyklý, nic tučného, to nesnáším, ani
ocet na salát, ani cibuli... Není to špatný nápad
Hilda by byla z těch tří nejvhodnější.
Ale vzít s sebou maminku by bylo ještě lepší.
Pak by to bylo jako v dětství. Určitě bych ne
dostal rýmu, dává pozor, abych dlouho neseděl
na parném slunci, abych šel brzo spát, abych
smekl před kostelem, večer si vzal pulovr,dbal
na svou dobrou pověst. Pečuje, abych neklopýtl na cestě.
Ach - já hlupák! Uvažuji o lidech, o povolání,
o navyklém pohodlí, o péči. Jaký jsem osel!
Mám přece manželku. Vezmu-li ji s sebou, mám
všechny čtyři ženy spojené v jedno!
A je to levnější!
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A.Cizí žens.jméno,kopie,mluva. B.TAJENKAzkrác.věta z knihy P. Kuchaře:Průlet ve stí
nu radaru-s.87.C.Předmět úcty Indiána,tá
zal se,zlom,zob.D.Zn.tuku, severs.jméno,
věrné zvířátko, plody. E. Zabezpečení bytu,
obal kostí,posluhuj, odraz věci,angl.je.F.
Doušek,odmrazit,mír,rychlý pohyb, lidově
"existujeme". G. Název hlásky,do půli,angl.
louže, zápisník,třepat se ve vzduchu. H. Zbil,
žíravina,rozemílat,posypané zrním. I .Něm.lo
sos, ang."rez", vnikni, něm.kočka. J.2.část
tajenky. K.Žens.jméno, slov.nejlepší místo v
divadle, dokončení věty:"Namaž si......... !"
1. Zmalomyslněl. 2. Angl. "dráp", zn.polské tisk
agentury.3.Hospodářské zvířátko,konec hoiy
4. Namotej, starodávně"pásek",italský souhlas.
5. Oplač, kus nábytku, opak líce. 6.1450 říms.
čísly, zaoblení, měsíc.7.Franc.člen,hořet,
doručovatel.8.a neseděl,roh,slov."nebo". 9.
Severs.jméno, styl,část kostela. 10.Část,
vrhal sliny,opar. 11.Říms.4,laický název pro
"řízení Boží", plod bouře. 12.Spoj klihem,
lid.název plevele, zkr.státu USA.13.Angl.
"hák", dobytek,přehoz. 14.Říms.čísl.949,
boule, angl."sušárna chmele". 15.1 když,
hlas prasátka,chodský "zvedl se.".16.Umělé
vlákno, sejdi dolůt 17.Opak dne,také vlast
níte . 18. Radostně.
POMŮCKY: Sanol, pool, Lachs, růst,talon,
VA, hook, oats.

HUMOR
Voják Patrick navštívil v neděli svou no
vou lásku. Lízu, dceru farmáře. "Mému otci
jsi sympatický,"řekla,"vytáhl z pušky ost
ré patrony a nabil ji broky.”

V jedné pařížské ka
várně hrál kdosi
Chopinův valčík.
Náhle si všiml.,že
jeden host pláče.
Přiběhl k němu:"Vy
jste Polák?""Ne,já
jsem Chopin."
Pán u holiče zdřím
ne a náhle za sebou
slyší hlas:"Přeje
te si kotlety,pane? '
Pán sebou trhne:
"Ano, s bramboro
vým salátem."
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Pietro Mascagni, svou slavnou operou Sedlák kava
lír tvůrce tzv.veristické italské opery, slyšel
za svého pobytu v Londýně hrát na flašinet své
proslulé intermezzo. Tempo bylo nesmírně rychlé,
proto skladatel šel k flašinetáři a chtěl mu na
značit, jak rychle má asi hrát. Flašinetář se na
před zdráhal, ale kdvž mu Mascagni řekl, kdo je,
rozplýval se ochtou.
"Tohle je správné tem
po ,"řekl skladatel,
když skončil svou lek
ci. Jak byl druhý den
překvapen, když viděl,
že flašinetář si vyvě
sil nápis:"Hraje žák
Mascagniho!"

"Můžeš mi půjčit tisí
covku? ""Ne!”"To si bu
du pamatovat!""Vidíš,
a kdybych ti ji půjčil
tak na to určitě za
pomeneš. ”

Holič se zadívá na
"Prosím vás, směl bych si od vás zatele "Představ si tu snůlu,
pána, který právě
fonovat?
Zdá se mi, že ve sňatkové zprostřed vedoucí mi škrtnul
zasedl do křesla.
kovatelně nemají v pořádku comouter."
premie, protože zjis
"Neholil jsem vás
til, že v pracovní do
už někdy?""Ne, tu
bě chodím na fotbal.""A jak na to přišel?""Náho
jizvu mám ze světové války."
dou stál na tribuně kousek ode mne."
Pan Novák dopil pivo a najednou si všiml,
že na dně plove moucha. Po delším dohadová
ní s číšníkem dosáhl, že číšník mu šel pro
nové .pivo. Tu se k němu přikradl pán od
sousedního stolu''a zašeptal: "Prosím vás,
nemohl byste mi tu mouchu půjčit?”

Manželka volá do zahrady:"Poj3 sem!"Ozve se ne
směle muž:"Kdo, miláčku, já nebo pes."

"Než se vezmeme, miláčku, tak ti chci vyprávět o
své minulosti.""Ale to jsi mi přece vyprávěl už
před měsícem.""Vím, chci ti vyprávět, co se sta
lo za ten měsíc."

Když byl Henrik Ibsen v Římě, kde byli i
Nápis na jednom americkém letišti:"Neprodlužujte
dva švédští princové, jejich otec, král
Oskar, vyzval tamního vyslance, aby sezná poslední políbení. Naše letadla musí startovat
přesně 1"
mil jeho syny se slavným dramatikem. Ale
protože Ibsen neměl žádný šlechtický titul Ptá se host v restauraci:"Pane vrchní, kdo polo
žil tu dvacetikorunu vedle mé roštěnky?""Šéfku
nesměli ho-podle předpisu-pozvat k jídlu,
chař. Posílá vám ji jako zpropitné, abyste si ne
ale až k čaji. Pozvali ho tedy k čaji a
stěžoval, je tu právě kontrola..."
Ibsen jim poslal na vizitce:"Je mi líto,
Právník hrozní nezbednému synkovi : "Jestli se nepo
ale čaj nepiji."
G.B.Shaw potkal na premiéře své
hry Majorka Barbora přítele."Byl
jsi na celé hře?”ptá se ho."Jis
tě. ””To jsi tedy opravdu hrdina,
já si poslední dějství odpustil."

lepšíš, udělám s tebou krátký
proces"Tati, to by bylo proti
tvému zvyku."

Bohatý Skot přijímá nového sluhu.
Vysvětlí mu všechny jeho povin
nosti a pak dodá:"Budete se tu
cítit jako člen naší rodiny.""To
mě velice těší,"řekl sluha. "Sán
"Mami, kolik se vlastně jsem rád. Ten minulý chtěl totiž
dává kvasnic do těsta?" po mně plat."

Mladý básník poprosil spisovatele
Strindberga,aby posoudil jeho
básně. Každá byla psána na zvlášt
ním papíře. Strindberg četl básně
a odkládal každý list na levou či
na pravou stranu. Pavk vzal listy
na pravé straně a řekl:"Příteli, vratte se
k nim za nějakou dobu, opravte je a pak za
se s nimi přijďte."Druhou hromádku básní
hodil do krbu. Básník protestoval a ptal se
proč? "To je jediný způsob, jak tyhle ver
še poznají, co je oheň. Ten jim chybí!"

filosofa Uescartesa překvapil jeho přítel v pa
řížské restauraci, jak si dával přepychová jídla.
"Jakže? Filosof a při tom labužník?"podivil se
překvapený přítel, □escartes se jen pousmál.
"Copak si snad myslíte, že dobrý jídla jsou jen
pro hlupáky?'1

P.P.
8635 Durnten
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ZNÁTE DOBŘE PÍSMO SVATÉ?
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ano 2
Umíte části nebo aspoň důležité věty z Písma sv.zpaměti?
ano 2
Užíváte těchto vět při vhodné příležitosti?
ano 2
Přečetli jste si aspoň jednou celý Nový zákon?
ano 2
Čtete-li si část Písma svátého, cítíte se obohaceni?
ano 2
Berete si s sebou na dovolenou Nový zákon nebo aspoň evangelium?
Čtete-li Nový zákon podruhé či potřetí, chápete to, co jste už jednou přečetli,
ano 2
mnohem hlouběji, důkladněji, jasněji a hlavně s větším užitkem pro duši?
ano 2
7. Poznáte okamžitě, máte-li v ruce katolické nebo nekatolické Písmo sv.?
8. Znáte zpaměti autory a některé důležité osobnosti z Písma sv.?
ano 3
9. Přečtete si také v katolickém Pišme předmluvy k jednotlivým knihám a vysvětliv
ky pod čarou?
ano 3
10. Umíte podle slov Písma také rozjímat?
ano 5

1.
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25-22 body: Písmo sv. je pro vás jedním z účinných pramenů k osobnímu zdokonalení
20-18 bodů: Písmo vám hodně pomáhá v duchovním životě, ale ještě musíte dohánět
16-10 bodů: Slušný průměr, kdyby měl každý katolík takový vztah k Písmu jako Vy. Chceteli vyniknout nad průměr, čtěte a rozjímejte o slovech Písma častěji a úsilovněji.
8-4 body: Slabé-ale v dnešní nevěrecké době to není moc pod průměrem.Snažte se víc!
2-0 body: Budete-li si každý den číst kousek z Písma svátého, budete občas litovat, že
__ jste_ _ sj_nečet[i_ v__Písrně _sv L _u ž _dávno!_______________________________________________

POZNÁTE - KDO TO JE?
1.Jmenuje se stejně, jako naše nedávno svatořečená žena. 2. Zemřela mučenickou smrti. 3.Na její svátek se v Římě světí dva beránci, z kterých se později
nastříhá vlna a z té se dělá tzv.palium pro arcibiskupyíúzký pruh kolem krku s
pěti křížky),
1. Římská světice, vdova, pečující o chudé a nemocné.2.Casto se jí zjevoval
její anděl strážný. 3. Jednůu jí dal při hostině, kde poslouchala nemravné
řeči bez protestu, políček. 4.Její jméno má i slavný světec chudoby.
1. Původně hostinská, s kterou se pro její krásu oženil římský důstojník. 2.
Její syn Konstantin se stal římským císařem a dal křestanům svobodu. 3.Pozdě
ji dala kopat na Kalvárii a našla tam Kristův kříž(legenda). 4.Pomáhala se taložením mnoha bazilik.
■ bus[9h • as ■ B>[Siirya
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NAJDETE NEJMÉNĚ 10 ROZDÍLU MEZI OBĚMA OBRÁZKY?!

