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dnes jen málo lidí umí logicky myslet-vždyť myšlení bolí-jak říkal Masaryk. Pak se dají leh
ce strhnout nátlakem. Protože nátlaku podlehne hodně lidí, říká se mu veřejné mínění. Ve
skutečnosti je do obvykle snaha i malé skupinky, která se snaží naočkovat své názory do
duší mnoha lidí - velmi často pomocí televize, rozhlasu, novin, časopisů.
Příklad: jednou ukazovali v televizi"populární" a "nepopulární"biskupy . Nemyslící lidé se
domnívali, že "populární"biskupové jsou mimořádně zbožní a schopní. Ve skutečnosti - až na
jednu výjimku-byli"populární"biskupové neschopni a "nepopulární"schopni vést věřící k víře.
Jeden"populární"dostal nejvyšší vyznamenání svobodných zednářů-tedy nepřítel katolické
víry. Snad proto, že se přičinil o to, aby už nebyli vyloučení z Církve? Někteří hodnostáři,
když slyšeli pobouření katolíků, vysvětlovali, že svobodný zednář má těžký hřích - ale to
ho vůbec neznepokojuje, hlavně když může volně - i v kněžském oděvu - působit zhoubně
v Církvi. A tak se snaží dostat na klíčová místa, i v politice a tam, kde mohou ovlivňovat
veřejné mínění-hl.v televizi. Teď chápete, proč tolik útočili proti benediktinskému opatu
Tajovskému, který byl tak dlouho zavřený! A ťo lžemi a polopravdami..
Nejsou to ovšem jediní nepřátelé katolické víry. Ta byla vždycky pronásledovaná - ať vnitř
ku, nebo zevně. Kristus to předvídal, proto řekl:"Brány pekla ji nepřemohou."
Ale podívejme se na sebe. Je-li nám někdo milý, omlouváme u něho i velké chyby. Francouz
ský básník Rictus napsal báseň, v níž matka u hrobu svého syna oceňuje jeho dobrotu - ve
skutečnosti to byl popravený zločinec. Je-li nám někdo nesympatický nebo se nás dotknul,
už u něho vidíme i malou chybu málem jako zločin a jeho velkých ctností si nevšímáme.
Světci byli jiní. Např.sv.Terezička se snažila dát najevo lásku sestře, která byla nesypatická. Někdy nám tyto nepříjemné osoby pomáhají objevit na sobě chybu, o které nevíme.
Některé chyby jsou v nás tak hluboce zakořeněné, že je ani nepoznáme, ani neuznáme. Sebe
omlouváme nejvíc-své nepřátele či nepříjemné lidi nejméně. Jak např.zuří člověk, kterému
jeden kněz ublížil - proti všem kněžím, proti celé Církvi. Neuvažuje. Ten, kdo mu ublížil,
jednal proti přikázání lásky k bližnímu. Nebo mu nevyhověl, protože nemohl. Ci dokonce jeho žádost byla hříšná. Nebo odmítnutí kněze či Církve byla jen záminka,aby
isvůj odpad ospravedlnil.
Záleží také na náladě. Kdo vyhrál soutěž nebo milion, pro toho září slunce
všichni jsou jeho přátelé-ovšem dokud po něm něco nežádají.
Kdo je zamilovaný, vidí všechno růžovými brýlemi-i když ho ostatní před
nevhodným partnerem varují. Je-li pěkné počasí, stoupně i naše nálady.
Pro nemocného je těžké, zachovat si zdravý úsudek a snesitelnou náladu.
V naší nemocnici byla evangelická, operovaná už po sedmé. Zářil z ní klid,
laskavě a trpělivě poslouchala nářky druhých, kteří nebyli zdaleka tak
postiženi jako ona, matka tří dětí. Byla to žena věřící.
'
Člověku v těžkostech se vyhneme, ačkoliv ten nás tehdy nejvíc potřebuje. Jako se apoštolově vyhnuli Kristu, když viděli jeho po
nížení. Jen Petr vytrval-dokud ho Bůh nepotrobil zkoušce, která
Nměla zničit jeho nezdravé sebevědomí a překračovala přirozené
meze jeho osobnosti. Rozhodně však ukázal větší odvahu než
druzí-kteří utekli. A když ztroskotal-zaplakal. Pak byl shovívavější k pokleskům druhých. To je také jediná výhoda na
šich chyb a poklesků-ba hříchů.

CO NOVÉHO
VE SVĚTĚ
28.8. jmenoval sv.Otec pražského světícího bis-!
kupa a gen.vikáře redenptoristů Ant.LIŠKU bis-!
kupem v Čes.Budějovicích. Přijal funkci telefo-!
nicky-byl právě v USA, Je z 9 ti dětí, jeden ;
bratr je knězem, dvě sestry řeholnicemi. Záro-;
veň jmenoval sv.Otec našeho biskupa J.ŠKARVADU;
světícím biskupem v Praze. Zůstává i biskupempro věřící v zahraničí. Vzkazuje nám, abychcm
mu"drželi palce" modlitbami.!
V létě bylo obnoveno letecké spojené Praha Israel. Letu se zúčastnily významné osobnosti,
také 3 knSSé a svět, biskup Otec Lobkowicz.'
Nový světTcí/pcmocný/biskup ve Vídni, P.Chr.
Schónbom, dominikán, prohlásil, že církevní
představitelé věnovali dosud imoho enegrie dru
hotným otázkám-struktuře a organizaci-ale málo
energie cestám, vedoucích k Bohu. Hlad po Bohu
je úkazem toho, že církevní představitelé málo
předávali věřícím bohatství víry/proto se tak
rozrostly sekty-pozn.red./. Duchovní poklady
leží nepovšimnuté v knihovnách/dokud se už ne
vyhodily do stoupy/jako jsou knihy sv.Terezie
Veliké, sv.Jana z Bříze a j. Totéž téma nadho
dil kardinál Ratzinger, prefekt kongregace víry
už loni v Rimini. - V Bergamu se koná meziná
rodní symposium o sektách a jejich činnosti.
Italská výzkuímá a informační skupina o sektádi
má své pobočky asi v 50 ti diecézích a je schví
lená italskou biskupskou konferencí.___________
2. 9. zahájilo znovu svou činnost arcibiskupské
gymnasium V Kroměříži.___________________________
Odborníci dnes zkoumají Písno sv.pctnocí moder
ních počítačů - zatím St.zákon. Vložili do po
čítače za sebou následující texty. Hebrejská
abeceda/stejně i staroslovasnká glagolice/má
v písmenech nejen hláskový, ale i číselný význam-tedy nejen obsahovou, významovou náplň,ale
i určitou sumu, součet číselných významů - a
ty pomáhají při kontrole přepisovatelů St.záko
na na nové svítky - jestli některé písmeno ne
vynechali. Přišlo se tak na chyby. Stejně se
zkoumají počítačem i ty staré rukopisy, kde je
část vynechána a ta se pak doplní._____________
Děti Cech a Moravy dostaly nový katechismus
1.-9. rok. Je prý moderní, doufejme Se ne modernistický a Se je úplný.______________________
25.8. vysílala v 22,15 čs.televize dokumentární
film"Stát proti víře"-o boji komunistů proti
katolické Církvi. Dokument byl natočen podle
knihy Václava VAŠKO"Neumlčená". Zatím vyšly 2
díly, další se připravuje. Zřejmě to být proti
váha k filmu Želivské návraty z 9.4,-kde vysí
lala čs.televize urážlivé, polopravdivé a ne
pravdivé zprávy o klášteře premonstrátů v Želivě. Fodle našich zpráv je ředitel televize svo
bodný zednář. Všem pisatelům urážlivých dopisů
napsal želivský opat Vít B.TAJOVSKY pravdivou
zprávu. Byl 11 let ve vězení, .2 těžké operace
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a 10 let vykonával těžkou manuální práci.
Albánská literární revue Drita/Světlo/ sdělu
je, že se množí krádeže předmětů posvátného
uměné, které komunisté schovávali, a nyní se
vystavuji v muzeích. Zloději je prodávají tu
ristům nebo zahraničním obchodníkům za devizy.
Papež přijal demisi biskupa ze Seattlu/USA/
Mons.Hunthausena/70/,který se choval před ně
kolika lety velmi nedůstojně při demonst
racích a dostal pak kontrolora Mons.Wúerla,kte
rý převzal část jeho funkcí. Před návštěvou
sv.Otce v USA se' stal VUerl biskupem v Pittsburgu, ale Hunthausen dostal koadjutora, kte
rý na jeho činnost dohlížel.____________________
Biskupská konference (ÍSFR napsala záhřebskému
arcib. Kuhaničovi soustrastný dopis k smutné
situaci v Chorvatsku, kam pronikají brutálným
způsobem srbstí komunisté. Fatolické Chorvat
sko by se rádo oddělild od Srbska. Dopis podepsal předseda bisk.konference Fr.Tondra a
pražský primas arcib.Mil. Vlk.___________________
Poprvé v dějinách Nepalu budou letos vánoce
uzákoněným svátksn-jak stanoví nová ústava,
která zaručuje náboženskou svobodu. Žije tam
asi 40.000 protestantů a přes 5000 katolíků.
Sv. Stolec a albánská republika navázaly diplo
matické styky na úrovni apoštolské nunciatury
a velvyslanectví.________________________________
Pražský arcib.M. VLK poskytl tiskové kanceláři
;Kathpress interview a to při I.světovém setká
ní fokolarínů v Katovicích. Mj.řekl, že podob
ná hnutí by mohla přispět k vyplnění duchovní
prázdnoty v Evropě. Mládež je zmatená-na jedné
Lstraně pokušení k blahobytu, který nepřináší
štěstí,na druhé křesťanské hodnoty.-Setkání se
i zúčastnilo asi 6000 fokolarínů i řada biskupů
! z vých.zemí. Toto hnutí proniklo k nám už r.
J1968. Ve vých.Německu je 9 skupin, v Jugoslá
vii 6, v Bulharsku 1. Z Rumunska přijelo asi
;700 osob. V Polsku byla první skupina založena
[r.1974. V Madarsku má hnutí 600 členů, v Rusku
[působí 4 skupiny. Hnutí má vliv i na protestan,

\8.9.putovali Slováci z Rakouska do Mariacellu.
! Připojili se i Slováci z vlasti, msi sv.slou>žil Otec biskup HruSovský z Šíma.______________
[Rottenburský biskup W.Kasper odmítl kandidatu[ru švýc.teoložky Silvie Schroerové pro kated[ru dějin St.zákona na universitě v Tiibingen,
'její názory/zřejmě nekatolické/jsou nepřijatel[né pro výchovu budoucích kněží a katechetů.
>9. 9. začal na Slovensku čtyřdenní seminář o po
ustání laiků v Církvi.-Pořádají jej jezuité ve
'spoluprávi s katolickými společenstvími. _____
[Nedávno objevili na jerusalémském předměstí
[hebrejskou modlitebnu z I.st.př.Kr. Byla poško[zena zemětřením, s ní i rituální bazén a něko[lik hrobů. Druhý nález-z Galileje-je nápis klí
'novým písman na destičce z I.pol.2.tis.př.Kr.
^Hoteliéři a hospodští v Burdech si stěžují na
trostoucí počet poutníků z chudých vých. zemí.

METAŘ A UKLIZEČKA
Paolo se otočil a pokývnul k oknu. Z
třetího patra jsem pohlédla do ulice.
Bylo tam plno mladých, propadlých
omamným jedům. Opírali se o zed či o
dveře a oddávali se kouzelným snům.
Jiní se potáceli, padali do špíny uli
ce a rozechvěle zase vstávali.
Na kamenných schodech mladíci popíje
li kořalku.
"Pro děti - nedobré - tohle město,"
prohlásil Paolo. Ptala jsem se totiž
proč za ním nepřijde jeho rodina.Byd
lí v latinské Americe a Paolo tu pra
cuje. Žije sám. Nyní jsem pochopila.
Raději v samotě, než aby vydal své
děti nebezpečí ulice.
Ani jsem Paola moc dobře neznala. Oba
pracujeme ve velké školní budově.Dě
lá tam nejhrubší práci, stará se o
topení, vynáší odpadky - všechno mož
né. Sama jsem uklízečka. Tu a tam
jsme se dosud pozdravili:"Dobrý den",
"Jak se máte?""Na shledanou"- prostě
pár všedních slov. Pak jsem se s ním
setkala několikrát na mši sv. pro
školní děti. Když se modlil přímluvy,
zvedl ruce k nebi, oči široce otevře
né, a mluvil s Bohem Španělsky,
sil za svou rodinu, svůj národ,
přistěhovalce a také za ty, kdo
opatřili práci.
Zajímal mě. Bylo v něm něco, co
zovalo mou zvědavost. Neměla bych ho
jednou pozvat k nám?
Nedávno jsem ho potkala ve sklepě a
zeptala se ho:"Paolo, vidím, že rád
chodíš na mši svátou. Pojd jednou se
mnou do sousední farnosti. Tam je
mše svátá Španělsky."
Všimla jsem si, že upadl
a zaváhal.
"Asi nemáš čas, vid?"
zeptala jsem se ho.
Vím, že večer pracu
je ještě pár hodin
jako hlídač u obchod
ního domu. Nebo za
tím vězí něco jiné
ho? Byla to pro mne
hádanka.
Konečně řekl:"Nemohu
přijít-čestné slovo.
Modlím se s rodinou."
Modlí se s rodinou?
Ta žije na jihu. A
proč bychom se za ni
nemohli modlit ve
španělském kostele?
Poznal, že nechápu.
Trochu smutně, ale
vážně a rozhodně mi
pokynul, abych šla

s ním. Prošli jsme několika chodbami a
zastavil'!' se před -jedněmi dveřmi. Pablo
je otevřel. Byla to místnost, určená 3
uskladnění všeho pro ruční práce, bastlování a také přehrávání pásek na magne
tofonu .
Přistoupil k aparátu a štastně, ba skoro
něžně si jej prohlížel. Pak ho zapnul.
Z levé kapsy vyňal kazetu s páskou.
Opatrně, jako kdyby byla něčím nesmírně
cenným, vložil kazetu do přístroje.
Za pár vteřin se ozvaly v místnosti hla
sy. Ženy a několika dětí. Modlily se
společně Španělsky Otčenáš. Pablo napja
tě a pozorně, se sepnutýma rukama, po
slouchal. V polovině Otčenáše hlasy
umlkly. Pohlédla jsem na Pabla.
Začal se modlit hlasitě druhou polovinu
modlitby. Z jeho hlasu bylo poznat, že
je to otec rodiny, který je zvyklý předmodlívat se ostatním.
Zdálo se mi, že ho slyším, jak se modlí
doma - v latinské Americe - uprostřed
svých drahých.
Pak se odmlčel a znovu se ozvala modlit
ba ostatních. Zdrávas,
modlil znovu on sám.
v modlitbě hlasy dětí
jeho vlastní hlas.
Pomodlili se společně
Velice mě to dojalo.
Ted jsem už pochopila, proč nechce jít
na mši do španělského kostela. V tu do
bu, kdy slouží kněz španělskou mši svá
tou, se chce modlit sám se svou rodinou.
Byla bych se ráda modlila s ním, ale má
španělština je velice slabá. Avšak jeho
nadšení mě tak strhlo, že jsem se najed
nou začala modlit druhou polovinu mod
litby ve své vlastní mateřštině. Tak se
střídala naše společná modlitba s mod
litbou jeho rodiny v latinské Americe.
Bylo to dojemné. Skutečné"společenství sva
tých", které tu použi
lo magnetofonovou pás
ku, aby překlenulo ti
síce kilometrů.
Konečně Pablo vypnul
přístroj a opatrně z
něho vyňal kazetu.
Hrdě prohlási 1:"Každý
večer - růženec - s má
rodina!"
' Pak jsme šli zase po
své práci. Já se pustí
jla do prádla-ale myšlen
kami jsem byla v
latinské Americe. Za
pár minut jsem slyšela
jak Pablo s velkým ráfmusem vynáší odpadové
jnádoby na chodník, kde
-je ráno vyprázdní meta
tři.
Karel KLEIN

KDO NEVIDĚLI A UVĚŘILI
Pán chválí setníka a kananejskou
ženu pro jejich víru. Když vstal z
mrtvých, zjevil se apoštolům ve ve
čeřadle. Sv.Tomáš tam nebyl. Když
o tom slyšel, nevěřil. Pak se zje
vil Pán znovu a ohromenému Tomášo
vi říká:""Protože jsi mě uviděl,
uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neví
děli a přesto uvěřili."(Jan 20,29)
TO JE NAŠE SITUACE
Ve světě může být člověk velký a
důležitý z různých důvodů a v mno
ha ohledech. Státník, politik,umě
lec a pod. Ctíme a vážíme si těch,
kdo pracují ve vědě, vedou dobře
státní záležitosti nebo jsou dobří
umělci. PŘED BOHEM JE VŠAK VELKÝ
JEN TEN, KDO PEVNE VĚŘÍ. Proto
je vzorem, prototypem biblického
člověka Abrahám, který se nazývá
"otcem věřících". Abrahám upo
slechl Boha, vyšel ze své země,
opustil širší rodinu - jen otce, že
nu a synovce vzal s sebou - opus
til svou vlast a šel do země, kte
rou mu Bůh ukázal.
CO PRO NÁS ZNAMENÁ VÍRA?
Zamysleme se nad tím, co pro nás
naše víra znamená, jakou hodnotu
má pro náš život, co nám dává a
jak vypadá člověk, který podle ka
tolické víry žije.
VÍRA JAKO DRUH POZNÁNÍ
Kromě toho existuje víra v exister
ciálním významu.
Nejdříve - jaké je složení projevu
víry. Víra jako určitý typ poznání
-jiný typ poznání je zkušenost a
rozum - se skládá z akusativu čtvrtého pádu - "o kom, o čem" a
dativu - třetího pádu "komu, čemu"

VÍRA JE NĚJAKÝ POZNATEK
Věřím v něco. Má víra má obsah.
Věřím např.že sv.Václava zavraždil
jeho bratr Bolestav. Věřím, že ho
ra Everest je vysoká 8.000 m. Nik
dy jsem ji neměřil. Nebyl jsem při
zavraždění sv.Václava. Věřím tomu!
PROČ TYTO ÚDAJE PŘIJÍMÁM?
Věřím, že jsou spolehlivé, věro
hodné. Osobně jsem si spolehlivost
zjistit nemohl. Tedy VĚŘÍM NEKOMUto je dativ, třetí pád. Věřím to
mu, kdo zná věc dobře, tedy může
pravdu říci, a kdo je poctivý, te
dy pravdu říci chce. Přijímám je
ho svědectví.
JE TEDY VÍRA DRUH POZNÁNÍ
Důležitý je třetí pád-dativ. Věřím
na základě autority svědka.

Platí to pro víru všeobecně, tedy nejen pro
náboženskou víru. V našem životě je vlast-,
ně víc toho, čemu věříme, než toho,o čem
jsme se mohli osobně přesvědčit. Například
zprávy v novinách. V podvědomí věříme novi
nářům, že nás neklamou, ačkoliv tomu vždy
tak není. Mohou si zprávy přibarvovat, jak
to chce jejich politické nebo jiné přesvěd
čení, mohou něco vynechávat či přidávat,
mohou zprávy znetvořovat, vyzvedávat nedůle
žité a důležité podceňovat.
Věříme tomu, co jsme se naučili, hlavně
v dějepise. Tam jsifle při událostech ani být
nemohli. Také zeměpisným údajům věříme, i
když málokdo má možnost procestovat celý
svět a přesvědčit se o zeměpisných údajích.
A co teprve náš život? Pamatujeme si, co
o našem dětství vyprávěli rodiče, nebo co
říkali o událostech ze svého mládí.
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"Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kte
ří neviděli a přesto uvěřili."(Jan 20,29)

TAKÉ V NÁBOŽENSKÉ VÍŘE NAJDEME 2 PRVKY
Akusativ a dativ. Víra má především nějaký
obsah. To jsou zjevené pravdy, které pře
sahují pouhý lidský rozum, nejsou ovšem
proti rozumu. Jsou to ty pravdy, o nichž
říkáme, že nám je Cirk ev předkládá k věře
ní. Věřím, že Bůh stvořil svět, věřím, že
Kristus je Syn Boží, věřím, že nás vykoupil
věřím, že Církev vede Duch sv.a chrání ji
před věroučným a mravoučným omylem - vě
říme všem pravdám víry. Ale proč to věřím?
Oč se má víra opírá?
VÉŘÍM BOHU
Má víra se neopírá o lidskou autoritu, ale
o autoritu Boha, který klamat nechce a ne
může. A proto je jistota mé víry neochvěj
ná. Pevnost víry zdůrazňuje Písmo svaté
stejně, jako pevnost lásky a naděje.
P.Josef BENÁCEK

LACINÁ SLAVÁ ??
Unavené zavřel Vianney svátou knihu a
stáhl chvějící se rukou knot lampy; světlo
ho pálilo do očí. Četl o trpělivém Jobovi.
Když nemohl usnout a myšlenky trápily jeho
ubohý mozek, sáhl vždy po této knize.
Kněz uvažoval. Jakým míčem byl tento muž
mezi nebem a peklem. Bůh ho hodil dáblovi
a ten ho srazil, pošlapal, vlekl špínou a ko
nečně nechal ležet na hnojišti. Bůh s úsmě
vem té hře přihlížel-věděl, že dábel svou
hru prohrál a už poslal svého anděla, aby
tu ubohou hračku zase dal do pořádku.
Nebyl i on, Vianney, takovým míčem mezi
nebem a peklem? I jeho mučil, štval, honil
srážel a trhal dábel, až byl jen uzlíčkem
roztrhaných hadrů,o který se už dábel ne
zajímal .
"Kdy, Pane, pošleš svého anděla, aby vysvo
bodil tvou hračku z prachu?"šeptal Vianney.
Kam se podíval, stál kříž. Utrpení a bolest,
muka trápila jeho tělo a spalovala jeho duši.
Každý pohyb byl plný bolesti. Nemohl dý
chat, na lůžku se potil, kašel odháněl spá
nek. Žaludek odmítal i trošku potravy.
Ale co byla muka těla proti trápení duše!Vi
děl léta, kdy ho pomlouvali, luza se mu vy
smívala, Satan ho hodil jako míč do stoky.
Nyní krvácelo jeho srdce pod trnovou koru
nou ponižující popularity. Za 30 stříbrných
prodal Jidáš svého pána. Obrázky sv.faráře
prodávali na trhu za 2 sous. A knížka,Prů
vodce arských poutníků,složená bratrem Gat
rielem, by byla dobrá-ale bez úvodu. Tam
vychvaloval autor Vianneye jako světce a
oslavoval jeho ubohý život. Vianney nabídnul
autorovi peníze, aby knihu stáhnul a spálil,
ale na příkaz biskupův se prodávala dál.
Ta laciná sláva mučila světce víc než pohana
připravená pomlouvačnými hubami!
A chování poutníků! Klekali před ním, odstřihovali si kousky ošumělé sutany, vytrhá
vali listy z jeho milého breviáře nebo aspoň
vlásek z hlavy a to hned uctívali jako relik
vii. 16 hodin sedával ve vzpovědnici a lid
ské hříchy ho zalévaly jako moře, dusily je
ho srdce, které se chvělo už při nejmenším
hříšku. Bral do svých rukou utrpení a muka
tisíců, kteří se s ním v míru loučily, ale
své peklo nechávaly v jeho duši. Ďáblova
hra před lety byla jen hračka. Hučení v ko
míně, ječení po bytě, rvaní záclon u jeho
lůžka, zuření a vztek, tlučení a dupot,křik
a pohana-jakoby se na něho vrhlo celé pek
lo. Svou sprostotou děsil dábel prostotu
světce. Ted už nerachotil-ale hrál dál.
Světcovo srdce mučila nesmírná touha po sa
motě a tichu. Před deseti lety opouštěl Ars.
Zahanben se vracel a slíbil svým ovečkám,
že už nikdy neodejde. Snášel mučení ďábla
i hříšníků bez protestů, denně bral na sebe
všechno jako svůj kříž.

Přece musí jednou Bůh dovolit své hračce, aby
si odpočinula! Kdy se nad ní smiluje?
Viděl lákavý obraz, nový klášter trapistů v La
Nyliere-mniši tam žili odloučeně v modlitbě, prá
ci a pokání. Mluvil tajně s P.Colinem, předsta
veným kláštera a ten mu po dlouhém váhání slí
bil v klášteře celu. Vianney měl putovat do Lyo
nu, švagr Melin by ho odvezl na vytoužené mís
to. Bude-li za klášterními zdmi, ani biskup ho
nemůže přinutit k návratu do hluku světa,
l.září 1853 vysvětlil Vianney věrné Kateřině Lassagne, když mu přinesla skromné jídlo, že Ars
opustí:"Musím jít. Je to vůle Boží. V pondělí."
Vzrušené děvče mu muselo slíbit, že mu pomůže.
Jistě to nebyl plán Boží, ale ďáblův, který chtěl
vše dobré v Arsu zničil.
"Ne-to není pravda,"zoufale se bránil Vianney.
"Bůh mě nechce už nechat v této bídě. I svému
Synovi dopřál mír pouště. Proč by ne mně?"
"Vedl svého Syna z pouště k lidem a nakonec na
Kalvárii,"pevně odvětila dívka."Ars je Kalvárie,
vím to - ale chcete se jí vyhnout?"
"Byl jsem ubohý, neužitečný člověk,"bránil se
kněz."Nech mě v klidu odejít." Kateřina smutně
odešla, ale v neděli se snažila znovu kněze pře
mluvit. S Marií Filliat se slzami v očích zapřísa
hali Vianneye, aby zůstal. Ale ten nepovolil a
v jeho zraku bylo tolik bolesti, že se obé dobré
duše rozhodly, pomoci mu.
"Měly bychom mu opatřit vůz','řekla Kateřina.
"Ten nikdo z Arsu nepůjčí,"potřásla hlavouMarie
Tu šel kolem bratr Jeroným, kostelník.
"Snad by nám poradil." Za chvíli věděl Jeroným
vše, ale prohlásil, že z toho nic nebude a spě
chal do Prozřetelnosti, aby zasvětil i bratra Atanáše. Pak se to dozvěděl i kaplan Toccanier.
"Pozorujte faru! Bude-li odcházet,oznamte to!"
O půlnoci ho probudilo bušení na dveře. Jeden
z bratří mu sdělil, že na faře se svítí. Dvě děv
čata z Prozřetelnosti stála na ulici a čekala.
Kaplan se oblékl a spěchal na faru. Vianney prá
vě odcházel, pod paždí třírohý klobouk, v ruce
breviář a deštník.
"Jdeme"zašeptal děvčatům s košíkem jídla a lu
cernou. U kostela se objevil bratr Atanáš.
"Kampak, pane faráři?"předstíral překvapení.
"Tys mě prozradila!"obrátil se Vianney na Kate
řinu. Ta nevěděla, co říci a rozplakala se.
"Odejtede-li, budeme zvonit na poplach,"řekl
Atanáš a kostelník dodal:"Všichni půjdou s vámi'.'
"Co na tom,"zavrčel Vianney,"ať jdou."
"Jdem za ním,"zašeptal kaplan řeholníkům.Jero
ným vzal Kateřině lucernu a kráčel před farářem
nevedl ho však správnou cestou.
"Vedete mě špatně, "poznal pan farář a obrátil
se. Tu se vyhrnuli poutníci z kostela, kde už
čekali. Obklopili kněze a zapřísáhali ho, aby
zůstal. I kaplan se ho snažil přesvědčit, Vian
ney se ale nezastavil, až došel k potůčku. Zde
mu zahradil cestu mohutný kaplan.
"Nechte mě přejít přes lávku, "prosil zoufale
kněz. Kaplan vedl faráře přes most, pak mu
vytrhnul breviář a podal ho Kateřině.
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"Dejte sem brevíř! "volal Vianney zděšeně. bojiště opustit? Nevíte, co řekl sv.Filip Neri:
"Kdybych stál na prahu ráje a hříšníl 6
Pak pokynul Marii a řekl:"Bremě prosil o kněžskou pomoc, rád bych
viář si opatřím v Lyoně."
opustil nebe a vyslechl toho člověka."
"Cože? Celé hodiny se nebudete
modlit breviář?"dělal kaplan roz
A vy, pane faráři, se vzpíráte poutní
kům, kteří putovali celou noc, udělit
hořčeného. Chvilku Vianney vá
hal: "Mám doma jiný, dar biskupa
svátost odpuštění?"
"Pojdte do zákristie,"zašeptal hrabě
Devie." A už spěchal domů. Za
Klaudius de Garet Vianneyovi: "Musím
tím zněly zvony na poplach. Fa
vám něco říci."
rář se sotva prodral rostoucím
davem. Vyběhl po schodech a hledal bre "Pojdme do kostela, "kývnul Vianney. Sám šel v
viář. Tu zaznělo zvonění Anděl Páně.Kněz čele davu, poklekl před svatostánkem a krátce
hovořil s Pánem. Pak vstoupil do zákristie. Sta
zbožně poklekl a modlil se.
rosta chtěl něco říci, ale farář s úsměvem poky
"Ještě abyste se pomodlil růženec za
nul. Pak si oblékl komši a štolu a dav ho skoro
šťastnou cestu,"radil šibal kaplan.
"Ještě ho zdržte,hned je tu starosta,"při nesl ke zpovědnici.
běhnul bratr Atanáš. Kaplan mu pošeptal Ráno jako obvykle sloužil v sedm mši svátou.
ať přivede Frantík Pertinand z Tréveux
"Je tu generální vikář, že?"obrátil se na Toccanie
generál. vikáře Ponceta, který tam právě
ra, když se vrátil do zákristie.
byl a Vianneyova zpovědníka z Jassans.
"Ano, chce s vámi mluvit."
Předtím pomíchal kaplan 6 velkých svazků "Dobrá,"kývnul kněz. Po díkůvzdání přistoupil
breviáře a světec marně hledal správný.
k P.Poncetovi, jako by se nic nestalo a srdečně
Když ho našel, kaplan se snažil ho zdržet: ho pozdravil.
"Podívejte se ještě na obraz našeho milého "Pan biskup si výslovně přeje, abyste zůstal v
biskupa Devie,"ukázal na mědirytinu."Jak jeho diecézi,"řekl generální vikář.
přísně se dívá na faráře, který chce opus Mezitím došel i pan farář Beau z Jassans, Viantit své místo? Co vám řekl před 1O lety?" neyův zpovědník a napomenul Vianneye. Ten ho
Vianney se zarazil, pak řekl vzdorovitě:
ale přerušil:"Už nic neříkejte, spolubratře. V
"Svatý biskup se nebude zlobit. Je už v
noci jsem si hrál na dítě."
nebi a ví, proč musím oplakávat svůj
Pomalu se vesničané i poutníci ze strachu vzpama
ubohý život." Už se nedal zdržovat.
tovali. Bernhard Matin řekl však se smíchem: "Po
V polovině schodů potkal starostu, ale vy té noci je náš pán farář ještě dražší; jeho obráz
trhl se mu a spěchal dál.
ky ted nestojí dva sous, ale tři sous."
Mezitím vyplašily zvony celou ves. Mysleli, "Jednali jste se mnou vlastně jako s Jidášem,"
že hoří, proto vyběhli muži a chlapci s
předhodil pan farář kaplanovi Toccanierovi. Ale
kbelíky, sekerami a vidlemi. Přihnali se na ten přijal ne vážně myšlená slova klidně a odpově
faru a zablokovali východ.
děl s úsměvem:"I Jidáš svou zradou nakonec po
"Nechte mě jít,"prosil Vianney neustále.
sloužil cílům Božím. A to je má útěcha."
Zoufale hleděl na muže, tísnící se kolem ně
O
ho. Jan Picard s železnou tyčí, Toník Ci- A tak nesl Viannes zase své denní břímě. Poku
nier s vidlemi, švec ve vzrušení sebral
šení k útěku ho přešlo. Poznal, že to byl jen
kladivo. Jiní drželi lucerny, strašidelně
dáblův trik. A zvykal si, že ho vysvobodí jen
osvětlující místo. Hluk umlkl, když se pan smrt.
farář objevil na zápraží: "Vyšli jste na mě
jako na lupiče, "řekl smutně,"chcete zatk Ďábel však poslal ještě jednou své posly. Za let
nout svého faráře, jako kdysi vojáci v Get- ní noci r.1854 přijel před faru kočár s koněm,
vystoupili dva cizinci, probudili pana faráře a
semantské zahradě našeho Pána? Prosím,
naléhali:"Chcete-li se dostat z Arsu, rychle na
nechte mě odejít!"
Muži rozpačitě ucouvii. Pár kroků-a Vian stupte do kořáru."
ney narazil na ženy z Arsu a poutnice. T; Vianney na ně s úžasem zíral, pak energicky
se mu vrhly k nohám a zapřísahaly ho se potřásl hlavou a řekl:" Nemám povolení od bisku
slzami v očích, aby je neopouštěl, nebo je pa. "
A rychle, jakoby utíkal před velkým
aspoň ještě vyzpovídal, že přišly zdale
n
nebezpečím, spěchal do kostela.
ka a bez rozhřešení neodejdou.

Ale pan farář byl rozhodnut
odejít. Tu zvolal kaplan:
"Cože?Pane faráři, znáte
přece životy svátých?
Horlivost sv.Martina,
který už sahal po ne
beské koruně a modlil
se: "Pane,mohu-li tvému
lidu ještě prospět, nevzpírám se." A vy chcete

Vilém HUNERMANN
Na pozvání slovenského katolické
ho Sokola navštívil USA předseda
bisk.konference ČSFR a spišský
biskup Fr.TONDBA. 22.8.se v New
Yersey zúčastnil slovenského fes
tivalu a sloužil tam slavnou mši
sv.3C.8.-2.9.byl v USA biskup Ján
Hirka. Navštívil i bisk.Rusňáka.

veřejného života. Pak se objevil ve
Strážní věži 1.června 1952 článek:
"Je Bůh odpovědný za světové ne
Pan Pape, autor knihy BYL JSEM
SVEDEK JEHOV0V přišel na to, že
snáze?" - To byl jasný politický
útok! Co se zde podnikalo proti
ne každé poučení časopisu Strážná
komunismu, by se mohlo v budouc
věž bylo pravdivé. Tento tzv."ka
nosti podnikat i proti nekomunistům
nál Boží", byl velmi nespolehlivý.
A také se to stalo.
Já však potřeboval spolehlivou odpo
A tak všechna minulá, biblickými
věd a vysvětlení všech otázek, které
citáty doložená prohlášení Svědků Jehovových,
mě tísnily. Kde však najít spolehlivou odpověd že se o politiku ani o věci tohoto světa nesta
když Strážná věž - jak dokázal sám předseda
rají - se najednou zhroutila. Tímto číslem za
Svědků Jehovových - pan Rutheford - není
hájila Strážná věž politický boj. Bylo to proti
vůbec spolehlivá?
všem dosavadním zásadám politické neutrality.
ZAKOŘENILA VE MNĚ NEDŮVĚRA
PROČ JSEM PŘILNUL K BOHU?
k Strážní věži. Prozkoumal jsem kriticky vše,
Určitě ne proto, abych bojoval proti politickým
co mi z literatury SV padlo do ruky. Nevarosystémům jakéhokoliv druhu. Politický boj mů
val sám Kristu a apoštolově před těmi, kdo
že mít někdy těžké následky. Chtěl jsem bojo
převracejí křesťanské učení? Vztahuje se to
vat na náboženské úrovni, za ryze náboženské
snad na tento případ? Pak by to ovšem bylo
hodnoty.
zhoubné, ničivé, škodlivé. Nechtěl jsem vést
druhé k omylu. Znepokojovalo mě mé denní ká ALE KE KRITICKÉMU ZKOUMÁNÍ NEMÁM ČAS!
Přede mnou sedí asi padesát posluchačů a po
zání, kde stovky lidí z mých úst poslouchali
zorně naslouchají mým slovům. Je to v soula
učení Svědků Jehovových. Je to nezodpověd
du s našimi pokyny k službě:Kázat ve vzájem
né? Provinil jsem se před Bohem? Neměl bych
né jednotě!
dojít k poctivému závěru a postavit se proti
"Od této chvíle až po Harmagedon musíme stá
Svědkům Jehovovým?
le kázat a mluvit o nádheře Boží, Jehovovy
ALE BYL JSEM SÁM!
Kdybych se obrátil se svými pochybnostmi pří říše... To je ve skutečnosti to nejdůležitější dí
mo na vedení společnosti Strážní věže, byli by lo na světě. Každý den si oddaní služebníci
Jehovovi moudře rozdělí čas, aby mohli co nej
mě vyloučili jako propadlého démonům. Byl
jsem skutečně posedlý? Víra v démony na mé víc hodin věnovat ve službě kázání."
Tím končí první bod dnešního shromáždění.
otázky neodpovídala. Snad by silná víra pře
Na pódium vystupuje jiný bratr. Hovoří o služ
mohla satanské pochybnosti? A dala mi klid?!
bě království(Kttnigreichsdienst-to je náš infor
Démoni! Byl vliv těchto protibožských bytostí
skutečně tak silný, jak tvrdí Svědkové Jehovo mační list pro vnitřní potřebu). Vyvolává jed
vi? Zde jsem mohl začít s kritickým zkoumáním notlivé bratry a sestry, aby se vyjádřili k je
ho otázkám. Po živé debatě přečte jeden od
Měl jsem však strach sám ze sebe. Stále jsem
se ptal, jestli snad už nejsem pod mocným vli stavec: "Náš úkol, kázat, platí celých 25 hodin,
vem satanovým. Vždyť démoni se snaží člověka a sice každý den, dokud žijeme.. . Čas, potřeb
ný na cestu do práce a zpět je náš čas, stejně
ovlivnit! Svést ho k pochybování!
Ale jak je možné, že sám předseda bratr Ruth< i polední přestávka. Využijte tyto okamžiky k
rozhovoru s kolegy, se spolucestujícími. Nava
ford obviňoval Strážní věž z falešného učení?
Tím ji usvědčoval z toho, že nemá Boží pravdu zujte rozhovor s lidmi ve vlaku. Hovořte s tím.
kdo vám plní nádrž benzinem. Dejte se do řeči
Přece nemohu už považovat Svědky Jehovovy
za ty, kteří mi dají spolehlivou odpověd od Bo s prodavačem v obchodě, vydávejte svědectví,
i kdyby to byla jen chvilka času. Nechte jim
ha na všechny mé otázky a pochybnosti?!
I já jsem odpovědný osobně vůči svému svědo leták nebo časopis. Kažte, když vás navštíví
obchodní zástupce. Kažte, Kdykoliv vás navští
mí a vůči Bohu. Každý je odpovědný sám za
ví přátelé..."
sebe. Byl jsem odpovědný za svá kázání.
"MILOVANÍ, NEVĚŘTE HNED KAŽDÉMU DUCHU KÁZAT, KÁZAT, KÁZAT A ZASE KÁZAT!!! !
ale zkoumejte duchy, zdali jsou od Boha;vždyt S hlasateli nauky se nacvičuje, jaké mají ještě
možnosti pro kazatelskou službu, jak každé
je ve světě mnoho lžiproroků." ( 1 Jan 4,1).
Lžiproroci skutečně existují. A tato slova pla příležitosti využít.
tí i mně. Musím zkoumat, co je pravé a pravdi Naše heslo je KÁZAT! Slovem i literaturou.
vé, co je od Boha a co ne-je to má povinnost, Nejen když stojíme přede dveřmi bytů-tedy
služebně-ale při každé příležitosti. Náš úkol
kterou mi nemohou odebrat ani Svědkové Jeho
platí 24 hodiny denně: pracujeme, abychom ká
vovi - ba nesmějí mi ji ani odepřít.
zali, spíme, abychom se posilnili pro kázání.
BRATŘI V BROOKLYNU ZAHÁJILI BOJ PROTI Při vstávání už mysleme na to, jak využít ke
KOMUNISTŮM. Začlo to r.1949. Tím uvedli
kázání každou příležitost, každé setkání. Při
Svědky Jehovovy na politickou dráhu. Začalo
pravme si letáky a časopisy, ať je můžeme na
to peticí SJ z 1O.června 1950, kde se obracejí bídnout-tuto literaturu"pravdy"-jdeme-li do
na všechny úřady, organizace a osobnosti
práce nebo v pracovní přestávce, kolegům.

POCHYBNOSTI
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OMYLY V BIBLI ?

Kdo chápe literární zvláštnosti Izraelitů a
způsob jejich myšlení, je opatrný v úsudku o
nedokonalostech, přehánění a chybách v Písnu.
Je tam jistě hodně cnrylů přírodovědeckých, li
terárních i dějinných; při bližším prozkoumání
se ukáže, že tyto chyby jsou jen zdánlivé.
Písmo sv.nechce učit světským vědám či dějinát;
ale má nás vést k Bohu a ke spáse. Neomylnost '
Piana není sice prohlášená, ale odpovídá stálé
víře křesťanstva. V encyklikách posledních dob
mluví o tam papežové jasně jako o věci víry.
ALE JAK VYSVĚTLIT ZDÁNLIVÉ CHYLY?

ně. Ale"bohužel"máne přes dvatisíce rfánuskulí
/rukopisů s malým písmem/a přes 200 majuskulí
/rukopisů s velkým písmem na pergamenu/, přes
50 nálezů částí rukopisů na pergamenu, nesčet
né nápisy s biblickými citáty na pečetích a 8
medajlonech, 1600 lekcionářů-knih s epištolami
a evangelii pro četbu při bohoslužbách. Všech
ny texty jsou řecké. K tanu překlady-do latiny,
arabštiny, koptštiny, syrštiny, gótštiny, egyptštiny-pak rostou textové nesrovnalosti do ne
konečna. Odchylek ještě přibyde, všimneme-li
si novozákonních textů v spisech církevních
Otců ze ztracených a nám neznámých překladů
Písma. Z toho jde rozum kolem!

VÍME ZE ZKUŠENOSTI, ŽE PŘI OPISOVÁNÍ
a zvi.při diktování se chyby a nedorozumnění
vyloučit nedají. Takové nedostatky ovšem mohou
přetvořit smysl předlohy k nepoznání. Ale nemůžeme-li v dopise rozluštit pár slov, nezna
mená to, že dopis je falšovaný, nesmyslný, ne
věrohodný. Celá desetiletí, ba staletí pracu
jí katoličtí i protestantští biblisté na od
stranění chyb v opisování či překladu. K práci
je ovšem třeba hodně trpělivosti a času.
NENÍ VŠAK TRAGICKÉ, I KDYŽ POLITOVÁNÍhWNĚ
DALŠÍM PRAMENEM CHYB JSOU ZVLÁŠTNOSTI AUT0r8
ujdou-li autorovi slohové či pravopisné chyby,
Psali rukopisy bez mezer mezi slovy či větami,
Proč není Piano sv.bez chyby? Bůh se v něm
bez čárek a teček, bez odstavců. Když se tyto
projevuje skrze lidi, skrze ně nás oslovuje.
nedostatky opravovaly, stačilo špatně položit
Stupeň vzdělání autorů Písma ani inspirace ne- čárku a smysl věty se změnil. Nebo se slovo
pozvedá na vyšší stupeň. Proto mohou být v
bud nerozdělilo, nebo spojilo, a zase byl
Písmu slohové aj.nedostatky. Sv.Pavel byl lite smysl věty jiný. Teprve v 7.-9.st.po Kr.se za
rárně i řečnicky vzdělaný/i když byl špatný
čaly přidávat čárky a tečky a do Starého záko
řečník, jak přiznává v II.Kor.10,10/. Ale jeho na, psaného jen v souhláskách, i samohlásky.
listy jsou prošpikované vadami krásy/estetickýP.W.GRUNINGER
mi/. Na misijních cestách se živil Pavel jako
Sv.JERONÝM, církevní Otec západu, druhý
výrobce stanů. Jak apoštolská tak řemeslnická
překladatel Písma sv.z řečtiny, tzv.VULGÁTY
práce ho unavovala. V takován stavu často za
sedal., aby nadiktoval své dopisy. Často to něk
do vyrušil, pak těžce hledal souvislost. Nebo
se při diktování rozohni.! tak, že načatou větu
pro samé vložky nedokončil a zničil tak celou
konstrukci listu. I nám se to stává při řeči
nebo při rychlém psaní. Odpusťme tedy sv.Pavlo
vi a biblickým autorům slohové chyby, nad kte
rými se pohoršuje jen literární snob.

OMYLY
SLOHOVĚ
Autoři volí svůj vlastní literámě-slohový způ
sob, který odpovídá době. Tato forma neodpoví
dá vždy řecko-římskétnu myšlení, a vůbec už ne
modernímu. Kdy nohou vykladatelé písma správně
zhodnotit jazykové zvláštnosti Bible? Musejí
znát orientalistiku/vědu o orientálních řečech
a kulturách/, vykopávky starožitností a výsled
ky ranných semitských dokumentů.

CHYBY SMYSLU ČI VÝZNAMU
Existují tam i věty, které znetvořují siiysl vě
ty. Nejsou bezvýznamné. Staré rukopisy a pře
klady mají nesčetné textové varianty-obdoby,
různý způsob čtení ap. Jen v Novém zákoně je
jich na čtvrt miliónu! Porovnejte Nový zákon
Podlahový bible a Nový zákon z Křesťanské aka
demie či tzv.Ekumenickou bibli! Jsou to větši
nou odchylky', hl.v NZ, ale je to zdrcující?
Je tedy Písmo s chybami, a nevěrohodné?
PROČ JSOU V PÍSMU SVATÉM ODCWIKY?
Máme nesmírné množství biblických rukopisů;
jsou to opisy opisů-originály neexistuj í.Máujeli velmi staré opisy,je textových rozdiků mé-

První překlad se jmenoval LATINA.

NAŠE MILÉ SESTŘIČKY. .
Sestro Kamilo, můžete nám říci něco o živo
tě vaší řeholní společnosti v době proná
sledování?__________________________________
V r.l95O vyvezli v noci vojenskými auty
celý břevnovský mateřinec do Krnova, do
starého, takřka neobyvatelného kláštera,
kde většina z nás žila dva roky. Činnost
ostatních řeholních domů fungovala dál,
např. Ústav sociální péče v Budeničkách, v
Slatiňanech, nemocnice ve Vys.Mýtě aj. Z
místa, kde jsme byly, jsme se bez dovolení
cirk.tajemníka nesměly vzdálit víc než 4 km
Které období bylo pro vás nejtěžší?
Pro naši provincii byl nejtěžší pobyt v
krnovském klášteře. Ale i tak se několik
sester dostalo do krnovské nemocnice-tam
pracovaly-dokonce jsme měly i duchovní
cvičení. Snášely jsme to celkem velmi dob
ře. Naše sestry nemusely do továren, jako
sestry z naší slovenské provincie nebo z
jiných řeholí.
Jaký je původní cíl sester františkánek?
Jsme školské sestry - tedy výchova mláde
že. Kdysi jsme měly obecnou, měšťanskou a
obchodní školu a gymnásium, také interná
ty pro studentky i úřednice, vyučovaly
jsme hudbě, jak v mateřinci na Břevnově,
tak v gymnásiu na Vinohradech. To všech
no nám sebrali, jen jméno"školské sestry"
nám zůstalo. Výchova se proměnila v péči
o duševně postižené dívky. Věnujeme se
jim ve Slatiňanech, kde je ústav pro děti a
pro mládež, a zde v Budeničkách pečujeme
o 134 mentálně postižených žen ve věku
od 15 ti do 35 ti let.
Je možné vzbudit u těchto nemoc
aspoň minimální náboženský život?
Náš ústav v Budeničkách se dříve jmenoval
Ernestinum. Tam byla náboženská výchova
začleněná do vyučování. Dívky si ji zacho
valy dodnes-ačkoliv 20 let nesměly navště
vovat kapii. (Vyučoval je hl.P.Zdeněk Vo
dička, nyní farář ve Slaném, pozn. red. )
Dnes je těžké získat nové dívky. Nemají
zájem o vyšší hodnoty, protože je k tomu
nevedli rodiče. Jen dívky, od 12 ti let či
mladší, o které pečovaly naše sestry, se
věrně hlásí k víře.Ted dovolilo ředitelství
užívat kapli a zase isme začaly pravidelně
vyučovat víře. Promítáme dia s nábož.téma
tikou, soustavně, podle metody, kterou
jsme před 20 ti lety převzaly od saleziánů.
Je naděje, že budete pracovat ve školství?
Naděje by byla, i by to bylo vítáno,ale je
nás málo. Letos zemřelo už 13 sester-učitelek a pracovnic s mládeží. Zájem rodičů o
církevní vedení ve školách i v sociální pé
či je velký. Nemáme však síly, nemáme bu
dovy a prostředky-a sociální péče je úplně
v rukou státu. Je jistě dobré, že můžeme
i v těchto ústavech působit.

Máte čekatelky či novicky?9
Vhodných kandidátek je málo, protože náboženská
výchova byla úplně potlačená. Po převratu se če
kalo, že bude nový dorost, ale tak lehké to není.
Snad by bylo dobré napsat dějiny vaší řehole v
době pronásledování. Pracuje na tom někdo?
V Katolickém týdeníku vycházejí dějiny řeholí,
životopisy zakladatelů, činnost až do dnešní doby.
I ve Zdravotnických novinách jsem četla o sestrách-ošetřovatelkách. Jsou tam i dějiny jejich řeholí-snaží se tam získat sestry pro charitativní
nebo zdravotnickou péči. Jinak je leccos zpracová
no na úrovni provincie, životy zesnulých sester,
tam se jistě dotýkají i jejich utrpení. Zpracovává
to jedna sestra. Jak je daleko, nevím.
Byly vaše představené také ve vězení?
Ne-jen představené Boromejek a jiných řeholí^my
se okamžitě z krnovského kláštera dostaly do čin
nosti-profesorky z gymnásia na Vinohradech a uči
telky přešly do ústavů sociál.péče. Díky jim vý
chova duševně postižených dívek dosáhla vysoké
úrovně, na které dnes budují laičtí pracovníci. Na
še sestry vypracovaly osnovy. Dřív to bylo pouhé
ošetřování, od r 1950 se to velmi pozvedlo, zvlášť
když se toho ujala Charita, v r.l96O okresní so
ciální zabezpečení.
Jste vysokoškolsky vzdělaná profesorka dějepisu
a zeměpisu. Chybí vám, že nepracujete na své
úrovni?____________________________________________
Ťo bych neřekla, i když jsem se na učení těšila.
Učila jsem jen půl roku. V r.l95O jsem přešla do
nemocnice, po tříměsíčním kursu v Ústí n.l.Víta
la jsem práci v nemocnici, ale domnívala se, že v
té nebezpečné době ji budu děiat pár měsíců. Pro
dloužilo se to na deset let. Z ambulance jsem pře
šla na gynekologii a pak na operační sál. Svou
práci jsem chtěla proměnit ve vlastní oběť za ce
lý národ, za všechny, kdo trpěli.
Nelitujete tedy toho, že jste Bohu slíbila věrnost?
Přemlouvali mě, abych vystoupila a šla studovat ■
medicínu. To bych byla nikdy neudělala. Nikdy
ne! Práce na oddělení pooperační péče, u těžce
zraněných, spolupráce s lékaři mi dala nesmírně
mnoho. Přeložila jsem z franštir.y i nové pojetí
hibernace. Myslím, že lékař, který to vynalezl se
jmenoval Laboure. Francouzi za války měli každý
na krku ampu!ku-na protišokovou terapii. Vznikl
z toho celý směr. Používá se na snížení teploty
organismu, hlavně při operacích. Pacient pak
mnohem lépe přežíval. Francouzi vyráběli celou
škálu těchto léků. O této nové disciplině isem z
franštiny hodně překládala a naši lékaři to také
publikovali, zvi.pokud šlo o akutní pankreativkdy jsou nejhorší bolesti. Je tc slinivka břišní.
Desetiletá práce v churirgii mi dala tolik, že když
jsme v šedesátých letech museli opustit nemocnici
a přešli do ústavu sociál. péče-byly jsme mladší a
mohly tam pracovat-měla jsem tolik zkušeností z
praxe, že jsem zastávala úřad vrchní sestry sku
tečně odborně.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně dorostu!

CÍRKEV SE OBROZUJE

a disciplina se do jisté míry změnily.
Pius IV.nechtěl rétorická kázání, ale probírání
náboženských pravd, a také osobní poučování.
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PIUS IV.POKRAČUJE V REFORMÁCH
SV.FILIP HNED ZAČAL PŘIPRAVOVAT ŽÁKY
Papež poslal nuncia do Německa ke všem ně
aby plnili usnesení Tridentského sněmu. Měli za
meckým mocnářům. Setkali se s odporem a s ne čít hlavně v okolí Říma, které bylo ve stejně
návistí. Nechtěli papeže uznat a proč chce
ubohém stavu, v jakém jsou dnes periferie čet
něco napravovat, stejně bylo papežství pří ných velkých měst. Stejně pracovali i jezuité.
činou náboženských zmatků.
Krčmě ošetřování náročných začali s duchovními
Ani katolická knížata koncilu nepřála. Fer cvičeními pro mladé členy, ti měli také vyučovat
dinand Rakouský se usadil blízko Tridentu,
děti a prostý lid náboženství.
aby prý hájil svobcdu koncilu.Ve skutečnosti
POSLEDNÍ-TENTOKRÁT KLADNÝ PROJEV NEPOTISMU
ho chtěl ovlivňovat, a to papež odmítnul.
Jím vybraní kardinálové měli předsedat jednot Pius IV.měl velmi rád svého synovce sv.Karla Boronejského, snad nejvýznačnější osobnost Tridentelivým zasedáním, ale ne všichni byli tak
obratní jako rehabilitovaný Morone. 18.ledna ského sněmu. Byl arcibiskupem v Miláně, kardiná
lem, státním sekretářem a legátem pro Rcmagnu 1562 zahájil koncil svou práci znovu, ale
a
pokračoval pomalu, takže byl slatnostně ukon nebylo mu ještě ani 23 let! Sv.Filip říkával,
že mladým můžeme závidět - mají před sebou ještě
čen až koncem r.1563. I ti Otcové koncilu,
dlouhý život, aby milovali Boha. Sv.Karel měl
kteří zastávali opačné názory-a to velmi
ovšem mimořádné schopnosti, nadání a klidně, cí
energicky-se radostně objímali.
levědomě prováděl církevní reformu. Na jeho dvo
KE KONCI .SE UKÁZALA dQlEŽITOST KONCILU
ře to vypadalo jako v klášteře. Měl pro své
Stanovila se přesná” čára mezi katolickou ví vlastní oratorium. Jeho dvůr se neskvěl toaleta
rou a tzv.refonrétory. V ničem koncil ne
mi dam, šlechtičen a chotí vyslanců, ani se tam
ustoupil, nic neslevil. Malé ústupky v celi neklelo, nemluvilo oplzle. Zaměstnanci Karla'
bátu a přijímání pod obojí byly vázány na
se scházeli několikrát denně k modlitbám. Karel
podmínky a okolnosti, které zdaleka nezname jim někdy sám kázal. Odchovanci Filipova orato
naly vítězství novotářů. Na koncilu se po
ria uměli sloužit - nechtěli, aby se jim slouži
znalo, že u protestantů nejde o reformová
lo. Zklamaní hejskové hořekovali. Karel navíc
ní, nýbrž o zúžení, zkreslení, ochuzení ná
sháněl na věna chudých dívek, aby se mohly pro boženské dynamiky, že protestantů zbožňují
vdát a neklesly na úroveň prodejných dívek.
spíš Písmo-i když je to slovo Boží-na úkor
celého učení Kristova-který je i v tradici. SV.KAREL SÁM CHODIL DO ORATORIA SV.FILIPA.
Posílal k němu své lidi, zastával se ho, podpoKONCIL ZREFORMOVAL CELÝ CÍRKEVNÍ ŽIVOT
roval ho finančně. Filip Neri byl synem svobod
Do žil katolíků vlil novou sebedůvěru a
né Florencie, miloval svobcdu -as jemným,
hrdost. .Viděli, že Církev se zreformuje vždy ušlechtilým šlechticem Karlem si nerozuměli.To
sama v sobě a nepotřebuje, aby ji reformova to nepochopení charakterizuje řada anekdot.
li samozvaní nespokojenci, kteří navíc zapo Jednou jel sv.Karel ve skvostném kočáře po mos
mínají, že nejdříve musejí zreformcvat sebe. tě Sant Angelo, kde si hrál sv.Filip se svými
Tím dal koncil předpoklady pro vnitřní i
žáky. Volal na Karla:"Kampak tak rychle? Do pek
vnější rozmach Církve. Ovšem reformy měly
la, do pekla?" Sv.Karel ho vybídl, aby si k ně
dost časového prostoru k uskutečnění-jak to mu přisedl. Ale když Filip usedl na místo sv.
určil moudrý Pius IV., protože rychlým usku Karla, které mu světec uvolnil, hned vyskakuje
tečňováním by vznikly zmatky-jak to vidíme
z kočáru: pod nádhernými polštáři bylo plno hře
u II.Vatikánského koncilu, tady se přes noc
bíků a střepů. Tento způsob pokání sv.Filip ne
změnily staleté zvyky-někdy na úkor víry.
chápal a neuznával. Ale je pozoruhodné, jak
tito dvě světci spolupracovali, i když měli tak
PROBLÉMY S ŘÍMSKOU KURIÍ-VLÁDOU
rozdílné povahy a názory. Vzor pro nás!
Návrhů na její reformu bylo dost. Pius IV.
provedl reformu sám a do důsledků. Měly se
KAREL PRODÁVAL MAJETEK, VZÁCNÉ KNIHY
ba dal slít i svaté mešní nádoby-aby nasyti
zakládat semináře pro výchovu kněží. Kněží
museli nosit kněžský oděv. Začalo se se sou chudinu v době hladu a moru...S ostatními kněžístavným vyučováním náboženství u mládeže a i mi šel v kajícím průvodu, v žíněné košili, s
prostého lidu. Náboženská nevědcwost byla
provazem kolon krku, hlavu posypanou popelem a
právě tak žalostná, jako dnes. Duchovní mu
zpíval kající žalmy. Sebe považoval za největší
seli pravidelně kázat. Brzo vyšel Tridentho hříšníka-viděl svou duši totiž v nesmírné záský katechismus, shrnující hl.pro faráře ná ži Boží-proto i každou skvrnku. Strhoval svým
boženské pravdy, které měli probrat s věří příkladem. Krásný a učený, vznešený a jemný a
cími. Tyto pravdy platí stále-jen metody se upřímně oddaný pravé reformě. P.S.BRAITO

..ČLOVĚK-TO ZNÍ HRDĚ!"
S určitou dávkou humoru vypravuje Dominikán ze Znojma, P.Zemek, o krutém vězeni,o
svých zážitcích, o metodách komunistů i o
svých spoluvězních.

Měl jsem radost, že jsem ve skutečnosti ne
provedl nic, zač bych měl být vězněn. Za po
moc při přechodech přes hranice se podle
par. 50/23 netrestalo. Tehdy (soud se mnou se
konal 23.září 1948)to nebyl ani policejní pře
stupek! Nový zákon č.231 byl vydán až 28.
října 1948. Když někoho do té doby chytili,
musel zaplatit pokutu 25-50 Kčs-ale trestní
čin to nebyl.
NÁVŠTĚVY MĚ MAMINKY
Musím se zmínit o jejich návštěvách. Nejdříve
jedna maličkost: už od dětství mi dávala mat
ka za vzor velmi hodného chlapce-Jožku Most
ka. Při každé příležitosti. Moc jsem ho v lás
ce neměl-aby dokonce jsem na něj měl vztek:
on byl vzorný, já rošťák. Oba jsme byli vy
svěceni na kněze v týž den a měli jsme ve
svém rodišti primici. Později se stal tajemní
kem arcibiskupa Prečana a pak arcibiskupa
Matochy. Mne soudruzi zavřeli 28.června
1948. Když za mnou přišla maminka na návště
vu, bylo jí divné PROČ jsem dělal něco, zač
jsem zavřen. "Vždyť Jožka Moštkůj je také
kněz a zavřený není..." To bylo těžké vy
světlování! Já věděl, že soud byl inscenova
ný..." Tu jí řekl inspektor Pudelka:"Matko,
vy jste ráda, že máte syna kriminálníkem?"
Maminka nato:"Su ráda, protože dnes je kaž
dý dobrý kněz zavřený, aj Jožka Moštkůj je
zavřený..." Od té doby jsem měl Jožku radě
ji, protože mi to u maminky" vyžehlil".
NEMOC A OPERACE
NAŠI VYZNAVAČI
V Leopoldově jsem měl potíže se žlučníkem a
Jirka Krbec rozhodl, že mne bude 4.srpna
operovat. Jenže dva dny předtím ho odvlek
li na Ruzyni a operace byla odložená. Často
jsem zvracel a kromě melty a chleba jsem ne
snášel nic. V říjnu jsem onemocněl, snad to
byla chřipka. Měl jsem horečku, potil jsem se
tak pro mne ostatní spoluvězni žádali ráno o
lékaře, ale bachař ho nezavolal. Neudělal to
ani druhý den, žo už mi bylo trochu lip,ale
horečku jsem měl stále. Třetí den jsem už
byl skoro "fit", pro mne přijde bachař:"Do
nemocnice!" Povídám mu, že už horečku ne
mám. Ale šli jsme. Zjistili, že horečku nemám
a za trest mě strčili do korekce, "pretože som
nerobil dva dny". Za týden přijel doktor
Krbec a hned 4.listopadu mi žlučník vyopero
val. Když jsem se hlásil bachařovi na praco
višti, že jdu do nemocnice, povídá:"Vaše mě
no ma nezaima, pre mna ste len číslo."
íCLOVĚKt TO ZNÍ HRDĚ!!!)
Vzpomínám si, že jsem psal domů, že chci jít
na operaci se žlučníkem a naši mi odpověděli,
abych s tím počkal, až se vrátím domů.

Přišla doba návštěv - a já měl po operaci. Při
vezli mě do "hovorny"a naši začali :"Všeci ti
vzkazujú. že se nemáš nechat operovatŘí
kám jim:"Už mám po operaci!" Nato oni:"Bóže,
to je dobře!" Obávali se, abych při operaci
nezemřel. Nemohli vědět, že jsme tam měli
"své"lékaře, kteří byli vězňové jako my a sta
rali se ze všech sil, aby nám pomohli.
SETKÁNI' S VELKÝM UMĚLCEM
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Na procházkách jsem mluvíval s Dr.Václavem
RENČEM, velmi ušlechtilým člověkem a velkým
básníkem, a při tom člověkem nesmírně pros
tým a hlubuce věřícím. Jeho básně vězňové
opisovali, učili se jim zpaměti a přednšeli je z
jedné věznice do druhé, z jednoho tábora do
druhého, podle toho, kam putovali. Když jsem
přišel domů, už mi někdo odkudsi poslal Renčovu POPELKA NAZARETSKOU, napsanou na
stroji. Vězňové, kteří vyšli z kriminálu a umě
lí ji nazpaměť ji napsali, sestry opisovaly a
tak byla vydána bez autorova vědomí a také
bez cenzury.
JE TO JENOM TORZO - ALE PŘECE...
Při poslechu těchto svých zážitků si uvědomu
ji, že je to jenom torzo. Přichází mi na mysl
spousta věcí, které by bylo třeba vsunout
k různým stránkám, ale uvedl jsem v hlavních
rysech jen to, co mě právě napadlo při vzpo
mínkách na svůj život ve vězení. Bylo by tře
ba se zmínit o mnoha vzácných lidech. Ale
snad k tomu dojde ještě jindy.
HROZNÁ UDÁLOST
Z pobytu ve Leopoldově mi utkvěla v mysli
jedna hrozná událost. Šli jsme se právě kou
pat, když proti nám utíká vězeň a křičí:"Par
tyzán zabil jednoho vězně!" Partyzán byl bachař, který byl na věži a hlídal. Jiný bachař
šel se starými vězni, kteří se dobrovolně při
hlásili uklízet dvůr. Nějaký starý sedlák-byl
odněkud od Domažlic, myslím, že se jmenoval
Brůža,s jiným mužem nakládali na vozík kus
dřeva. Přitom onen muž překročil nejnižší
ostnaté dráty(bachař tam byl však s nimi)a tu
Jano-partyzán z věže, ho zastřelil. Bylo to
proti předpisům, ale nestalo se nic. Náčelník
s jiným bachařem partyzána odvedli, ale za
několik dní byl na věži zase. Kdykoliv jsme
šli na vycházdu pod jeho"věž", vystrkoval
proti nám automat. Protože to nebyl normální
člověk, ale nebezpečný primitiv, odmítali jsme
několikrát jít na vycházku.
VALDICE - NEHROZNĚJŠÍ GALEJE
Po vánocích 1957 přišlo několik cizích bachařů
a začali si vybírat. K transportu do ValdicKartouz, vybrali i mne. Do brusírny skla.By
la to otrocká práce, Valdice byly nejhorší galeje, kterými jsem prošel. Norma se musela
splnit měsíc po zaučení! Na svobodě je výuční
doba 3 roky. Kdo normu nesplnil, šel do ko
rekce. Stále přidávali hodiny, pak jsme praco
vali 12 hodin denně, než jsme se uložili ke
spárlku, byla jedna a o půl páté nás vzbudili

rozdávala se snídaně. Pak jsme mohli spát ještě do půl sedmé, ale to už skoro nikdo neusnul.
Vzbudili nás a rychle na brigádu: bud škrabat brambory nebo do zahrady na úklid, za kaž
dého počasí. "Vymeť s nima každou louži!"poručil náčelník bachařovi. V 11 hodin byl oběd a
pak zase do půlnoci brusírna. Když jsme pracovali v brusírně od půlnoci do poledne, byla
brigáda odpoledne. Takže času pro sebe jsme měli minimum._________________________________ 12

DÍLO
SV. IGNÁCE
Jedným z trvalých pomníkov Ignácovho pozitívného apoštolátu v Říme bola ustanovizeň,
Ktorá časem nadobudla celocirkevný význam.
Bolo to ŘÍMSKÉ KOI&IUM-COIMGIUM ROMANŮM.
IGNÁC SA DLHŽiTaS ZAOBERAL PLANCM
založit v~Ríme seminář na dokladnéjšie vzde.
lanie a výchovu kňazov, ktorí by bolí opo
rou cirkevného života. Ale nemal potřebné
peniaze na takéto podujatie. Situácia sa
změnila, kal vo Svatem roku 1550 prišiel do
Říma gandijský vojvoda FRANTIŠEK BORGIA,
ktorý věnoval výše 4500 zlatých dukátov na
vybudovanie kolégia. Ignác chcel z vláčnos
ti nazvat plánovaná ustanovizeň Borgiovo
kolégium. Ale ked to vojvoda nechcel při
pustit, ostalo pri jednoduchou, ale pritan
výřečnou názve Římské kolégium.
ZAČÁTKY BOLY VEĹMI SKROMNÉ
Dna 22.februára 1551 sa na ulici Via ďňracoeli na jednán prenajaton deme objavil nápis: Schola de Gramnatica, d'Humanita e
Dottrina eristiana, gratis/škola gramatiky,
humanitných predmetov a krestanskej náuky,
bezplatné/. Prvými študentmi bolo štrnášt
jezuitských klerikov, ktorí sa prestahoval
do sponenutého donu so svojím rektorem,
Francúzcm P.Jeanem Pelletiercm. Čoskoro sa
začali pripájat aj iní študenti.
RIMANOV PŘEKVAPOVALO NA NÁPISE NAJVIAC
slovo"gratis"čo znamená bezplatné, zadarmo.
Taká školu doteraz nepoznali, váaka tejto
zvláštnosti nali do kolégia přístup aj chuchobní. Nerozhodovali peniaze, lež schopnos
ti a dobrá vola. Žiaci sa do novej školy
hlásili tak, že už o pSt mesiacov skremný
dom na zlici Aracoeli nestačil. Dna 13,jála
jezuiti pronajali na pflt rokov ovela priest
rannejšiu budovu na dnešnej ulici Via del
Gesu, ktorá vedie od kostola II Gesti k námestiu Piazza di Sta.Maria sopra Minerva.

ZÁKLADOM VYUČOVACEJ MEIÓDY V KOLEGIU
bol tzv."pařížsky poriadok", který pozostával v striedaní prednášok a opakování, ako
aj v řečnických cvičeniach a v dišputách o
prebratej látke. Tieto sa niekedy konali
před verejnostou. Tak sa žiaci Římského ko
legia po prvý raz představili veřejnosti,
8.okr.l552 v kostole sv.Eustachia. 0 rok
besjir, 28.a 29.okr. ako aj 4 nov.vystupo
vali v kostole Sta.Maria della Strada v
přítomnosti kardinálov a iných hostí.

Vtedy okrem řečnických vystúpení boli na pro
grame aj filozofické a teologické dišputy. V
tem čase už učily na kolégiu významní profeso
ři z viacerých národov: Talian Fulvio Cardulo
gréčtinu, Kastílčan Baltasar Torres matematiku
a fysiku a Bask Martin de Olabe scholastické
teológiu.

KOLĚGIUM RASTLO VÝZNAMOM AJ ROZSAHOM
Prirodzene, rástli aj finančné náklady. Čiastoč
ne ich pemohol kryt gandijský vojvoda František
Borgia/kým nevstúpil do jezuitskéj řehole/,
sčásti penahali pápeži Július III.a Marcel II.
Bolo však třeba robit aj zbierky. Keň miestne
zdroje nestačili, Ignác poslal r.1555 P.Hieronyma Nadala do Španělska, aby aj tam zháňalfinančné prostriedky.
PAPEŽSKÁ GREGORIÁNA
Neskor, v r.l583/takmer 30 rokov po Ignácovéj
smrti/, Římské kolégium dostalo velkodušného
mecenáša v osobě pápeža Gregora XIII. Jeho při
činěním sa z Římského kolégia stala dobré vy
bavená, medzinárodne uznávaná a do budúcnosti
zaistená cirkevná univerzita. Po ňcm dostala
aj měno Pontificia Universitas Gregoriana^Pápežská Gregoriánska univerzita.
COLLEGIUM GERMANICUM-HUNGARICCM

Okrem Římského kolégia sa Ignác Loyolský přiči
nil aj o založenie Německého Kolégia. Vzniklo
v r.1552 a bolo Ignácovi zvlášt drahé. V ňcm sa
totiž připravovali na kňazstvo kandidáti z Ně
mecka gniaveného náboženskými rozbrojmi. Odtial
vychádzali dobré připravení a Římu věrní kňazi,
ktorí sa vo svojej krajině stali oporou miestne
ho duchovenstva a základem cirkevnej obrody.
Keň neskor na Nemeckcm kolégiu študovali váčší
počet bohoslovcov z Uhorska, rozšířili jeho názov na Nemecko-uhorské kolégium.
Z poutavé 'knihy' P- Ragnunda Ondruse S. J.
FUTER A REFORMÁTOR, o sv. Ignácovi z Loyoly.

Nreusraveny
OVINKYegypcsKO-pravos±avne cirKve bemira
III./68/navštívil v září švýcarsko, kde žije
800 jeho věřících pod vedením P.Sidrava, žijícíno v Einsiedelnu ubenediktinů.Sv.Felix a Regula, pohřbeni v Míinsteru v Curychu, byli členy
thebské legie z hor.Egypta a kázali víru v 3.st.
na území dnešního Švýcarska. Byli umučeni s
ostatními křesťanskými legionáři u sv.Mořice.
'Švýe. vláda přijala v ‘Bernu Dalai Lamu-jako du\ chovné, ne světského představitele, protože
^pokládá Tibet za součást Činy.

NA DUCHOVNÍ OBNOVĚ JE MILÉ , PŘÁTELSKÉ OVZDUŠÍ !

MÁTE ČISTÉ SVĚDOMÍ?
PROČ SE DNES SVÁTOST POKÁNÍ ZANEDBÁVÁ?
Svátost pokání se dnes tolik zanedbává
a podceňuje, poněvadž se pozvolna od
stranilo vědomí, že člověk je hříšný a
také chybí lidem pokora.
Kněz a biskup jsou jediní, kteří smějí
sloužit obět mše svaté a kteří jménem
Božím odpouštějí hříchy člověku - čili
Bůh je posvětil k tomu, aby skrze ně
lidem hříchy odpouštěl.
CO JE VLASTNĚ SVÁTOST POKÁNÍ?

Křtem se odpouštějí všechny hříchy.Ale
po křtu člověk znovu hřeší. Pro odpuš
tění těchto hříchů máme svátost pokání.
Kristus nám v ní nabízí - prostřednict
vím kněze - smíření s Bohem a s Církví.
KDY ZALOŽIL KRISTUS SVÁTOST POKÁNÍ?

Ježíš Kristus si sám vyhradil odpouště
ní hříchů. Za svého života mnohým li
dem hříchy odpustil. Tuto moc přenesl
na své apoštoly. "VŠECHNO, CO SVÁŽETE
NA ZEMI, BUDE SVÁZÁNO V NEBI, A CO
ROZVÁŽETE NA ZEMI, BUDE ROZVÁZÁNO V
NEBI."(Mt 18,18).

Když se v neděli po svém Zmrtvýchvstání
zjevil večer apoštolům, dechl na ně a
řekl: "JAKO OTEC POSLAL MNE, TAK I JÁ
POSÍLÁM VÁS. PŘIJMETE DUCHA SVATÉHO.
KOMU ODPUSTÍTE HŘÍCHY, TĚM JSOU OD
PUŠTĚNY, KOMU JE ZADRŽÍTE, JSOU ZADR
ŽENY."(Jan 20,21-23).

KDO M0ŽE UDĚLOVAT SVÁTOST POKÁNÍ?

Svátost pokání mohou udělovat jen ná
stupci apoštolů - tj. biskupové - a ti,
na které biskupové tuto jnocpřenesou totiž kněží.
Z JAKÝCH HŘÍCh6 JSME POVINNI SE ZTOVÍDAT:

učení víry

Musíme se zpovídat z těžkých čili smr
telných hříchů-vědomé a dobrovolné pře
stoupení zákona Božího v důležité věci.
Je však užitečné a Bohu se líbí, když
se zpovídáme i z lehkých hříchů. Ty to
tiž časem mohou vést k těžkému hříchu,
jako malá trhlinka může vést k roztrže
ní celých šatů.
Z KTERÝCH ČÁSTÍ SE SKLÁDÁ SV.ZPOVĚĎ?
1. Poctivé zpytování svědomí.
2. UPŘÍMNÁ LÍTOST nad spáchanými hříchy.
3. Pevné předsevzetí se hříchů a příle
žitosti ke hříchu vyhnout.
4. Vyznání hříchů řádně utanovenému
knězi.
5. Vykonání pokání, které nám
uloží.
UNIV. PROF.Dr. Ferdinand
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l.-10.8.sezvali redemptoristé mladé z Německa
Itálie, Rakouska, Španělska, Polska, V. Brita
nie, Francie, Belgie, Irska a Švýcarska do
Fggenbergu u Vidně na promluvy a rozhovory na
téma Oblevit a hlásat evangelium._____________
Sotva odejel sv.Otec z Madarska, uveřejnily
budapešťské noviny anketu. V zemích východní
Evropy je sv.Otec oblíbenější než Gorbačov.
Sv.Otec dostal 32 %, Gorbačov 16%. V pravo
slavném Bulharsku sv.Otec 13%, Gorbačov 33%.
V naší vlasti sv.Otec 32%,Gorbačov 16%._______
Při příležitosti 100.výr.encykliky Rerwn Novarum navštívil sv.Otec 1.9.městečko Carpineto Romano, rodiště encykliky, papeže Lva XIII.
/nor. se r.1810 a jmenoval se G.Pecci/._______
Arcibiskup v Kantonu v OWe-Mons.Dcminik TangYee-Ming/73 let/ 22 let vězeni, žije nyní v
Hong-Kongu. Sdělil novinářům, že konán ismus v
Číně se asi zhroutí. Jsou prý tam četné konverse a prohlubuje se víra.____________________
Ve Florencií bude od22. 9.do 21.10. výstava
biblí. Bude vystaveno 125 velmi významných
exemplářů, z florentskýcha italských knihdven.i
27.8.přijal sv.Otec biskupskou konferenci Mayanmaru/dříve Barma/. Je rád, že je po 30 ti
letech pohromadě, dříve směli přicházet jen
jednotlivě. Loni byla v zemi založena apoštol
ská delegace. Biskupové, kněží i věřící pracu
jí za velmi těžkých podmínek, mají se soustře
dit na hlásání evangelia a nepodléhat malomy
slnosti. V zemi je asi půl mil.katolíků z počtu
40 mil.obyvatel, většinou budhistů. Je tam 10
diecézí, asi 180 farností, 85 diecézních kně
ží, 20 řeholníků, přes 200 řeholnic a přes
2000 katechistů-laiků-katechetů. V zemi je vo
jenská vláda s maoístickým zaměřením. Církev
tam má poměrně velkou kulturní svobodu, 100
dětských školek, 10 zákl.škol, několik ošetřo
ven a útulků pro malomocné, asi 100 sirotčin
ců a několik starobinců - Ostatní bylo znárod
něno.__________
___________________________
Sv.Otec navštíví v únoru 1992 Senegal, Gambii
a Guineu.
_________________________________
V katolickém institutu Západní Afriky v Abižáno/Pobřeží slonoviny/'se konal 5.kongres celoafrické společnosti katolických exegetii/vykladaču Písma/, o problémech evangelizace v Afri
ce. Scházejí se každý druhý rok, letos se se
šlo 43 biblistů z Afriky na tána Evangelizace
a misie. Sev.Afrika je většinou muslimská a
mohámedáni se snaží dostat dále, křesťané se
však islamizaci brání._____________________
60.12. do 4.1.1992 se koná v Budapešti setká
ní mládeže, oraanizované společnosti Taize.

UŽ JSTE SE PŘIHLÁSILI NA
DUCHOVNÍ OBNOVU?
HOL «OCK

******* ANTIKRIST
V novele Vladimíra SOLOVJEVA dochází k
hlavnímu okamžiku. Duchovenstvo, věřící a
hlavně vedoucí tří náboženství mají uznat za
duchovního vládce císaře.
VYZNEJ JEŽÍŠE KRISTA, SYNA BOŽÍHO!
Zvedl se stařec Jan jako bílá svíce a laskavě
řekl:"Velký vládče! To, co je pro nás křestany nejdražší, je sám Ježíš Kristus. On a
vše, co od něho pochází. Víme, že v něm tě
lesně přebývá plnost božství. Od tebe, velký
vládče, jsme ochotni přijmout všechno, co je
dobré jen tehdy, když v tvé velkodušné ru
ce poznáme svátou ruku Ježíše Krista. A na
tvou otázku, co pro nás můžeš udělat, je na
še jasná odpověd: Vyznej tu hned před námi
Ježíše Krista, Syna Božího, který se stal
člověkem, vstal z mrtvých a znovu přijde ve
slávě. Vyznej ho, a my tě přijeme s láskou
jako pravého předchůdce jeho druhého přícho
du." - Stařec se odmlčel a upřeně hleděl cí
saři do tváře. V císaři se něco hrozného ode
hrávalo. V duši se mu rozpoutala pekelná
bouře, podobná té, kterou zažil v oné osudné
noci. Úplně ztratil vnitřní rovnováhu a všech
ny jeho myšlenky se soustředily na to, aby
neztratil vládu nad sebou ani ve vnějším
vzhledu a aby předčasně sám sebe neodhalil.
Téměř s nadlidskou silou se opanoval, aby se
ne vrhnul si divokým řevem na člověka, který
k němu promluvil a neroztrhal ho na kusy.
Náhle zaslechl jen jemu známý mimozemský
hlas, který mu našeptával:"Mlč a neboj se."
Odmlčel se. Ale jeho zachmuřená a zbledlá
tvář se svraštila, z očí mu sršely jiskry.
STŘETNUTÍ DVOU SIL-ZLA A DOBRA
Když stařec Jan mluvil, velký divotvůrce Apollonius seděl zahalený ve svém trojbarevném
plášti, zakrývajícím jeho kardinálský purpur.
Zdálo se, že pod pláštěm něčím tajemně mani
puluje. Jeho soustředěné oči jiskřily a jeho
rty se rychle pohybovaly. Z otevřených oken
chrámu bylo vidět přibližující se temný mrak.
Stařec Jan neodvracel své upřené a vystraše
né oči od císařovy tváře. Náhle se zachvěl
strachem, obrátil se k druhým a přiškrceným
hlasem vykřikl:"Moji synové, TO JE ANTI
KRIST!"
V tom okamžiku zaburácel v chrámě ohlušující
hrom, bleskl oslepující blesk v podobě kruhu
a ovinul se kolem starce. Všichni zůsta
li ohromeni a když se křesťané z omrá
čení probrali, ležel stařec Jan na zemi
mrtvý.
BOŽÍ SOUD?
A císař, bledý, ale klidný, se obrátil
k shromáždění a řekl: "Sami jste viděli
Boží soud. Nechtěl jsem smrt nikoho,
ale můj nebeský Otec se pomstí na ne
přátelích svého milovaného Syna. Otázka
je vyřešená.

Kdo se odváží mluvit proti rozhodnutí Nejvyššího? Tajemníci, pište: Ekumenický koncil
všech křesťanů poté-co blesk z nebe zasáhl
nesmyslného protivníka Boží mocí- jednohlasně
uznává vládnoucího římského císaře za svou
nejvyšší hlavu a svého svrchovaného vládce."
V tom okamžiku zazněl chrámem jasný a silný
hlas:"Contradicitur! Neschvaluji!" Papež Petr
vstal a rudý ve tváři,třesa se hněvem, zvedl
svou pastýřskou berlu směrem k císaři a řekl:
"Naším jediným vládcem je Ježíš Kristus, Syn
živého Boha. Kdo jsi ty, to jsi už slyšel.
Odejdi od nás, bratrovražedný Kaine! Pryč od
nás, špinavý nástroje dáblův. Autoritou Je
žíše Krista, já, sluha sluhů Božích, navždy
tě vyháním z Božího ovčince, ty prašivý pse,
a vydávám tě tvému otci, Satanovi. Anatéma!
Anatéma! Anatéma!"
Zatím co papež mluvil, velký čaroděj se nepo
kojně vrtěl pod svým pláštěm. Ještě silněji
než poslední anatéma zahřměl ohlušující úder
blesku a poslední papež padl bezduchý na zem
"Tak zahynou rukou mého Otce všichni moji
nepřátele,"řekl klidně císař.
14
Přeložil P.Pauliny_____

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ
19.-20.9.se konalo v Spišském Podhradí I.sympo
sium kanonického/církevního/práva za účasti
těch, kdo pracuji v cirk.soudech a biskupských
úřadech v ŠSR. Organizátor—trnavské arcibiskup
ství za vedení soud.vikáře P.Truca za podpory
apošt.soudu římské roty. Koná se na výslov
né přání sv.Otce, který řekl v lednu děkanovi
římské rody Mons.Er.Fiorovi,aby pcmáhal církvi
ve vých.Evropě,kde cirk.právo silně upadlo.
Nitranský biskup kard. Korec, T.J., oslavil
24. 8. už 40 let od sveho-tajného-svěcent na
biskupa. Gratuloval mu i generál .jezuitů
P.Kolvenbach. ! ________________________________
Za 14 let prý bude v Japonsku půl mil.katolíků
R.199O jich bylo o 4.822 víc-tedy 428.830/obyvatel je 123 mil./ Dvě třetiny katolíků jsou
ženy, jen arcidiecézi Nagasaki je stejný počet
mužů a žen. V Japonsku je 811 farností,1784
kněží/518 diecézních,1266 řeholníků/a 6684 řeholnic/z toho 500 zahraničních/.- V zemi je
průměrný věk žen 82 let, mužů 76 let. Po Japonsku následuje Švýcarsko, Švédsko a Island.
Katedrálu sv.Sofie v Novgorodu-v nejslavné jsi,
v dějinách po sv.Sofie v Kijevě-dostali pra
voslavná zpět. Posvětil ji patriarcha Alexej.
15.8.poděkovalo na sv.Hostýně 8.000
poutníků za milosti tam už po 750 let
©^udílené. Před sto lety postavil znovu
/58 let rozbitou basiliku olomoucký
arcibiskup A.C.Stojan, který má být
prohlášen za blahoslaveného. Na osla
vu přijel i nuncius Coppa a sloužil s
30 kněžími mši svátou.
Benediktini v Einsiedeln prijzmaji na
' podzim 5 noviců.

DĚJINY PAPEŽŮ
EVŽEN IV.
Pokračování.
Tento papež měl co dělat s Basilejským
sněmem, s husitskými nepokoji a s proni
káním islámských Turků do Evropy.

Teoreticky došlo k sloučení Východu a Zá
padu 5.července 1439 na sněmu ve Ferraře-jen pár let před pádem hlavního města
pravoslavných - Konstantinopole. Nastala
kulturně významná duchovní výměna hod
not Západu a Východu. Vyvrcholením bylo
povýšení Bessariona, arcibiskupa z Nicei,
který se po koncilu stal katolíkem, na kar
dinála. Byl to hluboký myslitel, velkorysý
dobrodinec a ušlechtilý církevní kníže.
V něm je soustředěn řecko-latinský huma
nismus ranné renesance. Znal perfektně
filosofa Platona a jeho skvělá knihovna pat
ří k základům knihovny sv.Marka v Benát
kách. Je to poslední významný Řek před
islamizací Východu.
R.1439 se dočkal papež Evžen ještě návra
tu Arménů, Jakobínů, nestoriánů a Maronitů do katolické Církve.
5.listopadu 1439 povýšilo 11 biskupů a 1 kar
dinál v Basileji na posledního protipapeže
Amadea VII.ze Savojska. Přijal jméno Fe
lix V. Byl to romantický vdovec a hlava
poloduchovního rytířského řádu sv.Mauritia
a Lazara v Ripaille u Ženevského jezera.
Našel pár stoupenců mezi šlechtou.
Po úspěšném uzavření míru v Itálii se mohl
r.1443 vrátit Evžen do polorozpadlého Říma.
Hned začal s výstavbou. Vznikly však noví
konflikty s basilejským-nezákonným-sněmem
Odstranil je Eneáš Silvio Piccolomini, sekrenástupce Sigmundova, krále Bedřicha III.
Později se stal Piccolomini papežem.
Evžen se marně snažil zastavit islám, postu
pující do Evropy. Po prohrané bitvě u Var
ny 1O.října 1444 zavraždili průvodce křes
ťanského vojska kardinála-legáta Cesariniho
Evžen se dopustil i politických chyb. Ne
měl mnoho zkušeností ani smysl pro míru a
byl dost tvrdošíjný. Jako papež a kněz byl
vynikající, vznešený, piný vnitřního klidu,
žil prostě, byl spravedlivý, staral se ne
únavně o chudé a trpící, podporoval sv.
Bernardina ze Sieny, sv. Jana Kapistrána a
sv.Františka Romana. Ostře odmítal svatokupectví, i když jeho synovec byl kardiná
lem. Reformoval řehole i kněžstvo, jak jen
mohl. Málokdy bylo tolik skvělých a lidsky
přitažlivých kardinálů jako v jeho době.Ne
byl sice renesančním papežem, ale ze všech
sil podporoval umění. Podporoval Pisanella,
aby pokračoval v práci na Gentile da Fabriano v Lateraně; v Sta Maria sopra Miner.
va pracoval Jean Fouquet, ale jeho portrét
papežův se ztratil. Velké zakázky dostal i

Donatello. Do Říma povolal Fra Angelica. Ten za
čal pracovat na freskách v býv. vatikánské kap
li, dokončil je však za Mikuláše V. Za Pavla lil.
byly fresky zničeny.
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Evžen pečoval o to, aby se zachránil to, co zbylo ještě z antiky. Lorenzo Ghiberti mu zhotovil
nádhernou tiaru, měl to být znak jednoty. Anto
nio Filarete vyrobil za dvanáct let mohutný bron
zový střední portál chrámu sv.Petra.
I o hudbu se papež zasloužil. Jmenoval kanovní
kem významného mistra své doby Cambraie. Už
v dobách Martina V.byl dirigentem papežské ka
pely Holandan Guillaume Dufay, který mj.složil
ke korunovaci papeže monet Ecclesiae militantis a
když světil dóm ve Florencii sám papež 23.března
1436, složil slavný monet Nuper rosarum flores.
Náhrobek papežův zhotovil Isaia da Pisa a stojí
v klášteře u kostela San Salvátore v Lauro. Na
začátku vlády Evžena IV.byla 30.května 1431
unálená AnffŮčanv Panna Orleánská.

VÍTE CO JE TO

?

BONIFÁC VIII./Benedikt Gaetani/mr.1235 v
Anagni, studoval v Itálii a snad i v Paříži. Ja
ko kardinál měl důležitá poslání ve Francii a na
Sicílii. Ovlivňoval resignaci předchůdce Celestina V. Stal se r.1295 jeho nástupcem a zahájil hor
livou činnost. Světový význam má jeho spor s Fi
lipem IV., králem Francie. Vydal tři buly, z
;nichž nejslavnější je UNAM SANCTAM, vymezující
;poměr mezi Církví a středověkým státem. 7.9.1303
:byl zajat kancléřem Nogaretem v Anagni dříve,
;než mohl vyhlásit na Filipa klatbu. Po třech
:dnech ho osvobodili a 12.10.1303 zemřel. Byl to
nadaný muž silné vůle, výborný právník a rozený
panovník. V boji se však ukázalo, že nedovede
zachovat klid a nemá zkušenosti. Dante ho posuzu
je velmi přísně v Božské komedii.

B O SÍC I /bosí mniši/ - označení pro členy
řádu, resp.větve řádu s přísnými řeholními pra- vidly. Jiné řády, resp.jejich vétve/např.karmelitáni/s mírnějšími pravidly se nizývají"obutí".
BOŽÍ TĚLO - je zvlášt slavnostní uctění
památky ustanovení Nejsvětější svátosti. Poprvé
se slavilo na podnět sv.Juliány z Luttichu r.
1246 a od r.1317 se slaví v celé Církvi. Je to
sice zasvěcený svátek, ale někde se překládá ze
čtvrtka po Nejsvětější Trojici na následující
neděli. U každého ze čtyř oltářů se četlo evan
gelium o ustanovení Nejsv. svátosti a mše sv.
Dnes se v oblastech, ovládaných progresisman a
snažících se přizpůsobit protestantismu, Boží
Tělo už neslaví.

'Potom vzal chléb, pronesl díkůvzdání, rozlámal
;ho a dal jim se slovy:"Toto je mé Tělo, které se
za vás vydává. To konejte na mou pamatku...

na Cardina:"Ty kryso, já tě zabiju!!"
Chvíli zápasili mléky a zarytě. Pak
padl Bloch k zemi. Vedle starodávných
Nevěřil sluchu, když slyšel v te-.
kachlových kamen, u nichž byla na
lefonu Cardinův hlas:"Odkud
rovnána polena. Zachytil jedno a pře
máš mé číslo?""To není tajem
táhl jím protivníka přes hlavu. Cardino se
ství. Někdo mi je řekl. "A co
zhrouzil, ale Bloch do něho nepřestal bušit.
po mně chceš?"roztržitě se zeptal Bloch
Když viděl, že Cardino je mrtev, vzpamatoval
Neviděl Cardina šest let a neměl chut ho
se. Rychle vyskočil, v trokách před domem si ve
zase vidět. Dříve byli přátelé. Společně
vodě umyl zakrvácené ruce. Byla už tma.
provedli spoustu nezákonností, seděli spo Když vyjížděl autem od Cardinova domu, spatřil
lu i ve vězení. Ale pak mu Cardine odlou- chlapce, jak klackem osekává bodláčí. Hoch si ho
díl ženu. A to mu Bloch neodpustil.
zřejmě nevšímal, přesto Bloch otočil hlavu.
"Chci s tebou mluvit o něčem důležitém." Byl už v polovině cesty, když si uvědomil, že
"Tak mluv.""Přece ne do telefonu." "Ne jede Cardinovým autem. Musí se ho zbavit! Blízko
mám zájem.""Až ti to řeknu, zájem mít bu nádraží odstavil auto do lesa - ale napřed pečlivě
setřel otisky prstů. Nebyl sice důvod, spojovat
deš. Ale jsi-li naštvaný kvůli Bětce, ta
už mě dávno pustila k vodě."
ho nějak s Cardinem - ale člověk nikdy neví a
Setkali se v krčmě ve městě. Cardino ne Bloch riziko nemiloval. Tomu se za dlouhou dobu
vypadal báječně. Také nalítnul. Bětka mu v zločinecké partě naučil.
utekla i s penězi a sebrala mu všechnu
Cesta k nádraží trvala necelou půlhodinku. Byla
energii. Ale té kriminální přece trochu
temná noc, vlak byl poloprázdný. Bloch klesl
zbylo:"Vyčenichal jsem báječnou věc. Ban s plnou aktovkou na sedadlo. Ulehčilo se mu Car
ka na okraji města, jeden zaměstnanec. V dino dostal, co si zasluhoval - myslel si zlomyslně
pátek mají v kase hezkou sumičku, výplatu A nemusí se s ním dělit o lup. Až do konce živo
Rád bych to provedl sám, ale ve dvou to ta může z těchto penež bezstarostně žít.
jde lehčeji."
Zasnil se. Jeho sny pochodovala děvčata, jedna
"Přepady bank už nedělám. Nic nezákon hezčí než druhá.
ného. Léta jsem bez poskvrnky."
Když se probudil, byl už vlak ve stanici. Chtěl
"A jsi chudák,"řekl Cardino."Bude to náš zavolat taxi, pak mu napadlo, že jistější je jít
poslední podniček. Pak zavřeme krám a
pěšky. Nějakou dobu musí hrát chudáka. Není to
někde v klidu se usadíme."
přece daleko domů.
"Ani nápad!""Jen si to rozmysli."
Před domem vytáhl klíče a odemknul. Namáhavě
Bloch o tom uvažoval týden. Prohlédl si
vystupoval po schodech. Na odpočívadle padl
okolí banky. Byla skutečně osamělá a mě jeho zrak oknem na zadní dvůr.
la jen jednoho zaměstnance. Odhodlal se.
Projel jím strach; v matném světle žárovky tam
Příští týden se rozhodli k činu. Cardino
viděl policejní vůz. Instinktivně se otočil na
čekal v autě s běžícím motorem. Bloch
S?kuNAŠE krimi
vpadl s pistolí v ruce do banky.
Napřed běžel přepad jako po šňůrce. Za Už přicházeli proti němu dva policisté.
městnanec otevřel tresor, Bloch shrnul
"Pan Bloch?"
bankovky do aktovky-ale pak se chlapík
"Ano."
vzpamatoval a stisknul alarm. Rozječely se "Rádi bychom s vámi mluvili. Pouhá rutina."
sirény a pokladník se vrhnul na Blocha.
Byli velmi zdvořilí. "Pustíte nás do bytu?"
Ten stisknul pistoli. Viděl ještě, jak krví Kdyby odmítl, vypadalo by to podezřele. Mlčky
zalitý pokladník klesá k zemi, pak vyrazil odemknul dveře.
ven a vklouznul do auta:"Rychle!"
"Oč jde, pánové?"
Když byli za městem, řekl Cardino:"Slyšel "Znáte jistého pana Cardina?"
jsem výstřel. Snad jsi toho chlapa neza"Znal jsem ho, ale léta jsem ho už neviděl."
střelil?"" Doufám, že pře žije. ""Proč jsi
"Malý chlapec ho dnes našel utlučeného na jeho
vlastně střílel?Víš, že jsme násilím nikdy
statku."
nepracovali."
"Je mi líto. Věčnost už jsme se nesetkali."
"Měl jsem se dát sám zabít?""Oa toho
"Snad jste ho přece nedávno potkal?"
mrňouse?"nedal se Cardino.
"Ale ne ["důrazně odpověděl Bloch.
Dojeli k osamělému statku, který si Cardi Policisté na sebe pohlédli:"Měl totiž u sebe papí
no před několika měsíci najal.
rek s vaší adresou a telefonním číslem."
"Zde jsi bydlel s Bětkou?""Ne, zde
"Snad mi chtěl zavolat,"Blochovi bylo zle.
jsem si lízal rány, když mě opustila'.'
Náhle si všimnul, že policisté se dívají na je
Bloch mu nevěřil. Vzplanula v něm
ho světlé sako. Bylo plné krvavých skvrn.
potlačená nenávist. Cardino mu při
V temnotě a rozčílení si toho nevšimnul.
nesl jen neštěstí, sebral mu milova
"Snad bude lépe, když půjdete s námi,"
nou ženu a ted ho zapletl do
I řekl jeden policista.
vraždy. Hněv a vztek mu stoup
"A tu tašku, co tak úzkostlivě k sobě
nul do hlavy. Zuřivě se vrhnul
tisknete,vezměte s sebou." b.LARSEN

SVŮDCE
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MŠE SV.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
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AARAU - každou
třetí neděli v mě
síci, v sále pod
kostelem sv.Petra,
blízko nádraží-10
BERN - každou druhou
neděli v měsíci v 9 hoď.
v kapli u kostela "Bruder Klaus"
Segantinistr.26.
BASILEJ-slovenská, i pro Cechy
RUmelinbachweg, neděle
9 h.
CURYCH - každou neděli v 19 hod. v
kryptě kostela Božského Srdce,
Aemtlerstr.49..Wiedikon
CORTAILLOD - 10 km na juh od Neucha
tel, směr Yverdon, farní kostol
sv.Petra, 4.ned.v mesiaci
10 h.
FRIBOURG-Ecole de la fai,62 Rue 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.Simčík i katolíky ze Schaffhausenu.
ŽENEVA - v kapli pri kostole
sv.Terezky, 14 Ave Paschier,
2 nedela v mesiaci
9,3C
oooooooooooooooooooooooooooooooooc.c
Data nepravidelných mší sv.,výletních
nedělí, exercicií, duchovních obnov, tá
borů pro děti i pro mládež aj.sdělí misionář-pokud neuveřejníme v KLUBu.
Na misionáře se obraťte v záležitostech
křtů, sňatků, sv.zpovědi(obvykle před
každou mší svllnávratu do Církve, vy
učování katol.náboženství a pod.
JMfiNA a ADRESY NAŠICH MISIONÁŘŮ
P. Josef ŠIMČÍK, 8004 ZBRICH, Brauěřstr.99. ,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK,tamtéž,t.01-2414455
P.Martin MAZÁK, 111O Morges,La Longeraie,CP 202, t. 021-8017713

F■AI.ONDREJKA, Leonhardstr.45.
E.ASEL, tel.061-692 04 04

PROMLUVY NA DUCHOVNÍ
OBNOVĚ MÁ OPĚT

A P.LEO KUCHAŘ
KDO UŽ NA OBNOVĚ S P.KUCHAŘEM BYL, VÍ,
JAK ZAJÍMAVÉ JSOU JEHO PŘEDNÁŠKY.
Uveřejňovali jsme je v KLUBu. Přijdte
osvěžit svou duši i mezi dobrými, stej
ně smýšlejícími přáteli, přivedte známé,
kteří o víru mají zájem.
Cena 67 frs na den - jednolůžkový pokoj
59 frs za dvojlůžkový-za osobu
Zahájení večer 18.října - konec po
obědě 20-října. Přihlášky-P■Šímčík ____
SChQzKA MLADÝCH- s rozjímáním.
První meditaci povede JAN P R O P S T
absolvent katolického ústavu v Lucernu.
Mladí se budou scházet každý měsíc.
Přivedte své známé. - Po meditaci násle
duje rozhovor a diskuse, otázky a odpo
vědi. Curvch,Brauerstr.99, 30.října večer

TRADIČNÍ KATEŘINSKÁ zábava
ve Winterthuru, slavnost našich rodin v sobotu -16. listopadu

ZIMNÍ TÁBOR PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ
na Melchesee. Přiohlášky u P.Šimčíka
8. - j.5 .února 1992

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Církev v nouzi-Kirche in Not-věnovala pro
uprchlíky a válečné sirotky z Jugoslávie
103.000 frs. - Toto hnutí vydává u příležitos
ti 700. výr .existence Švýcars ka dětskou bibli
pro děti ve východních zemích.________________
V rámci 700.výroční švýc.konfederace slavily
ietos v Sarnen bohoslužby i nekatolická nábož.
sdružení-židé a mohamedání-a ve 4 jazycích.
Oslavu vedl biskup Mamie z Frýburku-odpovědný za ekumenismus. Ale nádherná švýcarská
hymna, která je vlastně modl tbou, se na závěr
bohoslužby nezpívala.__________________________
V Německu zjistili, že Písmo svaté 52% evange
líků a 55% katolíků nikdy nečte. Pravidelně
čte Písmo 7% katolíků a 5% evangelíků - pro
evangelíky je Písmo jediným pramenem víry,
pro katolíky kromě Písma i posvátná tradice.
Kněz Aristide-vyloučený ze saleziánské kongre
gace a prakticky vyloučený i z Církve-protože
se bez dovolení biskupa věnuje politice-president na Haity, musel uprchnout po 8 měsících
vlády před vojskem do ciziny. Ale chce o své
presidentské místo bojovat dál.

PODIVNÝ SEN
Co jsem se pře
stěhoval se že
nou a dětmi
do velkoměsta,
mívám divný sen,
který se za ten
rok stále a pravidelně opakuje.
Zdá se mi, že jsem sardinka, co se loví
na březích Bretaně a nakládají do oleje.
Můj sen začíná, když se sardinka v oieji
uvaří-ještě mě to páií-a už jsem položený
k vychladnutí na desce ve velké hale a
vedle připravují krabičky, čisté a lesklé,
do kterých se brzo dostanu.
Domluvili jsme se, že nás bude v každé
krabičce šest a že si usteleme v čistém
olivovém oleji. Těšíme se na to, neboť
krabičky jsou už léta osvědčené a málo
kdy vypukne mezi sardinkami spor - ba
ani ne nejednota. Je útěšná myšlenka, ne
chat stranou svršky a uložit se v chladi
vých prostorách a pak nastoupit dalekou
cestu do celého světa - ani nemusíme mít
jízdenky. Později nás uloží do skladu ob
chodníků s lahůdkami, a mají k nám vel
kou úctu a vážnost. Pak se člověk - tedy
sardinka - smíří i s nepohodlím, hlavně
s nedostatkem prostoru.
Na začátku snu, který se stále vrací,
jsem vždy v rozpacích. Proč mám ležet
v tak malé prostoře s pěti ostatními sar
dinkami? Ale nakonec si všechny řekneme:
"Nu - je to lepší, než jsme se obávaly."
Jen kdyby nám nechali hlavu. Ale snad
byto byla jen hlava, která by hubovala a
byla by nespokojená. Na štěstí nám ji
uřízli.
Ne - musím přiznat - že žádné nepohodlí
necítím, když ležím v té sardinkové kra
bičce s pěti ostatními. Sardinka si na to
nakonec zvykne.
HUMORESKA
Když se pak ráno probudím ve své posteli-jako člověk, ne jako sardinka - je mi
docela lehce a jsem se svým údělem spoko
jen. Myslím totiž na sardinky i lidi, kteří
žijí v takových krabičkách po celém svě
tě a mají právě tak málo místa jako já či
ty sardinky. Ba cítím dokonce jakousi
vděčnost, že žiji v tak pěkné krabičce,
opatřené vším, co člověk potřebuje k ži
votu, i když ovšem těsné. Vytřesu spánek
z hlavy, pohlédnu na kalendář a vidím,že
je prvního. Po osmé přijde správce sídliš
tě deset mrakodrapů
okraji města-a
vyinkasuje činži
To je jediný
rozdíl mezi
snem a skuteč
ností, Za byt
64 md pro šest osob platím činži. J , RBsfeř
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je, čárka,potřeba malíře.D.Má sny, veseloherní
herci, natře,otázka. E. Z téru, vlákna, hadry,módní
dům .F.Skonto, zimní vichřice,druhý den.G.Zena,
porost stromů,ranní pára, zakrslík! z-s). H .Mužské
jméno, ne blízko, jména žen, něm. úhoř. I .Statky,
hrud, i světle fialový, ukován. J .Jméno nedávno
zesnulého slavného františkána ve vlasti, projev
úcty k bohům, ženské jméno. K. 11 .část tajenky.
1. Pijatika, zdola. 2. Krásné, franc. člen, neměkký.
3.Žens.domácí jméno, žens.jméno, nejen jeden. 4.
Strana, z kovů, začátek slova pro dravce.5.Patří
cí prvnímu obyvateli již. Afriky, nedrahá(slov.).
6. Tomu, dělá prášek,již. 7. Život, nespojili. 8. Franc.
člen,také city,lidově šťáva života.9.Otázka, lat.
také, o určité číslo. lO.Místo-kde vzniklo Bratrst
vo sv.Pia X.,franc.člen,něm.opat. 11.Domácí
mužské jméno, s tavivo, karta. 12. Vyzařování, za
čátečník. 13.Předl. ,čisti prádlo, zasněné. 14.Čás
ti obilí, začarován. 14.Mládě skotu, odpověd na
prokázanou službu, zkr.leskle bílého kovového
obalu. 16.Cizí ženské jméno, rána, palice.17.
Splátka, angl.nebo, zařízení pro zdravotní poce
ní. 18.Tvrdá samohláska, dobrosrdečná kletba
venkovana, domeček na zahradě.
POMŮCKA: Emanace.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

V Birgminhamu-Anglie-byla konference asi 6000

kněží ze země. Arcibiskup Liverpoolu Mons-Woríock se domnívá, že kněží a biskupové mají právo
na politická prohlášení. Podle něho je čára mezi
náboženskou a politickou oblastí nejasná. Kněží
prý mají být připraveni na odpor věřícfcU,kteří
prohlašují, že kněz má hlásat evangelium a duchov
ně pečovat o katolíky a ne se míchat do politiky
/které nerozumí/___________________________________
Australská vláda bojuje proti negramotnosti. V ze
mi je kromě domorodců asi 10% dospělých negramot
ných, z toho přes půl mil. z anglicky nemluvících
zemí. Výlohy s akcí budou platit zaměstnaní lidé
OČISTA DUSE A SVÉDOMT - po dobré sv. zpově
di a rozřešení osobních problémů-rad,ost v srdci!
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polévku."
"Pane vrchní, pamatujete si
ještě na mne?""Jste mi povědo
V jednom divadle na Broadwayi
mý, ale asi jsme se už dlouho
v New Yorku platí diváci vstup
neviděli.""Ano. Před hodinou
né teprve v první přestávce.
jsem u vás objednal řízek."
Když se jim kus nelíbí, mohou
odejít po prvním jednání bez pla
"Pane řediteli, volala vaše
cení. Tak chce divadlo přinutit
paní - prý je to nutné.""Dob
autory, aby psali poutavé a na
rá, řekněte jí, že nejvýš pěpínavé kusy-pak zůstanou divá
tistovku."___________________
ci v divadle až do konce.
Učitel se ptá Karlíka:“Čím je
Náš nejstarší měl narozeniny.
tvůj otec?""Je nezaměstnaný.
Proto směla i malá Věruška výji
"A co dělá, když má zaměstná
mečně zůstat déle vzhůru. V de
ní. ""Loví slony na Šumavě."
opravdu
set hodin začala zívat a obrátila
"Ale na Šumavě přece nejsou "A ukázal ti
vysvědčení z obchodní
se k matce:"Mami, mně se ten
sloni?""Právě proto je neza
akademie?”
noční život vůbec nelíbí."______
městnaný?'
Čtu
dětem
z
novin:"Včera
zabil blesk na louce
"Promiňte, pane,"ptá se chodec nějakého
20 býků.""Ale tatínku, co dělalo tolik policistů
povaleče, "jak se dostanu do zoologické zana louce ."(Bulle - býk - přezdívka policisty).
hrady?""Vy chcete do zoo? A jaké zvíře
Poslala jsem naši Aničku koupit špenát. Dosud ho
tam budete představovat?"_________________
jedla jen zmražený, hotově uvařený. Dívám se z
Soudce k divokému lovci, kterého právě
okna, jak vychází z obchodu s balíčkem a sotva
odsoudil :"A kdy si chcete svůj trest odse
mě spatřila, volá:"Mami, oni mi dali jenom listí."
dět?""!/ době hájení zvěře, pane soudce."
Mladá paní přinese na stůl hrdě upečené kuře.
Průvodce cizinců ukázal hostům všechny
"Výborně,"volá manžel,"a čím jsi kuře naplnila?"
věci, které stojí za vidění, a pak vybírá
"Naplnila? Vždyť už bylo plné!"_________________
po dvou šilincích od každého. Jen Skot
protestuje:"Dám vám jen šilink. Jsem na
V baru v New Yorku pije jeden host jednu whis
ky za druhou. Druhý, který popíjí coca-colu,mu
jedno oko silně krátkozraký."_____________
říká:"Nevíte, že na milión Američanů alkohol ročOpičí matka je smutná, že její synáček je
ně zničí?""Co na tom? Já jsem Angličan."_______
tak ošklivý. Opičí otec ji těší."Nic si z to
ho nedělej, na začátku vypadají všechny
Učitel: "Co si představuješ pod visutým mostem?"
opičí děti jako lidé.”_______________________
Žák: "Vodu."__________________ ___________________
Mladá paní k žebrákovi na rohu ulice:"Chu Soudce k obžalovanému: "Odehrála se ta krádež
dáku. Musí to být hrozné, mít jen jednu
tak, jak ji popsal státní žalobc.e?""Ne, ale je to
moc dobrá, úplně nová metoda, kterou si budu
nohu. Ale když člověk nevidí, je to ještě
horší.""Máte pravdu, mladá paní. Když
pro všechny případy dobře pamatovat."_________
jsem byl slepý, házeli mi lidé do klobouku
Pět bláznů leze stále na strom a padá z něho.
jen falešné peníze."______________________ _
Ošetřovatel se ptá:"Copak to děláte?""Hrajeme si
Dr.Mortensen byl desítky let naším lékařerr na padající ovoce."_______________________________
a ted se hude starat o blaho naší rodiny
Ptá se jeden uličník druhého:"Co říká táta, když
jeho syn. "Ten je také dobrým lékařem?"
si rozbiješ boty?“"Ted nic. Má zlomenou ruku."
"Ne, ten spravuje televizory."____________
Pavel prosí maminku, aby druhý den uvařila ta"Pátral jsem trochu po svých předcích a
tínkovo oblíbené jídlo. "Proč?"ptá se matka. "Zít
zjistil jsem,že mou prababičku unesli.""Ne
ra mu donesu
vysvědčení."
uvěřitelné! Taková stará paní, a ještě měl
"Ty
děláš
vše
obráceně,"zlo

o ni někdo zájem!"_________________________
bí se žena na
muže."Máš
Majitel továrny se vrátí celý rozčílený do
pravdu. Napřed jsem se do
mů. "Stalo se něco, drahoušku?"ptá se jeho
tebe zamiloval, Pak jsem si
paní. "Představ si, dnes
tě vzal a teprve
jsem zkoušel naše učně
ted jsem tě důa ti toho vědí tolik, že
kladně poznal."
jsem šťastný, že jsem už
"Jaký má tvůj muž
ředitelem továrny!"
úspěch s odtučňova
"Promiňte, že vás už bu
cí kurou?" "Báječný..
dím, pane Nováku, ale
Měl na prsou vyte
je po pracovní době ."
tovaný parník, a
"Mami, proč má tatínek
teď už tam má jen
tak málo vlasů na hlavě?1
malou bárku!"
"Protože hodně myslí."
"A proč máš ty tolik vla
sů? "Neptej se a jez svou
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JAKÝ
JE VÁŠ VZTAH K SOUSEDŮM?
1. Znáte aspoň sousedy v domě nebo v ulici?

8635 Durnten
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ano 2 ne O
ano o ne 2
2. Nebo se s nimi jen pozdravíte?
ano 2 ne o
3. Pozvete vy sousedy někdy na slovíčko?
ano O ne 2
4. Věříte všem"informacím", kterými vás sousedé o jiných zásobují?
5.Snažíte se o důležitých"informacích"taktně přesvědčit,co je na nich pravdy? ano 2, ne O
ano 2 ne O
6. Onemocní-li soused, snažíte se mu podle svých sil a možností pomoci?
ano 2 ne o
7. Chováte se vlídně k zvířatům vašich sousedů (pokud vám nepůsobí škodu)?
ano- 2 ne o
8. Máte pro děti sousedů občas bonbónek či kousek čokolády?
ano 2 ne o
9. Posloucháte trpělivě manželské či vychovatelské problémy sousedů?
ano O ne! 2
10. Nevypravujete dál to, co vám sousedé důvěrně svěřili?
11.Smrtelně se urazíte, když se dozvíte o klepech, které o vás sousedé roznášejí? a no O ne 2
12. Máte-li špatnou zkušenost s jedním sousedem, straníte se i těch ostatních?
13. Půjčíte rád něco sousedovi, pokud vás nezneužívá či věc nepoškodí?
14. Dělíte sousedy jen podle svých citových sklonů resp.sympatií na dobré a špatněl ano O ne 2
28-24: vzorný soused se správným vztahem k ostatním.
22-18: tu a tam byste na sobě našli hříšek proti dobrým a moudrým vztahům k sousedům
16-1O:vás vztah k sousedům není valný. Zpytujte svědomí a co se dá napravit,napravte.
8-4: nedivte se, že se na vás někteří sousedé mračí nebo vás nezdraví.Dá se to napravit.
2-0: bylo by nejlepší, kdybyste se odstěhovali na Robinsonův ostrov. Nebo se odvážně dali
do práce a trochu svůj vztah k sousedům zlidštili.
VÍTE-KDO

JE

TO?

1.Malíř z Kréty, vytvořil svá mystická díla v h).městě tehdejšího Španělska,
Toledu. 2.Tvořil pod vlivem mystiky sv.Jana od Kříže-karmelitána. 3.Jeho
původní řecké jméno si Španělé nepamatovali, říkali mu "REK".
l.Ital, svého času nejlepší znalec čínských poměrů. 2.Snažil se apoštolskou
práci v Cíne přizpůsobit pokud to bylo možné čínským poměrům. 3.Velký učenec
dostal v Číně vysoké postavení, napsal teologická, matematická, astronomic
ká, historická a zeměpisná díla.
1.Letos slavíme 500 let od jeho narození, 435 let od jeho smrti. 2.Založil
slavný řád, který se snažil obrodit katolickou Církev a rozšířit ji v misij
ních zemích. 3.Sám působil hlavně v Římě. 4."Na stará kolena"se pustil do
studia teologie na pařížské Sorbonně.
Á"[OÁon[ z ouuSp-Ag-f "toois oaqe/j-j -ooajg T3’I

NAJDETE NEJMÉNĚ 10 ROZDIL0 MEZI OBRÁZKY?

