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mnozí se domnívají, že pokušení jsou menší u těch, kdo mají blíž k odchodu ze
světa než u těch, kdo jsou mladší. Opak je pravda! Mladí, kteří snad i často
uklouzli třebas proti šestému přikázání-sex-jsou-li jen trochu inteligentní,
brzy poznají, že to k náplni života nestačí. Mají ideály, mají nadšení-záleží
na tom, kterým směrem tyto hodnoty zamíří.
Je-li člověk starší, přijde často pokušení, které nečekal. Řekne si:sil mi ubý
vá- jsem dobře zaopatřený? Při stavbě staré chalupy zesnulé babičky našli pod
postelí krabici, plnou dávno neplatných švýcarských bankovek.Žila jako žebračka. - A sex? Nedávno odpadl jezuita, profesor v Mnichově, a protože by ve
svém věku -52 let-sotva našel dobře placené zaměstnání, dal se k protestantům.
Ne z přesvědčení, ale žena mu byla milejší než Bůh a svaté sliby. Kolik mužů
ve zralém-ba přezrálém věku-jsou bud manželce nevěrní nebo si najdou mladou,
kterou přilákají jejich velké příjmy.
PROČ VLASTNĚ POKUŠENÍ SKORO PŘED SMRTÍ? Na to dobře odpovídá anglikánský spi
sovatel C.S.Lewis v knize Ďáblův kamarád, kterou jsme kdysi uveřejňovali. Zku
šený dábel Zlotřilec dává nezkušenému dáblovi červotoči,rady,jak zničit duši
mladého muže. Zdůrazňuje, že před smrtí je poslední příležitost, získat duši
člověka. Ano-u starších kněží je víc odpadů. I když neodejnou z místa-z čeho
by žili, mají skvostné příjmy- než u mladých, nadšených kněží.
Kolik křesťanů začínalo nadšeně! A pokud víru nepěstovali, oprýskala, prorost-*
la plevelí světských zájmů a někdy uhasla jako neživený plamínek. Proto naši
misionáři-i kněží ve vlasti-věnují
velkou pozornost duchovním svičením.
Citlivější člověk okamžitě pozná, žije-li kněz, katecheta či rodiče z toho, co
říkají-jestli vůbec něco říkají. Jinak je pokrytec a víme, že Kristus nejvíc
bouřil proti pokrytcům-a také vyhnal z chrámové předsíně obchodníky - kteří
obchodovali s posvátnými věcmi!
Víru, naději a lásku musí člověk pěstovat. Jak? Poučením o víře, cvičením ve
ctnostech a modlitbou. Ne nadarmo zdůrazňujeme dobrý katechismus, pravidelnoutřebas kratičkou-četbu Nového zákona, častější sv.zpověd.
Svědkové Jehovovi povinně věnují 24 hodiny denně"kázání".
Při spánku se mají osvěžit, aby s novou energií získávali
pro svou-neúplnou-pravdu lidi. P.Holota zdůraznil - že
pravda je na prvním místě. Kristus řekl:"Pravda vás osvo
bodí Ale dnes hledají lidé vnější svobodu v hmotném za
bezpečení a netuší, že cennější je vnitřní svoboda. Zacho
vali si ji naši doma i za krutého pronásledování. Ani je
diný katolický biskup nezradil. A z kněží jen ti, co se
báli o"koryto" nebo žili nečistě.
Pravdu o Bohu,Kristu, poznáme z Písma sv.a tradice-základů učení Církve. Pravdu o sobě poznáme při častém zpytová
ní svědomí. Bolí to, když nás někdo-ve zlobě či dobrosrdec
ně upozorní na nectnost, kterou si snad ani neuvědomujeme
Nedejme se zahanbit horlivostí sektářůl Nedejme se zotro
čit! Za vaši lásku a dobrou vůli Vám Kristus dá vnitřní
svobodu. Kdo poctivě pozoruje svůj život, vidí, jak často
a láskyplně do něj zasahuje dobrý Pán, aby nám daroval
sám sebe-nezničitelné a do kořenů naší bytosti pronikající PAMATCE ZESNULÝCH
B. ZNOJEMSKÉ
štěstí.
Vaše redakce

8.10. se v Římě otevřena švédská kolej pro boho-

slovce a kněze ze skandinávských zemí. Od2
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ r,1988je
ve Stokholmtíhl.městě Švédska/seminář,

12.10.zahájil sv.Otec 53.cestu do zahraničí.
Navštívil katolíky v Již.Americe, v Brazílii
zahájil 13.10.národní euchatistický kongres a
blahořečil s.Paulinu Liessensteinovou,nar.r .
1865 v Itálii a zesnulou r.1942 v Brazílii.
Založila Malé sestry Neposvměného Početí.
Sv.Otec oslavil i 500.výr.evangelizace latin
ské Ameriky. 14.10.začal v Santiagu de Čile I.
latinsko-americký kongres o sociálním učení
Církve. Organizátor-čilská bisks.konference,
papežská rada Iustitia et Pax a CELÁM._______
14. 9. skonal po těžké nemoci olomoucký arcib.
Dr. Fr.Vaňák/75/. Byl 13. olomouckým arcibisku
pem od r. 1777, kdy byla Olomouc povýšena na
arcibiskupství._______________________________ _
Otec biskup J.Škarvada, nový pražský světící
biskup, bude zodpovědný i za krajany v zahra
ničí a vystěhovalce v českých zemích. Asi i s
biskupem Hrušovským se zúčastnil v Římě koncer
října zasedání komise pro vystěhovalce. Po
P.Fořtovi přijal funkci delegáta pro Německo
P.Kučera z Norimberga a P.Esterka v USA. Spo
lečné večeře v Norimberku na závěr semestru
Semináře víry se zúčastnil k P.Birka._________
George Edelstein, kněz z eparchie Kastrioma v
SSSR prohlásil v týdeníku Argumenty i fakty,
že biskupové v Rusku potřebovali souhlas KGB.
24.9.byl zahájen akademický rok na obnovené
cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olo
mouci. Mši sv.sloužil olcm. světící biskup Jan
Graubner a brněnský biskup Cikrle. Oslavy se
zúčastnili prorektor Palacého university,čle
nové prof.sboru, zástupci čs.katol.teologic
kých fakult, děkan pražské teol.fakulty Václav
Wold, za bratislavskou teol.fakultu prof.
Vrablec a také zástupci nové teol.fakulty v
Čes.Budějovicích. Fakulta má 202 řádně zaplaných posluchačů, do I.roč.vstupuje 48 poslu
chačů a zájen je i o dálkové studium. Nepomucenum v Římě přijalo letos 22/23 studentů .
26. 9.přzjal sv.Otec ;jediného albánského bisku
pa Troshaniho/76/apost. administrátora Durres
a Lezske. Po obnovení dipl. styků se Sv. Stol
cem a Albánií odcestoval do Tirany ve funkci
chargé ďaffaires Mons.Diego Causero/51/dosud
tajemník úřadu Stálého pozorovatele Sv. Stolce
u OSN a jiných metinárodních organizací._____
Mons.W.H. Berka/36/původem z diecéze Wirzburku
činný ve státním sekretariátě, měl být jmeno
ván biskupem, ale 24.8.se oženil s ženou,kte
rou poznal na německém velvyslanectví v Bra
zílii. Prohlásil, že snubní prsten je mu mi
lejší než biskupská mitra. Asi jako Jidášovi
bylo milejších 30 stříbrných než Kristus.
Spolek Španělských teologů Jan XXIII. zahájil
protestní podpisy proti blahořečení zaklada
tele OPUS DEI.Prý by to vyvolalo vážnou krisi v Církvi ve 'Španělsku._____________________

kde se přednáší filosofie a pastorální teologfe
Podle britské vědec.revue NÁTUŘE se podařilo
italským vědcům v laboratoři opakovat zázrak
sv. Januária. Je to jakási želatina, když se s
ní zatřepe, ztekutí. Podle svědectví neznámého
autora z r.1389 už tehdy krev světce v Neapoli
na jeho svátek zkapalněla. Církev tento div
nikdý neuznala-ale věřícím prohlubuje víru.
26'.9.posvětil biskup Tondra v Biakoviciach u
Spišského Podhradí nový seminář misijní společ
nosti sv.Vincence z Pauly. Je restaurovaný v
býv.církevní škole. Členové řehole se zúčastní
přednášek na teol.fakultě ve Spišské Kapitule.
Na Slovensku odhalili pamětní desku presidentu Slovenského státu - Mons. Josefu Tisovi.____
13.10. přinášel rozhlas a TV SSSR/s výjimkou mohamedánských států/program z Fatimy a z Moskvy,
ve spolupráci s portugalským rozhlasem a TV a
Catholic Rádio and TV netwrk a vše s pomocí
práce Církve v nouzi. Program trval 75 minut.
Sv. Stolec a baltské republiky obnovily diploma
tické styky. Sv. Stolec nikdy neuznal přivtělení těchto republik k SSSR.______________________
Společnost býv.švýc.gardistů měla 14.-15.9.
kongres v Ženevě. Biskup Grab pro ně sloužil
mši sv.v basilice Notre Darne, před ní pochodovali přes Most Blanc - v uniformách.___________
Kard.Lopez Rodriguez, arcib. v St. Domingo a
předseda SELAMu popřel zprávu, že by neměli
teologové osvobození přístup k zasedání jiho
amerických biskupů r.1992. V této teologii je
více směrů, některé Církev uznala._____________
Na 11.zasedání teologů v Madridu 16.9.kritizo
val brazilský teolog osvobození Oskar Heozzo
způsob, jakým Řím vybírá účastníky 4.valného
shromáždění CELAMu/viz výše/. Zřejmě vybírá
Řím jen pravověmé teology a ne marxisty.______
Slovenští krajané oslavili 25.9.v Eisiedelnu
msí svátou svátek Sedmibolestné Panny Marie.
Španělský biskup diecéze Malaga, Mons.Buxamais
/61/opouští se souhlasem sv.Otce diecézi a jde
pracovat jako prostý kněz do sev.Afriky.
2/3.10 zemřel-snad na infarkt-v Istambulu ca
řihradský patriarcha Demetrios I./76/. Je to
první patriarchát a patří pod něj hl.Řecko.
2.10.oslavili pracovnici VR svátek archanděla
Gabriela, svého patrona, mší sv.s generárem
jezuitů P.Kolvenbachem a jinými pracovníky.
3.10. přijal sv.Otec asi 30 členů Švýcarské bib
lické společnosti a biblického ústavu s několi.
ka členy katolické biblické federace.__________
Asi 100 historiků a j.vědců i novinářů se konal
v Pekingu mezinár.seminář o Marku Polovi-u pří
ležitosti 700.výr.jeho návratu do Benátek.
M.P.dorazil do Číny r.1275.Seminář trval 4 dny.
8. 10. otewřeZ sv.Otec novou vatikánskou tiskár
nu. Tiskne se tam Osservatore Romano. 0 zmoder
nizování tiskárny se postarali Saleziáni.

VOLÁNÍ Z DRUHÉHO SVĚTA
Než jsem se stal knězem, byl jsem lékařem,za
snoubeným s roztomilou dívkou. Miloval jsem
ji a ona mne. Náhle jsem se dozvěděl, že už
jednou byla vdaná. Tím pro mne zemřela, byl
to hrozný pocit. Zápas, který jsem prožil,byl
tak hrozný, že jej ani popsat nedovedu.Nezby
lo nic jiného, než rozloučení. Než jsem odjel,
slíbil jsem jí, že se za ni budu modlit a dodal
jsem prorocky, že až se znovu potkáme, snad
jí pomohu v tom, v čem si sama nepomůže.
Pak jsem slyšel, že se znovu vdala a svou ví
ru opustila. A léta ubíhala...
Ted jsem knězem a každé ráno při mši sv.na
ni vzpomenu . Zdálo se mi, že Bůh na mé mod
litby neodpovídá. Začal jsem přednášet filoso
fii a v sobotu i v neděli vypomáhal ve farnos
tech, kde byl kněz na dovolené nebo nemocen
Jednou onemocněl pan farář tak, že ho muse
li převést do nemocnice. Měl jsem pečovat o
jeho zapadlou venkovskou farnost od pátku do
neděle. Na cestě mě přepadla sněhová vichřice
Vzdor kvílení větru a temnotě jsem přijel na
místo včas. Zaparkoval jsem auto a utíkal jsem
k zadním dveřím fary. Otevřel jsem dveře,
prudký vítr vmetl do místnosti haldu sněhu.
Tu jsem spatřil před sebou v černém oblečené
ho člověka.
"Jsem místní hrobník,"řekl,"ve sklepě máte
mrtvé tělo."
"Proč? Jak se tam dostalo? Komu patří?"
"Je to žena, zemřela minulou noc a pan farář
už ji nemohl zaopatřit, odvezli ho do nemocni
ce. Nikdo u ní není-byla to špatná osoba-pila
a vůbec.. .Přátele neměla,"ušklíbnul se.
"Přece nemůžete zahrabat člověka jako zvíře?"
"Žila jako zvíře. Našli ji mrtvou v její chajdě
u lesa. Ale země zmrzla jako kámen, nemohu
vykopat hrob-a navíc tahle vichřice. Tak jsem
ji uložil na máry v tom sklepě, který vede ke
hřbitovu-úplná ledárna. Ráno přijdu s jedním
sedlákem vykopat hrob-a nepůjde-li to, rozra
zíme zem dynamitem. Nebojíte se mrtvého těla?"
"Jistě že ne." Hrobník kývnul hlavou a odešel
Ted se vrhla bouře na dům s ještě větší zuři
vostí, chatrná stavba sténala, rámy oken kla
paly a vrchol všeho - náhle světla v celém
domě zhasla. Nastala úplná temnota.
Měl jsem se vlastně bát, ale jako lékař jsem
byl zvyklý na mrtvá těla. Měl jsem s sebou ba
těrku, dotápal se k svému zavazadlu, rozžal
baterku a rozhlížel se po svíčce. Na římse
krbu stál zbytek.velikonoční svíce. Rozsvítil
jsem si a začal se modlit breviář. Skončil jsem
v jedenáct a rozhodl se, podívat se do lednič
ky, je-li tam něco k jídlu.
Náhle jsem zaslechl hlas, jako kdyby přicházel
z velké dálky. Naléhavý, lidský hlas. Ženský
hlas. Lekl jsem se. Odkud zní? Ze sklepa,kde
ležela mrtvá žena. Slyšel jsem jasně:"Pušte mě
ven, pusťte mě odtud." Zapletl jem se do něče
ho nadpřirozeného? Po zádech mi přebehl mráz

Oblékl jsem plášť, vzal svěcenou vodu a knihu
obřadů a s modlitbou na rtech jsem sestupoval
do sklepa. Rakev stála v nízké, klenuté míst
nosti, plné smetí. Přistoupil jsem k rakvi. 3
Hlas zmlkl, ale slyšel jsem zvuk,podobný škra
bání prstů na dřevo. Na lavici v koutě jsem na
šel šroubovák. Postavil jsem svíci a rychle-než
jsem mohl ztratit nervy, jsem odstranil víko z
rakve.Ani jsem se nemusel moc namáhat. Nevidi
telná ruka odhodila víko, to s rachotem dopad
lo na podlahu.
A před mýma užaslýma očima se posadilo v rak
vi tělo ženy. Se široce rozevřenýma očima za
čala mluvit. Sotva pronesla první slovo už jsem
ji poznal. Div se mi nezastavilo srdce v hrudi.
Byla to moje Marie, dívka, s kterou jsem se
málem oženil a které jsem řekl, že až se znovu
setkáme, snad ji budu schopný pomoci. Byla
vyzáblá, tělo kost a kůže, zabalené do hader.
Ale věděl jsem, že je živá. Byly to nadpřiroze
né síly, které daly tělu život? Musely to být
nadpřirozené síly, jinak jsem si tento zjev ne
uměl vysvětlit. Ale ať tomu bylo jakkoliv, byla
zde a zírala na mne.
Z nějakého nepochopitelného důvodu jsem pře
stal mít strach. Vzal jsem ji za ruku, kterou
jsem tak často držel ve svém mládí. Byla drsná
a svraštělá, ale byla teplá, živá.
Vyslovila mé jméno. Já řekl prostě:"Marie!"
Pokračovala:"Před léty jsi mi řekl, že se celý
život budeš za mne modlit, abychom se znovu
setkali a abys mi pak pomohl - když jsi mi ne
mohl pomoci tehdy, v mládí. Nyní máš příleži
tost. Vím, že jsi knězem. Vyzpovídej mě!"
Sepjala ruce, opřela se o bok rakve a začala:
"'Dejte mi, Otče, požehnání, neboť jsem zhřešila'
Pak mě vedla všemi špinavými a hříšnými dob
rodružstvími své minulosti - stezkou porušenýcl
přikázání, tragediemi, tisícerými zklamáními,
do otráveného ovzduší ďábelské drzosti a pýchy
Kající slova - jak jsem cítil, vycházela z hlubin
jejího srdce. Když skončila, nepromluvil jsem.
Konečně jsem zvedl ruku a dal jí rozhřešení:
"Ego te absolvo a peccatis tuis..Zprošťují tě
tvých hříchu..." A pak:"Bůh ti požehnej."
Bylo po zpovědi. Na čele mi stály krůpěje potu.
jakmile jsem vyslovil:"Bůh ti požehnej,"stala se
podivná věc. "Děkuji vám, Otče,"řekla. A pak
znovu vyslovila mé jméno, tak láskyplně, jako
kdyby se zdráhala odejít. Avšak poznenáhlu
zavírala oči a její tělo klesalo do rakve.
Užasle jsem v mihotavé záři svíce pozoroval,jak
nejí tvář zvolna pokrývá smrtelná bledost a těilo pomalu tuhne. Dech ustal. . .
Položil jsem ruku na její čelo a dal jí poslední
požehnání. Pak jsem tělo víkem přikryl.
Ráno se ptal hrobník, jestli se v noci něco stalo. "Ne, jen přišel host, kterého jsem v mládí
dobře znal. Musel hned odejít a už se nevrátí."
"Přišel host v takové nepohodě? Nu, raději se
pustíme do práce."
Za chvíli jsem ho viděl, jak s přítelem kope
hrob na hřbitově.
E.F.MILLER.C.SS.R

JDE O CELÉHO ČLOVĚKAVíra znamená přijímat všechno, co Bůh zje
O jaké pravdy v náboženském živote'
jde? Nejsou to jen pravdy okrajové,
které se týkají jen povrchu života.
Tyto pravdy dávají SMYSL celému mé
mu životu a dávají mu i ORIENTACI.

NA NICH ZÁVISÍ SMYSL MÉHO ŽIVOTA
Dva odlišné postoje plynou z toho,
považujeme-li svůj život na výsle
dek náhody nebo slepého osudu, či
vidíme-li, že jej řídí Boží Prozře
telnost. Velké důsledky v mém osob
ním životě má i postoj ke Kristu:
je Kristus jen velký náboženský
genius - nebo je skutečně Syn Boží,
Bůh, který mě vykoupil. Jiná otáz
ka: končí smrtí všechno nebo je
smrt branou do plného a blaženého
života? Náš pohled na smrt mění ce
lou perspektivu života.
NEJDE-LI 0 PRAVDY OKRAJOVĚ
bezvýznamné, např.jako jsou zprávy
v novinách, pak vyžaduje celé Zje
vení, kterým se Bůh ukazuje a sdě
luje, odpověď CELÉHO ČLOVĚKA.
To není jako v parlamentě: Slyšeli
jsme zprávu toho a toho ministra a
přecházíme k dalšímu jednání. Zde se nejedná o informaci, ale o
to, abych ODPOVĚDĚL CELÝM SVÝM ŽI
VOTEM .
POHLED EXISTENCIÁLNÍ
Je to víra nejen jako druh poznání,
ale jako postoj. Tuto existenciální
stránku zdůrazňuje také II.Vatikán
ský koncil. Ve Věroučné konstituci
o Božím zjevení čteme: "Zjevením
promlouvá neviditelný Bůh ze své
přehojné lásky k lidem jako k přá
telům, stýká se s nimi, aby je po
zval ke svému společenství a do ně
ho je přijal."
VÍRA JE ODPOVĚĎ NA BOŽÍ INICIATIVU,
kterou nás Bůh oslovuje. Víra je
setkání s živým Bohem v Ježíši Kris
tu. Ve víře Boha nejen poznáváme,
ale také se mu svěřujeme, odevzdává
me, Jako sv.Tomáš, když viděl Zmrt
výchvstalého Krista řekl:"Pán můj a
Bůh můj!" Nebo slova sv.Františka:
"Můj Bůh a mé všechno." Nebo sv.
Petr:"Pane, ke komu bychom šli?Ty
máš slova věčného života." Svatí se
Bohu odevzdávali, cele a úplně.
NA TRIDENTSKÉM KONCILU v 16,st,
bylo nutné bojovat proti šířícímu
se protestantismu. Proto kladla ka
tolická teologie důraz hlavně na ro
zumovou stránku víry. Zdůrazňovala,
že víra je souhlas se zjevenými
pravdami ._________________________________

vil a skrze katolickou Církev k věření
předkládá. Je to správné, ale nesmíme zapo
mínat ani na druhou stránu víry, totiž že
vírou vstupujeme v důvěrný vstah k Bohu4
že se s ním stále stýkáme a tak náš život:
dostává nový základ. A právě tento neochvěj
ný základ víry, toto společenství s Bohem
to je něco nového. Nacházíme to v evange
liích a později i ve vyznání víry ve for
mulaci, která profánní řeč neznala a ani
dnes ji nezná. Říkáme, že věříme v Boha,že
věříme v Krista. Řečtina a latina zná dvo
jí formulaci-věřit v něco nebo věřit ně
komu, ale ne výraz věřit v někoho. Tento
výraz vynalezli křesťané, aby vyjádřili
dosud neslýchanou novost víry.
SETKÁVÁME SE S TÍM ČASTO U SV.JANA
v jeho evangeliu. Kristus např.říká:

Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému:"Syne
odpouštějí se ti hříchy.Vykladatelé Písma ve
svém srdci rozvažovali:"... rouhá se. Hříchy přece
může odpouštět jen Bůh."(Mk 2,5-7)._____
"Já jsem přišel na svět jako světlo, aby
žádný, kdo ve mne věří, nezůstal v temno
tě."(Jan 12.46). Při poslední večeři říká:
"Věřte v Boha, věřte i ve mne."(Jan 14,1).
Sv.Pavel k listě Filipanům(1,29)píše:"Vám
se přece dostalo té milosti, že smíte v
Krista nejen věřit, nýbrž pro něj také
trpět." Ve Vyznání víry říkáme:"Věřím v Bo
ha, věřím v Krista, věřím v Ducha svátého'.'
Tedy nejen věřím, že Bůh existuje, jako že
věřím, že byl zavražděn sv,Václav nebo že
existoval Napoleon nebo že slunce je tolik
a tolik světelných roků od země. Ani to ne
znamená, že věřím Bohu a Kristu jako věřím
historikům, astronomům a vůbec lidem.V tom
výrazu"věřím v"je obsaženo něco daleko víc
a s tím se nesetkáváme v pouhé lidské víře,
která se opírá o čistě lidskou autoritu.
______________________________ P.Dr.Josef BENÁCEK

SVATÝ KNĚZ POMÁHÁ!!
Na kostelní věži zvonilo jedenáct. Vianney
vyšel ze zpovědnice v křestní kapii, vy
stoupil na malou kazatelnu a posadil se na
vyvýšené sedátko. Rychle přehlédl lidi,na
tlačené v kostele. Pak začal mluvit. Hlas
měl stářím zkřehlý, měl už jen pár zubů v
ústech, sotva mu bylo rozumnět; ti, co
stáli dál, jeho slova vůbec neslyšeli, ale
světcova tvář a hluboce ve stínu zářící oči
to bylo pro ně úchvatné kázání.
"Co je naše ubohé tělo? Křehké nádoba,kte
rá se rozpadne, když se jí dotknout prsty
smrti. Co je světlo pro naše oči? Vidí snad
na světě víc radostí než bolestí? Kdo nevi
dí, nepoznává, a kdo nepoznává, ten ne
miluje. Kdo však Boha nemiluje, připoutá
srdce ke křehkým věcem-a ty pominou ja
ko dým. Kdyby jeho duše viděla to,co vi
dí tělo, poznala by, jak nicotné je to,
co na světě miluje. Život pomine.Štěs
tí se rozplyne. Zdraví uvadne. Jsme
většinou jako hnaní větrem, štvaní
bouří. Zůstane jen jediné
nepomíjitelné, a to jen
I
Ten si zaslouží, abychom
ho z celého srdce milovaliBůh je náš Pán!"
Vedle matky stálo mezi po
sluchači slepé děvčátko z pa
řížského vlaku. Zvedlo mrtvé
oči a jeho tvář se rozzářila.
Pan farář ji viděl, odmlčel se a pak
řekl:"Modlete se, modlete se moje
děti, ne o světlo očí, ale o světlo
duše. Pak budete vidět Boha a bu
dete s ním mluvit. "
U kostela vznikl neklid a kněze
přerušil. Dovnitř se dral mrzáček,
opíral se o berle a lidé mu uvolňo
vali cestu. Beze slova vysvětlení sestoupil
Vianney z kazatelny, protáhl se davem,při
stoupil k mrzáčkovi a vedl ho celým koste
lem ke kazatelně.
"Posad se,"zašeptal,"zde je místo." Ukázal
na sedátko na kazatelně a vstoje pokračo
val. Když odbily hodiny dvanáctou, skon
čil promluvu, pomodlil se Anděl Páně a
klestil si cestu do zákristie.
Vzrušením rozechvělá paní Duprezová stá
la u dveří a maně klesla na kolena, když
kráčel pan farář kolem:"Pane faráři...."
Světec se k ní sehnul a zašeptal:"Je spa
sen...!" Paní se zmateně postavila:"Co to
říkáte?" "Říkám vám, že je zachráněn.Mezi
zábradlím mostu a vodou litoval. Matka Bo
ží mu vyprosila milost..."
"Odkud do víte?"koktala paní.
"Vím to, dcero. Vím. Vždyť byl přece ma
riánský měsíc máj. Krátce předtím se s vá
mi modlil před obrazem Matky Boží Zdrá
vas Maria. Vzpomínáte si? A za to Zdrávas
mu Maria vyprosila milost obrácení a smilo
vání Božího. Ale modlete se za něho. Čeká
v očistci na vaší pomoc."

Paní znovu klesla na kolena, skryla tvář a plaka
la - poprvé od onoho hrozného dne. 5
Zatím se obrátil světec k matce, která nesla v ná
ručí ochrnulého syna. "Ten chlapec je příliš těž
ký, než abyste ho nesla,"usmál se.
"Je od pasu úplně ochrnulý,"odpověděla paní
chvějícím se hlasem."Nemůže ujít ani krok."
"To přejde. Máte důvěru k svaté Filoméně? Pomů
že vám. Jak se jmenuješ, hochu?"
"Jan Maria"odpověděl ochrnulý.
"Jmenujeme se tedy stejně."
"Jmenuje se Jan Maria Dévoulet,"doplnila matka a
pustila hocha z náručí."Jen se podívejte, jak se
zhroutil. Nemůže vůbec chodit."
"Ne, nezvedejte ho! Jděte s ním k světici."
Podpírán matkou vlekl se chlapec davem k oltáři
mučednice, kde oba poklekli. Hoch mohl klečet, i
když ho matka nedržela. Dlouho se upřeně dí
val na obraz světice. Matka neustále plakala a
marně se snažila soustředit na modlitbu.
Mezitím se prodral k zákristii mrzáček. "Ty jsi tu jednou byl, že,mi
lý příteli?"oslovil ho kněz.
"Byl jsem tu, ale neuzdra
vil jsem se,"řekl
Karel Blazy,který
vlekl bezvládné
nohy, opíraje
se o berle.
"Ale ten
tokrát, pane faráři,
smím už donést své berle na
oltář sv.Filomeny? Ano nebo ne?"
"Jdi k ní,"řekl pan farář po chvilce váhání. Tu
se mržáček vztyčil, pokusil postavit se na nohy
a vrávoravě udělal pár kroků. Pak zvedl berle,
vykřikl, že ho slyšel celý kostel:"Jsem zdráv!
Jsem zdráv!"tančil se svými berlemi.
"Netanči a jdi se pomodlit, "napomenul ho pan fa
rář. Uzdravený padl s pláčem na kolena a políbil
ruku světce. "Poděkuj svaté Filoméně,"snažil si
pan farář odtrhnout svou ruku od jeho úst.
A zatím co se Karel Blazy s berlemi v rukou pro
díral užaslým množstvím, vyšel Jan Vianney ze
zákristie a šel domů. Začalo pršet, mnozí poutníci
už odešli.
František Dorel, lovec z Villafranche, zapísknul,
když šel pan farář kolem, na svého psa, kterého
pustil ze šňůry.
"Milý pane,"řekl Vianney,"máte hezkého psa."
"To tedy mám,"odpověděl lovec hrdě.
"Škoda, že vaše duše není tak krásná jako váš
pes, "pokračoval pan farář.
"Co tím myslíte?" zakoktal lovec zmateně.
"Že při takovém počasí nemáte chodit střílet ba
žanty, ale jít ke zpovědi." Lovec se zaraženě za
stavil. Když Vianney pokračoval na cestě k faře,
přistrčila před něho paní Salomonové, která také
přijela pařížským vlakem, své dva chlapce a pro
sila o požehnání.
"Máš něco na srdci?"obrátil se pan farář na menší
ho, který na něho zíral jasnýma očima.
"Pane faráři, rád bych věděl..."
Ale pan farář ho se smíchem přerušil:"Z tebe bude dobrý kněz!""Právě to jsem chtěl vědět!"

"A ty, maličký?' zeptal se Vianney šestiletého."Máš i ty něco na srdíčku?"
"Ano,"kývnul chlapec s důvěrou."Rád bych věděl, mám-li se učit nebo si hrát?"
6
"Hrát, milý hochu. To se k tvému věku nejlépe hodí."
"Slyšíš, maminko,"zvolal chlapec vítězně,"pan farář řekl, že si mám hrát."
Konečně se dostal Vianney do svého bytu, ale kaplan mu sdělil, že už na něho někdo čeká.
Byla to paní se slepým děvčátkem. Dlouho zíral kněz na děvče, zvedající k němu vyhaslý zrak
"Mé dítě,"řekl konečně."Mohla bys jít k svaté Filoméně a prosit ji, ať tě uzdraví. Myslím, žes
to i udělala. Ale nevím, jestli ti pozemské světlo pomůže do nebe. Zůstaneš-li slepé, přijdeš
určitě do nebe a zaručuji ti, že hodně blízko k Bohu." Chvilku bojovala dívka sama se sebou,
pak chopila kněze za ruku a statečně odpověděla:"Pomodlím se k svaté Filoméně, abych měla
odvahu k tomu, jít životem slepá."
Vianney položil své ruce na její světlé vlásky a se slzami v očích jí požehnal. Matka s pláčem
odváděla z fary své dítě.
"Podívejte se, a ta se neuzdravila,"zašeptal žurnalista Segourier obchodníkovi vínem. "Tak se
zázraky v Arsu přece jen nedějí."
"Ale ten mrzáček, co tančil se svými berlemi v kostele,"namítnul pan Chenille.
"Kdo ví. není-li to podvod.I zdravý může běhat s berlemi. Poidme, bude průtrž mračen."

„ZELENÉ” NEBEZBEČÍ

KŘESŤANĚ JSOU VŮČI ISLÁMU TOLERANTNÍ
Mchamedáni však tolerantní nejsou, leda tam,
kde jsou v menšině-a to je jejich taktika. V
Římě - srdci křesťanstva - věnovalo město
r.1975 rrohamedánům 30.000 rn velký pozemek jen 8 km od Vatikánu, kde vystavěli největší
mešitu na světě. Stála 70 mil.franků, zaplatili
to bohatí olejoví šejkové, kteří však nedovolí,
aby se na jejich území vystavěl i docela malič
ký katolický kostel!/ZeZená je barva muslimů./
V některých islámských zemích se trpí ještě
křesťanské školy-mají totiž vysokou úroveň ale křesťanství se v nich šířit nesmí.
V ZÁPADNÍ EVROPĚ ŽIJE 8 MIL.MOHAMEDÁnQ
/ve Švýcarsku 200.000/většinou chudáků, kteří
se zde živí-tedy nejsou zatím pro křesťany ne
bezpeční. Mají však hodně dětí-takže islám se
v Evropě šíří. Islámské zsně posílají do Evropy
učitele islámu, staví velké mešity se školami,
přednáškami ap. - zatím co některé katolické
školy šíří spíš nevěru, Lhostejnost, nemravnost
a hereze. Západ se odvrací od Boha, konkubinát
je tu běžný, sex rozšiřuji i hrcmadné sdělovací
prostředky a šíří se i mezi dětmi, cmamné jedy,
pilulky a potraty zmenšují počet křesťanů ap.

Sotva, jime ie zbavili"hnědého"nebezpečí nanactitu a cáitečně i"rudého"nebezpečí-komuntímu, zaplavuje Evropu "želené"nebezpečí bojovný lilám. V iilamikých zemích jiou vět
vinou kHeitané knutě pnonáiledovánl-ale v
Evftopěl Sotva ie jakýil playboy v televizi
nepatrně dotkl Mohameda, uz ie vzbouXtl celý
lilám, z Evnopy ie odvolávali ti lamí tl vyilanel atd. A my, katoličtí
Křesťanství se šířilo kázáním, zázraky a svá
tým životem po celém tehdejším světě. Sever
ní Afrika, Evropa, vých.Asie a j.země byly
úplně křesťanské. Ale sotva založil Mohamed
v Mekce r.610 islám, začalo se toto polo po
hanské, polo židovské a špatně chápané křes
ťanství šířit v zemích dosud křesťanských a to násilím, krutostmi, válkami.
Když si podmanil islám Orient a severní Afri
ku, kde zničil kvetoucí křesťanské obce,
dobyl i Španělsko a teprve u francouzského
Toursku a Poitier/732/zastavil islám a zni
čil jej Karel Martel.
Pozdější nájezdy násilnických islámských
vojsk se zastavily r.1571 při námořní bitvě
KDY SE KŘESŤANSKÁ EVROPA VZPAMATUJE?
u Lepánta a r.1683 před Vídní. Pak přestalo
a bude slušnými prostředky bojovat proti"zelepronikání islámu do Evropy. Ne docela-ještě
nému"nebezpečí tak důsledně, jako bojují zlými
muselo Španělsko v mnoha bitvách osvobodit
zemi,stejně se osvobodily části Balkánu.
a krutými prostředky mohamedáni ve svých zemích
proti křesťanství?
ZA 1000 LET BYLA EVROPA OSVOBOZENA
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
od hrozícího islámu, dokonce dobyli Evropané
V Albánii-Skutari poinoiua naisna uisn. ivuiiiesev.Afriku, ale ponechali mohamedánům nábo
rence otevřít I.seminář a pošle vhodný mateženskou svobodu. Nyní je sev.Afrika islámská
riál za 400.000 dol.Bude tam 30 bohoslovců
Dnes je na světě 1.600 mil.křesťanů a 800 mi 12.1O.uplynulo 1OO let od narození bl.Edity
lionů rrohamedánů. Křesťané mohamedány ve
Steinové. Zahynula jako židovka v Osvětimi.
svých zemích-ne ve všech-krutě pronásledují
Arcib.v Padebornu Mons.Degehard, odňat prá
a mučí. Např.r.1916 turečtí Kurdové vyvraždi vo vyučovat věrouce na katol.teol.fakultě
di 2 mil.křesťanů. V Egyptě žilo na začátku
Eugenu Drewermannovi, protože jeho přednáš
19.st.25 mil.koptických křesťanů. Ale pro
ky se odchylují od učení Církve. Navíc proti
následováním se zmenšil jejich počet na neCírkvi štve a to ve veřejných sdělov.prostředcích, v televizi, v tisku a pod.________________
patmý zlctnek._______________________________
3.1O.uplynulo 1O let, co byl na dně Macoch;
28.9.se na Velehradě sešli býv.studenti býv.
nalezen katol.student.P.Švanda, synovec
jezuitského gymnasia s P. Čuprem, provinciálem.
P. Špilíka.

ODPUSŤ - OTČE!
CO JE SVÁTOSTNÉ ROZHŘEŠENÍ?

Svátostným rozhřešením čili absolucí od
pouští zpovědník na místě Ježíše Krista a
z jeho plné moci i z pověření Církve litu
jícímu kaj leníkovi jeho hříchy.
JAKÉ JSOU ÚČINKY SVÁTOSTI POKÁNÍ?
1.Odpouští tomu, kdo se s lítostí zpovídá,
hříchy a z části i tresty za ně.
2.Obnovuje a rozmnožuje posvěcující milost
tj.podíl na životě Božím.
3.Uděluje pomáhající milost, totiž aby se
křesťan hříchům vyhýbal a zdokonaloval
se v duchovním životě s Bohem.
4.Oživuje ty zásluhy pro nebe, které jsme
smrtelným hříchem ztratili.
PROČ SE VLASTNĚ SVÁTOST POKÁNÍ ZANEDBÁVÁ?
1.Lidem chybí pocit hříšnosti
"Hřích? Co je hřích? Nemám hříchy?" Pojem
"hříchu"je dnes pro mnoho lidí naprosto ci
zím pojmem a bez výčitek svědomí a bez
zábran hřeší. Když jim však někdo ublíží,
uvědomují si, že něco není vjjořádku.
CO JE HŘÍCH?
Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení
zákona Božího. Bůh řekl:"Já jsem Pán, tvůj
Bůh...To máš dělat...to nemáš dělat...Ale
člověk odpovídáNe, já jsem svůj vlastní
pán; budu dělat, co chci!"
Desetkrát řekl v Desateru Bůh, jak se má
člověk správně chovat, aby plnil jeho vůli
Desetkrát odpověděl člověk, že se tak cho
vat nebude. Nese ovšem pak následky hříchu
KDO HŘEŠÍ, POVAZUJE ZÁKONY BOZI ZA
NEdŮlEŽITÉ, ZASTARALE a staví se proti
nim odmítavě, chladně. Hřích? Ten už pro
mne vůbec neexistuje! Je to jen pochopitel
ná lidská slabost, ale ne hřích.
To je dnes postoj mnohých lidí. Je to ná
sledek a průvodní zjev víry, která je mrt
vá. Bůh neexistuje, existuje jen hmota.
KDE JE bŮh MRTEV TAM NENÍ VĚDOMÍ HŘÍCHU

učení víry

Kde neprožívá člověk Boha jako střed svého
života, snad ještě ví o přikázáních, ale
je to pro něho neosobní, abstratní zákon,
který brzo vybledne, zesvětačí a změní se
v názor, že každý má svou vlastní pravdu.
Pak vidí člověk v přestoupení zákona Božího-který je vepsán i v našem vědomí-pouhou
odpustitelnou lidskou slabost nebo hlou
post, kterou si sám sobě škodí.
PROČ SE PAK ZPOVÍDAT? "Opravdu nevím, z
řeho bych se měl ještě zpovídat" - říka
jí mnozí. Na druhých ovšem najdou hříchů
dost - ale jejich hříchy jsou jen slabůstky či hlouposti. UNIV.PROF.DR.FERD.HOLBOCK

ANTIKRIST
7
Císař-Antikrist, se zbaví dvou protivní
ků: papeže Petra II.a starce Jana. Vět
šina věřících věří Antikristovi, ale men
šina se drží pravé víry. Filosf Solovjev
vidí do budoucnosti._____________________
PROFESOR PAULI(protestant)Z ACHRANUJE situaci. - "Pereant, pereant!"
(At zahynou), začala křičet chvějící se
knížata církve. Panovník se otočil a opí
raje se o rámě velkého čaroděje, pomalu
odcházel dveřmi za pódiem. V chrámě
zůstaly jen dva mrtví a hrstka křesťanů,
ztrnulá strachy. Odvahu neztratil prof.
Pauli. Teror a strach v něm vzbudily
všechny síly ducha. I jeho zevnějšek se
změnil-vypadal majestátně a inspirovaně.
Rázně vystoupil na pódium, sedl si na
volné křeslo, vzal kousek papíru a psal.
Pak vstal a nahlas četl:
"Ke slávě našeho Spasitele,Ježíše Krista.
Ekumenický koncil všech Božích církví,
jenž se sešel v Jeruzalémě, prohlašuje:
Když náš blahoslavený bratr Jan, před
stavitel východních církví, usvědčil vel
kého podvodníka a nepřítele Božího z to
ho, že je to skutečný Antikrist, předpo
věděný Písmem sv. A když náš blahosla
vený Otec Petr, představitel západního
křesťanstva - ho exkomunikací navždy
vyhnal podle práva a spravedlnosti z Bo
ží Církve, koncil nad těmito těly dvou
mučedníků pravdy a svědků Kristových
rozhodl, že přerušuje všechny styky s
exkomunikovanými a jeho hnusnou sběří
a že se stáhne na poušť, kde bude čekat
na neodvratný příchod našeho pravého
Pána - Ježíše Krista."
ZÁSTUPU SE ZMOCNILO ROZECHVĚNÍ
Začaly se ozývat nadšené hlasy a výkři
ky: "Adveniat, advenia! Komm, Herr Jesus, komm!"
Profesor Pauli připsal ještě dodatek a
přečetl ho: "Jednohlasně schvalujeme ten
to první a poslední akt ekumenického
koncilu a připojujeme své podpisy."Pak
vyzval shromáždění pokynem ruky k pod
pisování. Všichni spěchali na pódium a
podpisovali. Nakonec i on sám podepsal
velkým gotickým písmem :Duorum defunctorum testium locum tenens: Ernst Pauli.
(zástupce dvou zesnulých svědků Ernst
Pauli). "A ted odejděme s naší archou
úmluvy posledního zákona,"řekl, ukazuje
na mrtvé.
Pro Slovenské hlasy z Říma přeložil
P. Pauliny.

měli radost, i když jsme věděli, že amnestie
bývá obyčejně pro vrahy a jiné vězně, jen ne
pro politické. Slibovali jsme si hodně od schůz
P. Zemek nám vyprávěl, co zažil v komunis
ky Eisenhowera s Chruščovem. Koncem března
tickém vězení. Jeho vzpomínky jsou dokla
jsem šel znovu na transport. Na Pankrác. Celý
dem, jak dokázali čestní lidé i za cenu utr
měsíc jsem byl denně, kromě sobot a nedělí,
pení, zůstat svým ideálům věrni.
znovu vyslýchán. Znovu podrobně přetřásali 8
Seznámil jsem se s mnoha výbornými lidmi,
můj případ. Chtěli mě získat pro spolupráci.
kteří pracovali v Agrostroji v Pelhřimově.
Řekli mi, že mám u vězňů výbornou pověst ja
Vyráběly se tam součástky k hospodářským
ko čestný člověk a že takové lidi oni potřebu
strojům. Vzpomínám na Jožku Janíčka ze
jí. Odpověděl jsem, že bych pak tuto dobrou
Strání. Byl to poctivý člověk, měl za sebou
pověst ztratil, kdybych s nimi začal spolupra
německý koncentrák a opět byl ve vězení.
covat. Nakonec jsem jim řekl:"Budete-li chtít
Když ho bachař zase jednou buzeroval, od
pověděl mu Janíček:"Byl jsem v koncentráku něco vědět o vztahu Církve a státu, můžeme
za Němců, ale to byla doba, kdy jsme se tam se o tom pobavit, ale jen O VĚCECH, ne O
LIDECH
měli lip než tady!" Bachař ho nechal před
KÁVA S JEDEM - SKOPOLAMINEM
vést k raportu a Janíček dostal korekci za
nakonec - kolem 8.května - mi nabídli kávu.
"propagaci nacismu ... "Okusil jsem korekce
Káva měla zvláštní chuť a bylo mi divné, že
i ve Valdicích - kvůli neplnění normy. Při
ji připravovali venku. Sami si nalili do malé
nejlepší vůli jsem normu splnit nemohl. Ne
ho hrníčku, mně dali velký. Cítil jsem
mám pro takovou práci šikovné ruce a když
jsem chtěl brousit ty malinké kousky, ubrou potřebu mluvit a mluvit a mluvit... Tu jsem si
vzpomněl na skopolamin a na radu Pepíčka
sil jsem si ruce-ale ty kousky ne. Pokud
Herla(byl to poslanec lidové strany, zavřený
měl člověk prsty ve vodě, tak to nebolelo,
hned r.1948). Řekl mi:"Musíš si stále opako
ale když prsty oschly a podušky prstů by
vat: Nic neřeknu! - Tím se obrníš." - To jsem
ly zbroušeny, to byla bolest...V noci nás
to budilo. Jakmile se člověk dotkl rozbolavě také udělal. Jejich káva se skopolaminem na
mne působila hrozně, dlouhou dobu jsem ne
lými prsty deky, probudil se bolestí.
mohl spávat. Ještě když jsem bydlel po pro
UDAVAČI
puštění z vězení u svého bratra, téměř jsem
Nasadili tam na nás Bomzáky. Byli to zlodě
ji, vrazi, udavači a fízlové, kteří za balíček! v noci oka nezamhouřil, ale do rána jsem pro
potil třebas tři košile.
cigaret udávali spoluvězně. Také "parťáci"
ZKLAMANĚ NADĚJE?
v brusírně byli vrazi(Pecka, Sis a ješte je
Z čista jasna mi nařídili, aDycn si napsal pro
den, na jehož jméno si již nevzpomínám).
šaty. Odmítl jsem:"Naši si budou dělat naděje
Týž systém jako za Němců v koncentráku.
a pak budou zklamáni. A chci, aby šli napřed
Kápo byl vždy vrah a zloděj.
otcové a matky rodin, milenci a milenky a pak
Dávali pozor, zda se modlíme (a to i na cele)
teprve my, protože pro nás nikdo nepláče."
zda se modlíme před jídlem. A hned se to
Ptali se mě na bratrovu adresu. Řekl jsem,že
hlásilo, protože to byl zločin: náboženská
ji znám, ale že nevím, kde to v Brně je. Při
propaganda
NAŠI VYZNAVAČI
příštím výslechu mi oznámili, že je to na Sta
podvody pro návštěvy
rém Brně. Věděli, že bratr má za ženu F.BaNež přišla návštěva, udělali jí dozorci před
řinovou a že tam mohu přespat v případě, že
nášku o tom, jak se vězňové mají dobře.Byl
bych dostal amnestii.
tam vystaven jídelní lístek a lidé žasli, jak
Jednou odpoledne přišel bachař s nějakou lis
se nám dobře daří...Ve skutečnosti to však
tinou a řekl:"Zemek, připravte se na transbyl opsaný jídelní lístek pro nemocné. Jed
portku." Tak jsem se připravil. Tabák, který
ni měli třeba vepřové maso, jiní uzené nebo
jsem
měl, jsem dal spoluvězni a čekal jsem. Za
hovězí. Bylo to rozepsáno tak, že"vězňové
dvě hodiny přišel bachař a řekl:"Zemek, pro
mají v poledne vepřové, k večeři uzené."
vás to neplatí." Rozbalil jsem a čekal dál. Za
Lidé nám div nezáviděli. Byla tam i televize.
hodinu přišel další bachař: "Připravte se na
Na tu se mohli dívat ti, kdo splnili normu
odchod, máte amnestii."Já na to:"To už tady
nebo udělali socialistický závazek. Ti chodi
bylo, já se připravovat nebudu. Byl jsem při
li v neděli i na volejbal. Návštěvám se vy
praven
a řekli, že je to omyl. Nikam nejdu."
kládalo, že je to pro všechny. Jedna man
Zavolal dozorčího a dva bachaře-ale já šel,až
želka vyčítala muži-vězni:"Tak proto ne
mi ukázali podepsaný a orazítkovaný seznam
chceš, abych žádala o milost, máš se tu lé
amnestovaných. Byl jsem tam i já. V místnůst
pe než doma." Krutostí vynikal zástupce ve
doucího Faltinek, bachař Skrbek, Vojtěch aj. ce pro transport se nás 3 dny tísnilo 11. Pak
nám v sále přečetli dekret o amnestii, 11.nebo
BUDE AMNESTIE?
12.května 1960 a opustil jsem Pankrác. Ve vě
Při poslední návštěvě mi bratr Jan řekl:
zení jsme si koupili jízdenku, zavedli nás na
"Bude amnestie, půjdete domů." Bylo to něk nádraží a rychlíkem přes Křížanov jsme jeli
dy v březnu 1960. Řekl jsem to ostatním,
do Brna.Tam čekal bratr,švagrová a synovec.

poslední muka

USILOVNÝ APOŠTOLÁT
Svědkové Jehovovi vědí, že pro
svou vtíravou"kazatelskou službu"
nebudou často oblíbeni. Ale splní
svou kazatelskou povinnost a
snad chytí i nějakou"rybičku" naivní, smutnou, bez víry, bez
cíle života.. .

PROGRAM ŠKOLENI POKRAČUJE
Jsem na řadě zase já. Posloužím si zase na
šimi interními pokyny"Službou království"-ty
jsou základem našeho školního programu. Vy
dává ho vedení proto, aby se školili hlasate
lé na celém světě stejně a podle stejných
směrnic.
Mluvím o lstech, které máme používat, aby
chom přiměli i ty, kdo o nás nemají zájem, k
hovoru. A co víc, abychom jinak smýšlející
přelstili.
"HLAVNI JE VZBUDIT ZÁJEM'.'
"Přiměj lidi, aby se vyjádřili. Udělej kázání
těm, kdo by rádi slyšeli víc. Jak přimět lidi
k tomu, aby nás vyslechli? Zde několik vět:
"Přišli jsme k vám, abychom si s vámi poho
vořili, jak uskutečnit jednotu mezi Božím krá
lovstvím s Kristem, jako jeho králem."
Nebo:"Přišli jsme sem, protože chceme povz
budit lidi, aby spolu hovořili o náboženství.
Mluvíme o náboženství rádi."
Nebo:"Jsme tu, protože pro nás, obyvatele
stejné obce, je dobré, dozvědět se něco o
náboženství druhých. Jistě to vyžaduje vzá
jemné pochopení a rozšiřuje to naše poznání'.'
Nebo:"Zjistili jsme, že lidé, kteří se zajímají
o náboženství, zajímají se i o mír. Rádi by
chom si s vámi o tom pohovořili."
NEZAJÍMÁ NÁS VŮBEC TO, CO VEŘI DRUHÝ
Ani nechceme vzájemné pochopení. Jde nám
o to, vzbudit u druhých zájem o NAŠE po
selství. Jinými slovy, musíme napřed lidi kla
mat, abychom dosáhli našeho vlastního cíle,
tj.udělat z nich Svědky Jehovovy. Společnosi
Strážní věže prohlašuje:"Tak neznamená, že
jsme ochotni ke kompromisům nebo že si chce
me něco s druhým vyměňovat. Pod názvem
"takt"rozumíme obratné a jemné duchovní
předstírání a klamání, či ostrý dar rozlišovat
a ten nám pomůže rozeznat, jaký způsob jed
nání je za daných okolností lepší - nebo pěs
tovat zvláštní schopnost, jednat s druhým,
aniž bychom u něho někde narazili."
SAMOZŘEJMĚ-ŽE JSME TO KLAMEM NENAZVAL
Volila se slova"jemné duchovní předstírání".
Museli jsme podkopávat víru druhého"lstivě
jako hadi"(citát z Písma! )a pak na prázdném
místě, kde jeho víra zmizela, protože jsme ji
zničili, vybudovat naši vlastní víru. Pokra
čovali jsme vedeni dalšími pokyny: "Muže zají
má politika, obchod, světové události, vědy
příroda. Ženu spíš domácnost, oblékání, svět
žen, příroda a pod.

i

Časopis"Probud se"(Erwachet) obsahuje
mnoho námětů, které zajímají studenty
a školáky:události z cizích zemí, přírod
ní zjevy, články o cizích zemích, míst
ní kolorit a vědecká témata. Leccos jim
pomůže při školních úlohách. V Strážní
věži najdeme stručná a zásadní témata.
Jsou praktická a lidé je spíš čtou a
pochopí. Dlouhé, nudné články nikdo
nečte!Než jděte do služby, dobře si 9
tyto články přečtěte a pak o nich s
lidmi, které navštívíte, hovořte a se zájem po
slouchejte jejich názory, i když se liší od našich
Dokazuj, že Strážní věž je svědectví a bádání
Bible, časopis, který nám pomůže řešit obvyklé
denní problémy života, z něho poznáme, jak žít,
abychom se Bohu líbili a jak nejlépe vychovávat
svou rodinu a škodit ji, aby dosáhla života.
HLÁSILY SE VE MNĚ VÝČITKY SVĚDOMÍ
když jsem tohle vše přednášel. Ale co jsem měl
dělat? Ještě jsem zdaleka nebyl připraven k to
mu, abych složil svou službu.Ani jsem neměl ve
všem jasno. Měl jsem nepopsatelný strach z Jeho
vy, vzpoury proti němu a jeho organizaci. Kde
je pravé náboženství, když ne u Svědků Jehovo
vých? Existuje vůbec pravda, když je naše uče
ní klam?
ZASE JSEM ODSOUDIL SVÉ MYŠLENKY K MLČENÍ
Aspoň na nějakou dobu. Nechtěl jsem zanedbávat
svou službu. Vzdor vší nejistotě to prostě nešloV letních měsících jsme hlásali naši radostnou
zvěst ve vzdálenějších oblastech Členové naše
ho shromáždění se rozjížděli v autech, na motor
kách, mopedech a na kolech po okolí-do malých
obcí Schwarzwaldu. Já vozil v autě čtyři kaza
tele na nejvzdálenější místa.Právě se vrátili li
dé z kostela-a my už klepeme na dveře. Máme
velký úspěch při rozdělování naši literatury.
Ba i naše důkazy, kterým jsme se naučili ve
shromáždění, mají neočekávaný účinek.
KAZATELSKÁ SLUŽBA OD DOMU K DOMU
v mé obci(Waldshutu, pozn.red.), ve vzdáleněj
ších oblastech, další návštěvy, studium bible
v domácnostech, hlásání víry a naše předpovědi
všude tam, kam se jen dostaneme, návštěva
shromáždění, přednášky, péče o"slabé"kazateleto všechno zabírá dokonale můj čas. Své rodině
nemohu věnovat ani nedělní odpoledne-o všedním
dnu ani nemluvě. Nemám čas k uvažování, k pře
mýšlení. Brooklyn nařídil, že silnější kazatel má
stát po boku slabšího. Jeden kazatel má druhého
povzbuzovat. Jsem skoro stále s vozem na ces
tách. Doplácí na to rodina, děti. Snad je dobréříkám si-že jsem tak zapřažený. Mé pochybnosti
a můj neklid ztrácí na síle.
HODINA VE ŠKOLE KAZATELŮ
Začínáme zpěvěm, modlitbou a výzvou ke studu
jícím. Dnes je na pořadu rozjímání o cítění s
osobami jiných náboženských názorů.
oooooooooooooooooooooooooooGůnther P A P E
nnnnAnnnooooooBYL JSEM SVĚDEK JEHOV&V

JE BIBLE NESPOLEHLIVÁ?

OBTÍŽE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA
Starozákonní knihy jsou psané zleva doprava ve
čtverci a byly tam jen souhlásky, ne samohlás
ky, ty musel předčitatel sám uhádnout. Bez sa
mohlásek nebyla jistá ani výslovnost, tím méně
správný opis-proto později tolik různých pře
kladů. - V sedmi osminách Nového zákona ne
jsou ani překladové, ani opisové chyby. Jen v
jedné osmině nemůžeme zatím s plnou jistotou
vědeckými prostředky zjistit původní význam.
Z této osminy jsou mnohé odchylky nezvýznamné
a neruší ani slovní, ani větný smysl. Pak zbý
vá šedesátina pochybného textu. Oddělíme-li od
toho vše, co pro smysl není významné - přeho
zení slov, čísla, nedůležité vložky, zvláštnosti, vynechání slov, zbytečné skloňování nebo
příslovce-zůstane z Nového zákona jen tisícina
textu, kde jsou odchylky v podstatných věcech.
Ani zde není teologie v rozpacích. Několik
dogmatických/věroučných/rozdílů ve významu se
doplní z jiných míst v Písně, jejichž význam
je jistý. Platí to hl.u synoptických evangelií
sv.Matouše, Marka a Lukáše, které v podstatě
popisují stejné události a řeči-evangelium sv.
Jana doplňuje to, co tito tři nenapsali nebo
se toho jen dotkli. Věroučné chyby byly i v
originálech vyloučeny. Vědomé falšování v poapoštolské době nebylo vůbec možné. Doba mezi
původním textem a opisy či překlady byla příliš
krátká, smysl pro tradici a dobrá pamět židokřestanů by na odchylky od původního textu či
úmyslného falšování Písma okamžitě přišla.

VĚCNÉ CHYBY
Ale co s přírodovědeckými chybami a omyly bib
lických autorů? V 3.knize Mojžíšově/Lv 11,6/se
zajíc počítá mezi přežvýkavce-to ovšem není .Ale
je přežvýkavcům podobný. V Lv 11,19 se tvrdí,že
netopýr je pták, protože létá. Zde přebírá pís
mo lidovou, tehdy používanou klasifikaci zvířat
a není to vědecká výpověá.
Obraz světa u židů byl podstatně stejný, jako
v jiných spisech starých národů. Představovali
si zemi jako kulatou, rovnou plochu na kamen
ných sloupech. Mezi sloupy a kolem zamského
kruhu se valily"spodní vody"nebo praoceán. Ze
mě byla středem vesmíru. Nad zorní se jako kulatá střecha klenula obloha, na vnitřní straně
slunce, měsíc a hvězdy. Nad oblohou byly"homí
vody", které padaly jako déšt skrze zdymadloví
tá okna na zem. Na nejvyšších horstvech byly
komory, díry, z kterých vycházely větry, bouře
hrcm a blesky. Mezi plochou země a sloupy byla
říše mrtvých. Dnes se těmto primitivním před
stavám smějeme, věda nás poučila o zemi i o ve
míru. Biblický obraz světa byl spoutaný s časem.
Židé a staří Orientálci vůbec usuzovali podle
svých smyslů - co viděli a slyšeli.

A ZPRÁVA O STVOŘENÍ? VĚDECKY NESPQLEHLIVÁ!10
Dávno překonaná. Ale přece není protiklad mezi
Mojžíšem a Darwinem. Tehdy Darwinova teorie vý
voje lidstvo nezaujala, příroda se nezkoumala.
Pochází-li člověk z buňky, to bylo biblickým
autorům lhostejné. Chtěli ukázat Boha jako pů
vodce všeho stvoření! Chtěli dokázat, že je věč
ný a vševědoucí, člověk pak z chatrné látky,
ale vzdor tanu obraz Boží. K tonu volil Mojžíš
obrazy srozumitelné současníkům. Země nebyla
stvořena v šesti dnech-ale šlo o to, aby sedmý
den se světil, totiž židovský sabat. Evino
stvoření z Adamova žebra znamená, že žena je
Boží stvoření jako muž a na něm závislá. Symbo
liku vysvětluje táhnut, rabínský kanentář ke
St.Zákonu:"Bůh nestvořil ženu jako hlavu muže,
aby mu vládla; ani ne jako nohy, aby mu otročila; ale z jeho boku, aby byla blízko jeho srdcí
V GENESIS SE POPISUJE RÁJ JAKO ZAHRADA, QÁSA,
s chladivou vodou, stinnými stromy,vonícími
květy-tedy nejvyšší pojon blaženosti pro kočovníky v poušti,pojem domova a bezpečí. Prarodiče zacházeli se zvířaty přátelsky;péče o dotláčí
zvířata dala nonádům práci. Rajská zahrada není zeměpisné mí sto,ale vede čtenáře do štastného stavu Adama a Evy, kdy se cítili u Boha v
bezpečí. K popisu chyběla autorovi abstraktní
slova a slohové prostředky, uchýlil se tedy k
idealizovanému přání všech kočovníků.

|poslední příležitost!
Břetislav KAFKA snad jako první katolík a
praktik se zabýval různými mimořádnými
zjevy a schopnostmi člověka. Dnes je to věda-parapsychologie. Tehdy si musel Kafka
vymýšlet sám slova pro určité-tehdy nezná
mé pojmy. Spojení duše s tělem nazývá
oduší.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
JAK-PODLE KAFKY-POSTUPUJE UMÍRÁNÍ.
Věřilo se-a leckde dosud věří, že smrt je
náhlý přechod z času do věčnosti, resp.do
nicoty. Kafka tvrdí, že duše žije po klinic
ké smrti ve fluidu (neviditelná látka, přená
šející energiijoduší, protože organické po
rucha nastala jen u těla; pro úplnou smrt
se musí duše odloučit pozvolným odpoutává
ním se od oduší. Při náhlé smrti to trvá
nejvýše tři dny, při dlouhé chorobě či vysc
kém věku kratší dobu. V tomto případě už
totiž buňky odumírají za života.
PO ODUMŘENÍ SMYSLŮ
se octne duše ve zvláštním stavu trpnosti,
ochrnutí vůle i svobodného myšlení. Z trp
nosti ji vyruší bud zásahy utrpení za špat
né činy ze silně zářících esplan(tak říká
Kafka buňkám nad a pod šedou mozkovou
kůrou) nebo stejné zásahy dobrých činů, k
prožívání ještě pozemského štěstí.
VNÍMÁNÍ OKOLÍ PO KLINICKÉ SMRTI
Silný pláč, nářek, volání pozůstalých upou
tává duši a ta se probouzí jakoby z těžkého
snu, vidí a slyší nás bez prostřednictví
smyslů, nechápe stav, v kterém je, nechá
pe, proč pláčeme, chce vstát, mluvit, jednat-diví se, proč neodpovídáme na její slo
va, že ještě žije mezi námi. - Při modlitbách
za zemřelého si duše uvědomí svůj stav,ale
nemůže posoudit celkový rozsah smrti. Jako
když se člověk octne ve 4.stupni hypnotic
kého spánku. Ustane-li vliv okolí, vrací se
duše do pasivity-ruší ji jen zásahy vlastních
zářivých esplan. Jakmile se odpoutá od nej
jemnější hmoty oduší, probouzí se do věč
nosti, do nového života. Podle učení naší
Církve nastane pak tzv,soukromý soud.
CO MUŽE UDĚLAT KNÉZ A VĚŘÍCÍ?
Ještě po klinické smrti mohou pozůstalí a
kněz zachránit nepřipravenou duši zemřelé
ho pro život v Bohu. Kněz může udě
lit svátost nemocných i po smrti těla.
Může na něho působit modlitbou,
povzbuzováním k obrácení se k
Bohu, k lítosti nad hříchy. Není-li tam kněz, může se u mrtvé
ho modlit i laik, působit na du
ši, která ještě neopustila tělo.
Uvažme, že v té chvíli je při
práci i zlý duch, má poslední
příležitost, získat duši pro sebe,

proto je tak důležitá úsilovná modlitba, svátost
nemocných, povzbuzování zemřelého, který nás
ještě vnímá.
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A KDYŽ ČLOVĚK ZEMŘE NA NEPŘÍSTUPNÍM MÍSTĚ
Za války, v dolech, při zemětřesení ap.? Pak mů
žeme na jeho duši působit telepatickou výzvou v
živé víře a duševním úsilí v nejbližší možné vzdá
lenosti . Při napětí vůle nastanou v prostoru moc
né záchvěvy, kmity a výboje elektronů, jimž dal
směr k místu umírajících nebo mrtvých, tam se
podráždí citlivá oduší a vyburcují duši k svobod
nému rozhodování v rozsahu našeho vysílaného
přání.
OVŠEM - NESPOLÉHJEME
SE!
Ani na kněze, ani na pomoc přátel při smrti. Ne
musejí o ní vůbec vědět. Proto si už ted pěstuj
me silně zářivá esplana, tj,projevy dobré vůle,
obrácené k Bohu, usilovnou modlitbou a soustře
děním vůle na Boha. Křesťan se má celý život
připravovat na šťastnou hodinku smrti, celým
svým životem! A neoddalovat přijetí svátosti po
kání, sv.přijímání Těla Páně a svátosti nemoc
ných. Dnes se udělují nejméně jednou ročně v
kostele starším a nemocným lidem.
BŘETISLAV KAFKA MÁ ZKUŠENOSTI!
Dělal řadu pokusů s umírajícími či mrtvými a zjis
til, že 30 hodin po smrti už je duše s odusím
spjatá tak nepatrně, že na naše výzvy nereagu
je. Subjekti (lidé, spojené pod Kafkovým vlivem
s duší zemřelého) vysvětlují, že odpoutání od
hmoty je pak silné a náš vliv na duši nepatrný,
velmi slabý. Po uplynutí třetího dne zjistil Kaf
ka, že duše ve fluidu oduší už není, i když zá
řivá energie oduší se z těl uvolňovala dál. Zemře-li člověk v plné síle, poruchou organismu, za
několik hodin ho už ani nejvyspělejší lékařská
péče a zásahy neprobudí k životu - tvrdí Kafka.
Při skutečné - ne zdánlivé - smrti - už ani duše
nemůže oživit tělo.
MÁ TEDY SMRT PVE ÚDOBÍ
První potvrdí lékař. Tělo je mrtvé. Druhé - pod
le Kafky - nastává, když se duše úplně uvolní
z oduší, tedy od toho, co ji spojuje ještě s tělem.
Výzkumy moderních učenců a badatelů v tomto
oboru to v podstatě potvrdily.
Vzkříšení Lazara, který byl už čtyři dny v hro
bě, je tedy skutečný zázrak Kristův. Nikdo na
světě, jen Bůh, nemůže přivolat čtvrtý den duši
do těla, které se už prakticky rozpadá.
"MĚJ NEJSCHOPNEjSÍ SUBJEKT KŘEČEK"
píše Kafka,"sledoval duše v době, kdy jejich
přítomnost už v oduší nebyla. Cítil a tvrdil,
že duše se očišťuje na místech špatných
činů svého života na zemi. Je to očistec.
Smrt je přestup z času do věčnosti. Uvá
žíme-li, že učenci dosud nezjistili na
žádné hvězdě možnost života, je lidský
život nesmírně vzácný a zaslouží si,
abychom mu věnovali co největší péči i
s ohledem na jeho poslední cíl- totiž na
Boha, jehož nesmírná blaženost bude pak
naším domovem-nebo nesplnitelnou touhou,
peklem;

okolí Říma a učí pastevce u napajedel, ženy u ka
šen, děti shromažáují v polních kapličkách...
Po T^ddcntíkém koncd£u neostata v CAfevZ ofa- KARNEVALY V ŘÍMĚ UPADLY, PUTUJE SE S FILIPEM 12
.wda. NoédteJdí nové tvangeZtzace bytí ivítk sedmi basilikám. Byla to namáhavá pout,' a r.
ci-4v.Kcw.eZ BotiomejAký, 4v.Filip Newi, iv.
1563 zaplatil sv.Karel jako státní sekretář výlo
Ignác., 4v. Karnát- a. fíada jiných.
hy s pohoštěním 4000 účastníků. K získání odpustků se muselo putovat pěšky, a to bylo hezkých
Na kardinálském dvoře sv.Karla se nekonaly
pár kilcmetrů. Úleva-pout k sv.Petru se směla ko
nákladné hostiny či slavnosti. Ráno a večer
nat už v předvečer hlavní pouti. V římskám pra
se celý dvůr shromáždil k modlitbě a rozjí
chu a horku se od basilik vracet ke sv.Petru a
mání. Tyto pobožnosti řídil sv.Karel sám.
pak zase k další bazilice bylo velmi únavné.
Jeho povyražením byly jen duchovní akademie
Ráno se sešli poutníci u sv.Pavla za hradbami, od
Obohacovaly tam tůn nej lepším posluchače
tamtud šli k sv.Šebestiánovi po Via Ardeatinateologové, filosofové a umělci.
vroubené
katakombami, kapličkami a poli. V dálce
Papež vybíral zbožné, schopné kardinály.
viděli albánské hory, kynula jim Via Appia, uza
Ovšem dvořané, např.Soranzo, naříkali na
vřená starými náhrobky, opředená vyprávěním o
milánskou lakotu, která měla stejnou pověst
krvi mučedníků, popravovaných na těchto silnicích
jako mají dnes Skoti. Ale Karel dával chu
Širokou ulicí se valí proud zpívajících poutníků.
dým, ne darmošlapům a pochlebovačům. Vypo
Pak se ztiší k rozjímání o utrpení Páně a jeho
věděl je z Říma a prosadil u papeže, že
mučedníků. U sv.Šebestiána se koná mše sv.-slav
vyslanci a kardinálové už neměli ve svých
ná, s papežskými hudebníky a zpěváky Palestrinopalácích právo, skrývat zločince. Mezi karvými a Animucciovými. Zpívají vícehlasé figurální
dinálskými dvořany se skrývalo mnoho bandi
skladby-tak bohaté v této době. Kněží zpovídají a
tů, kteří měli být už dávno popraveni.
lid přistupuje k sv.přijímání. Po mši společná
RENESANCE JE PŘEMOŽENA!
snídaně v trávě-sedm mulů je naloženo potravinami,
Poslední renesanční spisovatel Annibale Čá nají se všichni. Potraviny ze štědré ruky Karlo
ro utíká z Říma. Příteli, biskupu Salovi,
vy rozdávají Filipovi žáci. Kus chleba, vejce,
píše:"Ted se chodí do Říma jen modlit a
trochu ovoce a pověstný tvrdý římský salám. Při
svatě žít...Nejezděte do Říma!"
jídle hraje hudba, zpívá se. Po obědě jdou od ba
Světáčtí dvořani ohrožovali reformu. Kdo
ziliky k bazilice a nadšeně končí u Sta Maria
je obrátí? Kdo jim ukáže pravý smysl živctaí Maggiore. Tam se hrají monettety, hl.Palestrinovo
Salvě Regina/Zdrávas královno/, plné naděje.
ZACHRÁNIT ZKAŽENOU MLÁDEŽ JE ÚKOL FILIPŮV
Loví mezi věčně zadluženými pážaty a dvořa ŽÁCI-KNĚŽÍ SE SHROMAŽĎUJÍ V SAN GIROLAMO
Krajané nabízejí sv.Filipovi kostel St.Giovanni
ny, hl.kolem římské university Sapienzy.
Carriaguerra-jeho spolupracovník, ustupuje dei Fiorentini. Tento kostel zůstal dlouho nedo
do pozadí. Víme, že ohlásil své skupince,že stavěn, Pius IV.zakázal totiž"suché obchodování"Češi smějí přijímat pod obojí způsobou/ví- totiž bankéřskou spekulaci, čímž florentští ban
kéři hodně utrpěli. Plány kostela načrtl sám
na a chleba/, měl pak potíže s církevní
cenzurou při vydávání svých knih. Sám vydá Michelangelo. Když byl kostel dostavěn, scházeli
vá jen dopisy, které psal svým duchovním
se tam Florentané jako v národním středisku. Tam
si vzpomněli na krajana Filipa-ale Filip dost
svěřencům.
REFORMA SE SOUSTŘEĎUJE KOLEM FILIPA
váhá, než přijímá jejich nabídku a pošle jim tam
Jeho oratorium se klidně rozvijí-chrání je několik svých kněží. Z nich se vytvořil kaplanský sbor s pravidly společného života. San Giovan
sv.Karel. Dílo sv.Filipa přirovnává jeho
ni je záloha pro budoucí oratorium u Chiesa Nuova
žák Tarugi k rybolovu. Je štastný, že se
sám sní tohoto"lovu skutečné lásky"zúčastní Dnes se těmto primitivním pravidlům usmíváme.
Umírá Filipův otec, ale ani smrt otce ho
Dnes tak žije sotva který klášteřík. Např.nesměly
nepřivábí do rodné Florencie. Otec mu odká se házet na zem slupky, kosti i z ryb, nevylévat
zbytky sklenic na podhalu, neplivat na zem víno,
zal všechno, Filip to předává své sestře.
kterým si po jídle vyplachovali ústa atd.
ORATORIUM ROSTE
Kaplani sloužili mši sv., zpovídali, kázali, kaž
Jeho žáci ošetřují hrdinsky nemocné, a mno
dý týden jiný, stejně i služba v kuchyni.
zí z uzdravených se připojují k Filipovi.
P . S . BR AITO, O . P
Ten posílá svoje mezi špinavé, otrhané,
Už asi 11 .společnost episkop.církve v USA vstou
drzé děti v okolí Říma. Mezi jeho žáky vy pila celá do katolic. Církve. Nesouhlasí se svěceniká Pensabene TURCHETTI. Dobře mu to mys ním žen na kněze._____ CO NOV EHO VE SVĚTE
lí a sv.Filip ho často vyzývá, aby svémyš- Farářem u sv.Karla ve Vídni už není P.Burkart,
lenky řekl v oratoriu. Turchetti je mystik, nýbrž jiný člen OPUS DEI, P.Dr.Platz.
miluje přírodu, své žáky učí vidět v příro 27. IO. prohlásil sv.Otec P. Adolfa Kolpinga,
za blahoslaveného. Staral se o katol. tovaryše.
dě stopy Boží. Jeho žáci se rozbíhají po

NOVÁ EVANGELIZACE

TY JSI SKÁLA..
MIKULÁŠ V.
Tommaso Parentucelli. 6. března 1447 až
24 .března 1455______________________________
Před volbou na papeže byl biskupem v Bo
loni a něco přes dva měsíce kardinálem.
Narodil se 15.listopadu 1397 v Sarzaně na
ligurském pobřeží jako syn lékaře. Z chu
dého domácího učitele se vypracoval na
kněze, pak sekretáře kardinála Niccolo Albergatose, jednoho z vedoucích na koncilu
ve Ferraře a ve Florencii. Měl velké jazyko
vé znalosti a byl velmi vzdělaný. Evžen IV.
ho ustanovil biskupem v Bologni-jako ná
stupce Albergatisová , později se stal vy
slancem v Německu a pak kardinálem. Pa
pež sám mu prorokoval, že bude papežem.
Politickým cílem Mikulášovým byl mír. Nená
viděl válku. Rychle se domluvil s Neapolí,
kde po Alfonsu I. z Anjou nastoupil Alfons
V. z Aragonu a ohrožoval církevní stát už
za Evžena IV. Vídeňským koncilem z 17.
února 1448 se mu podařilo zlikvidovat v Ně
mecku rozpolcení, zaviněné basilejským
koncilem. S ním se o to zasloužil i Eneáš
Silvio Piccolomin on sám pak, ještě jako
papežský legát, na říšském sněmu ve Fráni
furtě r.1446.
V Basileji ještě zasedal iluzorní sněm,ale
na nátlak krále Bedřicha III.přesídlil do
Lausanne. Tam se vzdal vzdoropapež Fe
lix V.své hodnosti a Mikuláš ho povýšil na
kardinála ze Sta Sabina. 19.dubna"zvolil"
dávno neplatný sněm Mikuláše za papeže a
rozešel se. Poslední vzdoropapež Felix V.
zemřel 7.ledna 1451 v poustevně Ripaille
u Ženevského jezera.
Ve Svatém roku 1450 svatořečil Mikuláš
velkého lidového apoštola Bernardina ze
Sieny. Tehdy putoval do Říma i slavný ho
landský malíř Roger van der Weyden(13971463). V Římě vypukl mor, proto musel pa
pež Rím opustit. Brzo poté způsobili velké
dopravní neštěstí na andělském mostě spla
šení koně. Zahynulo asi 200 osob. To se
papeže hluboce dotklo.
Koncem roku poslal do Německa jako vyslán
ce obrody kardinála a humanistu Mikuláše
Kusánského, který tam chtěl-jak řekl"očišfovat a obnovovat, ne ničit a udupávat."
Bedřich III.si vyžádal pro stejný úkol sv.
Jana Kapistrána pro východní Německo.
Papež korunoval 16.března 1452 Bedřicha v
Římě železnou korunou Lombardie-což dosud
žádný papež nechtěl udělat, a sezdal ho s
Eleonorou Portugalskou. 19.března ho koru
noval na císaře-byla to poslední korunovace
v Římě. Tuto korunovaci vidíme v Norimber
ku v germánském museu, na malbě zřejmě

žáka školy Dirka Boutse.
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Poslední léta papežova zakalily dvě události. R.
1453 se pokusil Stefan Porcan ho zavraždit a
29.května 1453 zanikla Byzanc pádem Konstantinepole.- Papež byl dobrotivý, tolerantní a libe
rální humanista - je tedy jistá tragika v tom, že
ho chtěl zavraždit právě člověk, posedlý anticku ideologií a omámený republikánskými sny, je
muž sám papež prokázal leccos dobrého. Tento
fanatik chtěl zabít papeže a kardinály a sám se
udělat pánem Říma. Atentát se nepodařil; Porcaro
a jeho přívrženci byli popraveni.
Mikuláš byl velmi citlivý, vnitřně hluboce dotče
ný a tehdy už těžce nemocný, takže se ho zmoc
nily poraženectví a nedůvěra.
Několik měsíců po atentátu padla Konstantinopol.
Papež, který dosud vyzýval k míru, podněcoval
vlády ke křížové výpravě proti Turkům a hrozí
cí islamizaci Evropy-ale vlády poslechnout ne
chtěly. K zajištění vnitřního míru se v Itálii vy
tvořil 25. února 1455 ochranný svaz, velká Liga a
to mezi papežem, Neapolí, Florencií, Benátkami a
Milánem. Smluvní partneři - s výjimkou papežese snažili zajistit"mírové spolužití",aby mohli
obchodovat s Tureckem. Ani myšlenky papežovy,
týkající se nebezpečí islamizace, které předložil
Piccolomini na říšských zasedáních v Režně, ve
Frankfurtu a ve Vídeňském Novém městě od dub
na 1454 do března 1455 neměly úspěch.
Za zasedání ve Vídni Mikuláš zemřel. Poslední
léta života mu ztrpčila nejen bolestná chorobadna-ale i hořká zklamání.

VÍTE CO JE TO

?

B R A H M A - je v indickán náboženství neosobní
prapodstata světa - teprve později božství. Je
ho kněží se nazývají brahmáni. Brahmanisnus je
panteistická soustava/"všechno je Bůh"/ vybudova
ná na neosobním božství Brahma. Učí o převtělová
ní duší pod vlivem neúprosné KARMA, odtud pochátí indické kastovnictví. Pramenem jejich víry
jsou sbírka VEDA a pak UPANIŠÁDY-jakási meditace
brahmánských kněží.

BRATRSKÁ JEDNOTA CHELČICKĚHO- je odnož světového
svazu baptistů-který má asi 20 mil.členů. V naší
vlasti organizoval baptisty Jindřich Novotný,ale
nejznámějším kazatelem před I.svět.válkou byl
Norbert Čapek, později unitář/ti popírají Nejsv.
Trojici/,který založil"Pražský sbor ve víře po
křtěných křesťanů". Orgánem jednoty byl časopis
Chelčický. Baptisté křtí jen dospělé, čeští bap
tisté považují za duchovního otce Petra Chelčického.
BRATŘI A SESTRY PŽNĚ-z evangelií byli jeho pří
buzní, podle některých z prvního manželství sv.
Josefa. V hebrejské bibli "ach-bratr", achothsestra"označují i vzdálenější příbuzné. Abrahám
nazývá Lota bratrem,ačkoliv byl jeho synovcem.
Ve staré hebrejštině není přesný výraz k označe
ní bratrance./Mt 13,55; Mk 6,3 aj.Gen 13.8./

O Písmu sv.nám přednášel P.Dr.Švach, dominikán, o nových objevech-a také asketiku.Mi
moškolskou katechesi přednášel + P.Karel
Červinka. Byl do r.l95O spirituálem litoměřic
Ve vlasti je sekulární institut žen ZDISLAVA.
kého semináře. Velmi prakticky a názorně
Promluvili jsme si s paní Martincovou, jednou z přednášel mimoškolskou katechezi.14
členek tohoto institutu,
Kolik dívek se tam za tu dobu vyškolilo?
Hodně. Když jsem odešla, bylo na kursech 50
Paní Martincové, .duchovně vás formoval a vy
i víc děvčat. Pamatuji si na závažnou větu,
školil ústav, zasvěcený bl.Zdislavě. Můžete
kterou nám dal do života P.Červinka:"BUDU
nám o tomto díle něco říci?
PROSIT BOHA, NE ABY MÉ UČINIL ŠŤAST
Dílo bl.Zdislavy založil P.Dr. Skácel, dominikán
NOU, ALE ABY MÉ UČINIL UŽITEČNOU.
r.l946-na den sv.Josefa. Představenou se sta
la Dr.Marie Veselá, po praktické stránce řídila Když jsem se po letech s P.Červinkou setkala P.Skácel byl už mrtev-řekla jsem mu, že za
ústav Olga Slouková, vychovatelkou byla s.
Pavla Paseková. Ve Zdislavě se měly dívky při celá ta bolestivá léta jsem si na jeho větu
často vzpomněla. Měl z toho radost.
pravovat na vyučování náboženství. Bylo to v
Kde jste po absolvování kursu učila?
pohraničí, v staré budově fary v Hradci u Sto
da u Plzně-směr Domažlice. Bylo nás 25-málo
Napřed v České Lípě. Po duchovní stránce to
se o nás vědělo. Ale brzy jsme se zpřátelily a
tam bylo velmi dobré-působili tam Augustiniá
i když podmínky byly tvrdé, byly jsme tam
ni. Byla tam děkanská farnost a farní úřad U
spokojené a připravovaly se na svůj úkol.
všech svatých-ten měli augustiniáni. Mezi ni
mi vynikal P.Mareček-prý dnes už v důchodě.
Proč dostal ústav jméno Zdislava?
Později působil 21 let u sv.Tomáše v Praze,
Paní Zdislava žila také v pohraničí a pomáhala
tam jsem ho občas navštívila. V České Lípě mi
v 13.st.tamním obyvatelům jak prakticky, tak
hodně pomáhal, nikdy neodpověděl stroze,
nábožensky; vybudovala tam kostel. P.Skácel,
všechno vyložil klidně a když jsem udělala
který byl dominikán-a bl.Zdislava byla členka
III.řádu dominikánského-nás chtěl v duchu do chybu, nedělal z toho rámus.Pro jeho kněž
skou ušlechtilost jsem si ho vážila a snažila
minikánského duchovního života připravit na
jsem se pracovat co nejlépe.
naše úkoly.
Kolik vám bylo let, když jste začala studovat?
Jaký jste měli program?
Dvacet.
Některé dívky byly mladší, jiné star
Učení bylo dost tvrdé. Později jsme uznaly, že
ší. Vdané ženy tam nebyly, některé se pozdě
Otec Skácel měl pravdu, měly jsme přijít mezi
učitele a potřebovaly jsme si doplnit všeobecné ji vdály. Z nás, které jsme se snažily žít v
dominikánském duchu, se později vytvořil se
vzdělání, abychom mezi učiteli obstály. Dost
přednášel na základě filosofie-takže to bylo prc kulární institut. Zavázaly jsme se žít podle
evangelických rad-čistoty, chudoby a poslušnás hodně těžké, ale viděly jsme, jak se snaží
nosti-a vytrvaly jsme i v sobě pronásledování.
nám něco ze svých vědomostí předat, tak jsme
Ted se podle možností shromaždujeme kolem
se snažily také.
naší představené Dr.Veselé, která žije v LiJaké jste tam měly předměty?
toměřicích-28. října 1990 jí bylo 75 let. Mezi
Věrouku, mravouku, Písmo sv., liturgiku,apo- absolventkami ZDISLAVY je stále silný vztah,
logetiku(obranu víry), pedagogiku, katechetika i mezi vdanými, několikrát do roka a také pí
a zopakovaly jsme si i některé literní předměty semně se stýkáme v Praze. Jdeme pak společ
Neteř P.Skácela, Olga Slouková, nám přednáše ně na mši sv.ke Sv.Kříži v 10 hodin, a strá
la kulturní dějiny a češtinu,Dr.
víme společně den. Vyprávíme si
Veselá matematiku, abychom vnik
o svých osudech a povzbuzujeme
ly do matematického přesného myš
se. A těšíme na další setkání.
lení. Náboženské předměty před
V době pronásledování jste muse
nášel P.Skácel sám. Bylo to pro
la vyučování náboženství nechat
něho těžké, byl ve svých 64 le
a pracovat v civilním zaměstnání
tech dost nemocný, ale měly jsme
a nyní pečujete o pana arciděkaho rády a měly k němu důvěru.
na Hloucha v Mladé Bolestavi.syUměl velmi dobře učit, všechno
novce Otce biskupa Hloucha.
probral, vysvětlil, vlil nám lásku
Napřed jsem se vrátila do Kolína,
k Bohu, k učení a vědomostem,
maminka,
raněná mrtvicí, potře
abychom to dovedly předávat dětem.
bovala mou péči. Pak jsem praco
Jak dlouho školení trvalo?
vala v Kablo, tvrdá doba, někte
Rok. O prázdninách jsme pak jez
ří lidé se mi vysmívali, jiní vi
dily na doplňovací kurzy. Pozdě
děli klady víry a byli ke mně
ji přeložili ústav do Litoměřic a na
dobří. R.1968 jsem hospodařila v
doplňovacích kurzech přednášeli
domově důchodců v Kosátkách.
i někteří kněží ze semináře.
Ve Zdislavě jsme se učili, jak pomáhat
starým lidem-jak to dělala bl.Zdislava.

ZNÁTE PANÍ

ZDISLAVU ?

Tím se zhoršila má ledvinová choroba a musela
jsem do invalidního důchodu.
Jak jste se dostala k tomu, že dnes pečujete
o Otce arciděkana Hloucha v Ml. Bolestavi?
Když jsem opustila práci v Kosátkách, vzala mě
do bytu známá v Nymburce-velmi činná a za
vedla mě za Otcem Hlouchem. Kdyby potřeboval
pomoc, ať se obrátí na mne. Brzo onemocněla
žena, která mu pomáhala, a když zemřel starý
arciděkan a P.Hlouch dost vážně onemocněl a
potřeboval přísnou dietu-několikrát denně teplí
jídlo, ujala jsem se práce já. Pak ho přeložili
do Mladé Boleslavi, přestěhovala jsem se na dě
kanství a tam jsem už 18 let.
Zažila jste jistě řadu veselých i smutných pří
běhů na faře?
Hezká je příprava děti na I.sv.přijímání. Po
zveme je na faru, tam je pohoštění a děti si
pamatují i na prostředí, přivítání, rodiče a
příbuzní naváží bližší kontakty s farou a s far
ní sestrou-tak se rozvíjí apoštolát.
Také sociálních připadl? je hodně. V Nymburce
byla opuštěná, zchátralá žena, její zdravotní
stav se zhoršil-neposlechla nikoho, než Otce
Hloucha a mne. Tak jsme ji přemluvili, aby šla
do domova, navštěvovala jsem ji - a takových
případů přibývalo. Lidé si na to z vykli, a když
byl někdo opuštěný, obrátil se na mne. Když
mě potkala referentka z národního výboru,pta
la se:"Zase máte opuštěnou dušičku?"
Někdy lidé předstírají, že něco potřebují a zač
nou vydírat. V 8 večer zazvonil u fary opilec.
Pater mu otevřel, opilec vtrhnul dovnitř a Pa
ter musel zavolat bezpečnost. Jednou zase od
poledne mi přišla jakási žena vykládat, že jede
z Prahy do Boskovic a že se jí ve vlaku ztra
tily peníze i legitimace. Chtěla jsem, aby ote
vřela kabelku. To nechtěla. Navrhla jsem, že
zavoláme bezpečnost. Sotva jsem to řekla, vy
skočila a už byla pryč. A cikáni-to je kapitola
sama pro sebe. Přijdou, tváří se svatě. Jednou
přišla mladá cikánka a vyprávěla, že má dítě,
zavřeného manžela a že chce dítě dát pokřtít a
nemá na oblečení. Kouřila. Zeptala jsem se:"Ja
můžete kouřit, když kojíte dítě?A venku je tak
chladno, proč jste tak lehce oblečená?""Bydlím
blízko,"řekla. "Přineste tedy rodný list dítěte.
Bez něho s vámi kněz jednat nemůže." Odešla.
Vrátila se po čase znovu, ale zase narazila na
mne. Pak už se nikdy nevrátila.
Kolik je v Mladě Bolestavi kostelů?
Děkanský kostel a sv.Jana. V přilehlé obci
Hinci je starý románský kostel, v létě je tam
jednou za měsíc mše sv. Dva roky tam byl kap
lan, strahovský premonstrát. P.Hlouch by ne
mohl na práci sám stačit, chce kaplana. Bude
práce ve škole, máme hodně konvertitů a ti
chodí na katechismus. Je to radostná práce. N<
Hod Boží svatodušní se farnosti budoucí katolí
ci představili, od dětí až po dospělejší.
Fara je hodně stará?
Asi 350 let. Máme tam plynové topení. Vypadá

prostorově velká, ale je tam málo místností,
protože jsou velké a vysoké. Pan kaplan spíš
učil ve škole, pan děkan pečuje o konvertity.
Přihlašuje se hodně dětí na náboženství?
Ano - přišli děti přihlásit i lide s akademic
kým vzděláním. Před "sametovou revolucfpokud byly děti přihlášené, chodil pan kaplan
vyučovat náboženství do školy. Starší roční
ky, i když se to nesmělo, si bral pan děkan
na faru. Také chodívá pan děkan do nemocni
ce, která je ovšem na různých místech.
Těšíme se, že bl.Zdislava bude svatořečená.
I když žila velmi dávno, úcta k ní se stále
zachovala. Tato nepřetržitá úcta-jak říkal
býv.provinciál dominikánů P.Svatoš, se ješ
tě musí dokázat.
A co zázrak?
P.Zdislav, dominikán, který působil v Jablonném, měl operaci tuším před 17 lety v
Uherském Hradišti. Rakovina - metastaze. V
tom roce se měl dožít 60 ti let. Nesměl už
skoro nic jist- a dodnes jí jen čistou polévku,
kávu, lehký zákusek - a po těch 17 ti letech
ještě žije. Před 8 lety byla v Nymburce primice, pozvala jsem ho na faru, pak jsem ho
po třech letech viděla v Jablonném na pouti,
kde koncelebroval - je mu už 78 let.
Před 10 lety hlásili z Vatikánu, že jeden otec
rodiny ve východních Cechách měl velký ná
lez na plicích. Měl nastoupit léčení. Celá ro
dina se vroucně modlila k bl.Zdislavě. Před
nástupem do léčebny přišli na kontrolu a tam
viděli, že má plice úplně čisté, zdravé. Ří
kal to i dominikán P.František Švercl.
Její ostatky jsou v Jablonném, lebka je na
bočním oltáři, dole je hrob. Letos máme v
rámci Desetiletí duchovní obnovy její rok.
Založila kostel a klášter v Jablonném a pak
společně s manželem klášter a kostel v Tur
nově.
Děkujeme za rozhovor!
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"Muselo se stát něco Strašného,"zašeptala
Brigita Kleinová,"tak dlouho klepu, ale..."
štíhlá, šedovlasá dáma potřásla hlavou.
Dr.Fischer, domácí lékař a Gabriela Horstmannová, praneteř majitelky vily na. okra
ji města, na sebe znepokojeně pohlédli.
"Asi vzala víc tablet na spaní, varoval jsem
ji, ale tvrdila, že bez nich neusne." Zalomcoval klikou u ložnice staré dámy.
"To už jsem zkoušela,"zašeptala Gabriela,
"a snažila jsem se nahlédnout do pokoje
oknem. Ale je zastřené záclonou."
"A dveře zavírá zvnitřku na dva západy,"
dodala Brigita, posluhovačka, která uklíze
la ve vile od osmi do dvou hodin.
"Musíme se tam dostat násilím,"řekl lékař.
Za pár minut vpadli do pokoje. Paní Elfrída Horstmannová ležela na posteli. Lékař
hned poznal, že je mrtvá.
"Smím otevřít okno?"ptala se Brigita,"je tu
k zadušení.""Ano-a zavřete i ústřední to
pení, "řekl lékař a otevřel zásuvku nočního
stolku. Byla plná tabletek, i na spaní.Ved
le, na okenní římse, stály květiny, z por
celánu, mezi nimi i tři pravé orchideje.
"Proč myslíte, že smrt paní Horstmannové
není přirozená?"zeptal se komisař lékaře.
"Nelíbí se mi červená barva ve tváři,"cuk
nul Dr.Fischer rameny."Nevím proč. Peču
ji o ni už léta, je poměrně zdravá, trochu
vyšší tlak a občas potíže s krevním oběhán!
Zírali u okna do deště. Mrtvou už odnesli.
Gabriela se dala do práce, Brigita uklízela
a tiše plakala. Měla svou paní ráda.
Komisař Bastian přecházel pokojem a hryzal
si ret. Nenašel známky násilí, ani sklenice
s podezřelým zbytkem-pokoj byl zamčený
zvnitřku."Paní Horstmannová byla při
smrti sama?""Ano,"potvrdil lékař,
"ale to je jediné, co můžeme o
její smrti s jistotou říci."
Ukázal na balíček s tabletka
mi v otevřené zásuvce:"Nic
nechybí a není tu nic, co
bych jí byl nepředepsal. Se
bevraždu považuji za vylou
čenou ."
Komisař si změřil lékaře,
statného, sportovního čtyři
cátníka, očima. "Měl jste ji
raději, než ostatní pacienty!
Dr.Fischer se usmál: "Byla
to má soukromá pacientka.
Neměla děti a viděla ve mně
tak trochu syna. Navštěvo
val jsem ji pravidelně a čas
to jsme se spolu bavili.Ostat
ně. .. "ukázal na orchideje,
"tohle tu včera nebylo.Byl
jsem tu naposled v pátek ve
čer. Byl bych si jich všiml.

Komisař Bastian se napřed domníval, že dobry
doktor si dělá proto tolik starostí, že v něm paní
měla mateřské city. Ale brzo narazil na řadu vě
cí, které v něm vzbudily podezření.
Elfrída Horstmannová-tedy mrtvá žena-byla 9 let
vdovou. Kromě miliónové vily měla značný maje
tek. V poslední době si vyzvedla z banky neob
vykle vysoké částky peněz. Ty jí odtud nosila
Brigita Kleinová, protože paní málokdy opouštěla
dům. A peníze beze stopy zmizely.
Z pořádného zbytku kapitálu dědila nejen neteř
Gabriela, ale i posluhovačka Brigita a Dr.Fischer.
Jemu přenechala paní vilu - Gabriela - 32, rozve
dená, prokuristka v chemických závodech, už
svůj dům měla. A k tomu ještě dvě důležité sku
tečnosti. Elfrída Horstmannová skutečně nezemře
la přirozenou smrti. Při pitvě se ukázalo, že je
obětí otravy kyselinou kyanovodíkovou.
Pro Bastiana to byla nerozluštitelná záhada. Ne
chal odborníky přezkoumat okno i dveře, bylo
vyloučeno, aby se někdo do její ložnice v sobotu
večer násilím dostal. Paní Kleinová byla u ní v
pátek večer, v sobotu měla volno. V sobotu na
vštívila pratetu Gabriela-pak nikdo.
Odborníci našly stopy kyanovodíku v kalichu
jedné orchideje. Nebyly to přirozené květy,
nýbrž ze směsi porcelánu a umělé hmoty. To by
la první stopa. Ale jak se dostal jed k paní
Horstmannové? Komisař si znovu zavolal všechny
tři a zeptal se jich:"Víte snad, co je kyanovo
dík?" Dr.Fischer a Gabriela přikývli, paní
Kleinová řekla:"To je asi nějaký jed, že?"
"Je to bezbarvá tekutina, který se začne při
25° vypařovat,"vysvětloval Bastian."Dýchá-li se
ve větším množství, vede k bezvědomí a k uduše
ní. ""Ale jak se to mohlo stát„v uzavřené místnos
ti?" zvolal Dr.Fischer. NAŠE KRIMI
"Naše laboratoř zjistila, že v jednom kalichu
orchideje byla kyselina kyanovodíková. Někdo
musel paní přinést květy, když už si vzala prá
sek na spaní. Postavil je na desku u okna,
nad ústředním topením, to kyselinu
zahřálo, paní už spala - a výpary
ji usmrtily. Je to skutečně perfektní zločin."
Komisař Bastian pohlédl na Gabrielu: "Vaše prateta vám dala v posled
ní době hodně peněz. Zjistili jsme,
že jste často navštěvovala hrací ka
sino a hodně prohrávala.
"To přece není důkaz!" vzrušila
se Gabriela.
Bastián potřásl hlavou:"Není. Ale
máte také lehký přístup ke kyselíně kyanovodíkové, když pracujete v chemických závodech. Proda
vačka a pokladní jednoho obchodu
vás poznaly na fotografii, že jste
u nich před čtrnácti dny kupovala
orchideje-jediný exemplář, který
:am měli - a to stačilo soudci, aby
ína vás vydal zatykač."
CARL WILHELMI

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

MŠESV.
AARAU - každou
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-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
ván", Rue Eugene Grasset, 3.a 5.ned.
v mesiaci,
9,15
RUTI-TANN - každou první neděli v
měsíci v 9,15 hod.v kapli u kato
lického kostela.
WINTERTHUR - každou sobotu v 19 ho
din v kapli u kostela sv.Ulricha,
Seuzacherstr.2., Rosenberg . Tam
zve ke mši svaté náš misionář
P.Šimčík i katolíky ze Schaffhausenu.
ŽENEVA - v kapli pri kostole
sv.Terezky, 14 Ave Paschier,
2 nedela v mesiaci
9,30

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

JMÉNA A ADRESY, NAŠICH MISIONÁŘŮ
P.Josef ŠIMCIK, 8004 ZURICH, Brauer
str.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

TRADIČNÍ KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
17
u kostela sv.UIricha. Vstupné IO frs. Je nutné
zajistit si místo na tel.052-255096 nebo na tel.
052 -273917. V I9 hodin je mše sv. v kapli u
kostela sv. Ulricha, Seuzacherstr. 2.-Rosenberg
Nápoje dostanete v bufetu, pohoštění pro své
přátele si přineste z vaší kuchyně
I6. listopadu
SCHĎZKA MLADÝCH - s rozjímáním
v místnostech katol.misie v Curychu, Brauerstr
99. PŘIVEĎTE SVÉ ZNÁMĚ. Budeme se scházet
každý měsíc v půl osmé. Po meditaci rozhovor,
diskuze, otázky a odpovědi. Ve středu 20.11.

ZIMNÍ TÁBOR PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ
na Melchesee-Frutt. Přihlášky u P.Simčíka.
8. - I5.února I992
pánské obleky, prádlo, ponožky, kabát

v Zachovalém stavu, potřebují studenti teologie
kongregace Bratří Nejsv.svátosti-Petrini-na
adrese: P. Ondřej František K A R V A N Žižkova 4.,37001 CESKĚ BUDĚJOVICE-_________
HLEDÁTE-LI VY NEBO VAŠI ZNÁMÍ UBYTOVÁ
NI V PRAZE - můžete se informovat na adrese:
V. Janovský,Praha 8 . Kobylisy,Ke stírce 31.,
Tel .00422-843505. Perf. německy. Křestanská
rodina.V přízemí velká místnost s kuchyňkou,
WC,sprchovým koutem,2 lůžka a dvougauč20 frs za osobu a den. Nahoře pokoj s WC a
mycím koutem a 2 menší pokoje, které se dají
spojit,15 frs. Informace na výše uvedené ad
rese.Prosíme čtenáře,aby dali adresu jen
SLUŠNÝM ZMÁMÝM -ne každému!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Podkarpatská Kus
Rus mela 1 eparchn ((biskupství).
biskupství).
a to v Mukačevě. Biskup, seminář a kapitula
sídlili v Užhorodě.
Essenská diecéze byla zřízena r.1957.
NEZAHAZUJTE KLUB! - Bud jej po přečtení
pošlete svým přátelům nebo některému farnímu
úřadu v Československu. Chcete-li, abychom
KLUB posílali někomu do vlasti, pošlete 30 frs
a adresu, na kterou se má KLUB posílat,
P. Simčíkovi!
20.-22.9.se konal v cisterciáckém opatství
Hauterive u Frýburku 23. mezinár. kongres sdru
žení Sv.Benedikt,patron Evropy. Přítomen byl
i vídenšský arcib.kard.Croer a Dr.Kurt Furgler.
Sdružení vzniklo r.1967, kdy prohlásil Pavel VI.
sv. Benedikta patronem Evropy. V Německu se
koná každý rok vědecký a mezinár.kongres v
duchu řehole sv.Benedikta.
V Římě se konal mezinárodní kongres cikánů-Romů. 26.9.přijal jejích zástupce sv.Otec. Předse
da spolku řekl na tisk.konferenci, že spolek kri
tizuje Německo-nedává totiž asyl cikánům z
vých zemí ,hl. Jugoslávie a Rumunska. U cikánů
je totiž vysoká kriminalita.

KAŠLÁNÍ VE SKLEPĚ
"Kdybys raději mlčel, Edo,"řekla manželka
manželovi. Pak se obrátila k svému psovi,
kterého nedávno dostala a učila ho aporto
vat, podávat packu, zvednout rukavici,při
nést noviny a nosit košík."Jak se odvažu
ješ říkat, že se mi nepodaří pša vydrezírovat? Podceňuješ sílu mé vůle. S tebou
jsem měla na začátku manželství také těž
kosti. ""Promiň. " "Raději mlč, než aby ses
omlouval. Nevzala jsem si tě proto, abych
poslouchala tvé povídání..."
Jsou manželství, kde muž nesmí otevřít
ústa. Proto se celé mé otcovské srdce ob
rátilo k synovi - Juliovi. Chtěl být her
cem. Měl už i místečko. V komorních hrách.
Šest neděl hrál mlčícího sluhu a němého Ře
ka. U scén u soudu seděl jako němý divák
v jevišti, na nádraží přecházel z kulisové
ulice k vlaku a nasedl do něho, při veliko
noční procházce chodil mezi ostatními mlčí
cími chodci a zdravil je zvednutím klobou
ku. V rytířském kuse hrál koňské zařehtání
v detektivce podezřelé kašlání ve sklepě.
Jeho kariéra stoupala. Po padesáti týdnech
hrál už Julius role o dvou větách. Přinesl
na podnose sklenici čerstvé vody a řekl:
A.Velký prorok.B Slušné chování,angl.
"Zde je voda, pane." Na nádraží se směl
zkr"jízdní čety". C .Krmné obilí,zn. Jiho
ptát:"Kdy jede vlak do Southamptonu?"
V milostných scénách směl na dlouhé vyzná africké republiky.D.Chodit, jedno z Verní dívky, která ho chtěla do smrti šíleně giliových jmen.E.Zkr.ženy,větřík,hlas ha
da. F. 2 říms. čísl., angl. zkratka telegrafie.
milovat, odpovědět:"Já tebe také."
Jednou večer seděl otec Eduard v hledišti převodu peněz,vada. G.Číslo,dojné zvíře.
H. Karta,otvory ve zdi(2.pád) . I.Nejvyšší
a hrdě pozoroval syna. Očekával konečně
změnu, první velkou roli. Konečně se dočkal karta.zn.aut Belgie, dětsky"padá". J.Neorej,vesnice.K.Tahá v náručí,říms. 1895.
Julius přiběhl vzrušeně domů. Jásal.
L. Ta, citosl. opovržení, něm. vejce. M. Zkrat
"Mám ji! Mám ji!"
ka ženského jména. citosl., zn. decilitru. N.
"Copak, synu?"
Křest.jméno v mládí zesnulé herečky" Sisi”,
"Roli svého života!"
latinský"modli se” .O. Povzdech, tok.P. Řec
"Co je to za roli?"
ky"
věčnost" , čili. R. Hněvá ■
"Moderní 1 Hraj i manžela."
I. Vůdce židů z Egypta. I.část tajenky 2
"Skvělé. Gratuluji.Ja
Mužs. jméno,ti také, zvr. zájm., zájmeno,
kého manžela?"
podchod. 3. Německy "břímě", ústí řeky do
"Stejného, jako jsi ty,
moře, neobutá,švýc.starosta, římsky 50.
tatínku."
4.Slov.jiný, 11 .část tajenky, povzdech.
"Jako já?"
5. Angl." výbor ně (námořnický slang), nejmi
"Ano, tatínku."
lejší apoštol, omamné listí jihoamer.rostliny
"A co jeho paní? Žije
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ffie? HUMORESKA
"A jaká je, popiš mi ji."
"Úplně stejná jako maminka."
"Jako maminka?"
"Ano, přesně jako maminka."
Otec, který předtím štěstím celý zrudnul
sklopil zklamaně hlavu.
"Zase nic,"řekl zoufale."A já se tak těšil,
že konečně dostaneš roli, v níž budeš smět
říct na jevišti trochu víc, než pouhé dvě
v®ty!
Jo Hanns Rtísler
"Jak těžká bude asi moje smrt?"
"Když ji přežili jiné, přežiji ji já také."

2 říms, pětky, slepičí citosl., hora v Če
chách. 6. Slovensky filmová hvězda,kopt,
zařízení na dokončení úpravy chleba,maličcí.7. III .část tajenky, působiště sv. Karla
Boromejského.
POM&CKAT.P. ,T.T. ,D.L. ,Aon,AY,

400 církevních právníků se v září zúčast
nilo v Bari kongresu na téma-rozdíly me
zi západním a vých.cirk.právem. Byl tam i
luganský biskup Corecco, předseda"Concosiato Internationalis studio luris Canonici
Promovendo."
informace
20.-28.9.se konal v Ružomberku týden
Andreje Hlinky.

"Má( paní si přála pudla, že chce
hlídacího psa.""Ale pudl přece není
hlídací pes?""To můžete tvrdit 19
Hráčům u stolu říká vedoucí hry.
ale neznáte mou paní."
"Poslyšte, chtěl jsem sice, abys
Malý Víta převede starou dámu bez
te hráli tak, jak jste dosud ne
pečně přes nebezpečnou křižovatku.
hráli, ale neřdkl jsem, abyste
"Ty jsi ale chodný chlape,"chválí ho
hráli tak, jako kdybyste do
paní. "Nu, tak si člověk mimochodem
sud nikdy nehráli."
převáděním přivydělá pár marek."
V nádherném středisku,
"Katko, mám dojem, že mě Artur
kde tráví odpočinek fil
brzo požádá o ruku." svěřuje se
mové hvězdy, se vede
Anča nejlepší přítelkyni. "Proč mys
při snídaní tento rozho
ŠETŘÍME ENERGIÍ!
líš.""Říkal, že jsem žena jeho snů."
vor: "Viděli jste dnes rá
"Dámy, ještě slabé dvě "Nu, to nic neznamená. Nedávno mi
no ten nádherný východ
hodinky a kávu nám vítr vykládal, že má někdy hrozné sny."
slunce?""Bohužel ne, ten
umele!"
tokrát jsem už spala."
"Prý vám tu praskla vodovodní roura
Rodina se vrací z dovole
Jmenujete se Můllerovi?""Ne, zde je
né a synek vidí, že tráva a plevel na za
vše v pořádku. Můllerovi se před pěti měsíci pře
hradě pořádně vzrostly:"Tati, mami, po
stěhovali. ""Hrozní lidé,"láteří klempíř,"napřed si
dívej se, zapomněli jste před odjezdem na
objednají klempíře a pak se horem pádem přestěhu
dovolenou odstavit také trávník,nejen vodí
jí-"_________________________________________________
"Milá Pavlinko, nedovažuji se ti jít na oči,
"Tak jsem slyšel, že jste včera s novým člunem
proto se ptám telefonicky: Chceš se stát
ztroskotali. Byl tak plný?""Clun ne, ale ti, co
mou ženou?""Velmi ráda. A s kým mluvím?
na něm seděli."
"Tak pane Horáček, vy se chcete oženit
"Nezapomeň,"křičí žena v hádce na muže,"že vše,
s mou dcerou?""Ano, za každou cenu.""A
co máš, máš ode mne: dům, nábytek, auto, cha
jaká je vaše první nabídka?"
tu, peníze...""Všechno nemám od tebe. Něco
jsem měl už než jsem si tě vzal!""A co to bylo?"
Vypráví ředitel podniku příteli:"Dnes jsen
"Měl jsem svůj klid."
jen tak z legrace zašel za naším podniko
vým psychologem na psychologickou zkouš
"Kamarád tvrdí, že tvůj muž zná všechno, co se
ku. ""A jak to dopadlo.""Nu, psycholog
týká koňských závodů.""To je pravda. Před zá
byl trochu v rozpacích. Řekl mi, děkujte
vodem ví, který kůň zvítězí a po závodu ví, proč
Bohu, že jste už ředitelem."
ten kůň nezvítězil."
-Ředitel jde skrze místnosti zaměstnanců
Pan farář vidí, že starý Pat má zase v kapse lá
najednou najde jednoho, který na stole
hev kořalky. "Poslyš, Pate, je opravdu pálenka,
spí. Probudí ho a ptá se:"Jak dlouho jste
co máš v kapse,jedinou útěchou tvého života?"
u nás?""Tři dny.""To jste se ale velmi
"Kdepak, pane faráři. To by bylo málo. Doma mám
rychle zapracoval,"ironicky řekne ředitel.
ještě šest takových flašek."
Rodiče se baví o své dceři."Tatínku, Rita
Při výslechu se ptali lupiče, proč kradl jen v do
přichází do let, kdy začne klást choulosti mech v blízkosti svého bydliště. "Víte, v tak ne
vé otázky. Nemusí ovšem vědět hned vše.
jistých dobách není dobré nechat byt dlouho bez
"Vím. Už se mě ptala, proč jsem se ože
dozoru."
nil právě s tebou."
"Zuzanko, chovej se na táboře slušně, ať se za
"Pane vrchní, proč podáváte tak mokré
tebe nemusím stydět.""Maminko, buď tam budu
talíře?"ptá se jeden námořník. "Ale pane
hoďná, nebo se za mně budeš stydět.
to je přece polévka.""Cože? Polávka?
Obojí není možné."
Tak jem tedy dvacet let nejezdil po
"Prý jsi včerá vykládal v hospodě kavodě, ale po polévce."
marádům, že sis mě vzal jen proto,
Metráková manželka generálního ře
že umím dobře vařit. Já přece dobře
ditele tančí na podnikovém výletu
vařit neumím." " Promiň, drahoušku,
s účetním. Náhle mu stoupne špi
ale nemohl jsem si za nic na světě
čatým podpadkem na prst u no
vzpomenout na lepší důvod, proč
hy. "Promiňte.. .""Nic nevadí,
jsem si tě vlastně vzal."
milostivá,"zasténá účetní, "mám
"Tvé úlohy jsou od začátku týdne
ještě devět prstů na noze."
mnohem lepší. Čím to je?""Pane uči
"Mladá paní, "říká soudce, "má
"Budeš-1i teli, můj tatínek začátkem týdne odte řidičský průkaz čtyři měsí
se ode mě cestoval na služební cestu."_________
ce a už jste poranila devět
pilně učit, bude ti "Mami, začínají všechny pohádky slochodců. Není to trochu moc?"
"A na kolik mám vlastně nárok, za pár let patřit to vy:"Byl jednou jeden... ?""Ne, Někte
pane soudce, "plačtivě se zeptá to náměsti a všechny ré začínají: Miláčku, dnes musím děulice celého města." lat přesčasy."
paní.

P.P.
8635 Dúrnten
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"MODLITBA JE ZBOŽNÉ POVZNESENI' MYSLI í SRDCE K BOHU". UMÍTE SE MODLIT?
ano 2 ne o
1. Modlíte se pravidelně, každý den?
ano 2 ne 0
2. Modlíte se i tehdy, když nic nepotřebujete?
ano 1 ne 2
3. Modlíte se jen a jen naučené modlitby?
4. Umíte rozjímat, tj.uvažovat nad slovy Písma a vybrat si z toho to, co je
ano 4 ne O
užitečné pro vás život?
5. Dokážete se tak zabořit do rozhovoru s Bohem, že nic jiného nevnímáte?
ano 4 ne O
6. Uvědomíte si na začátku modlitby, s kým mluvíte? S Bohem, se světcem..
ano 2 ne O
ano O ne 2
7. Zapomínáte se modlit za duše v očistci?
ano 4 ne O
8. Modlíte se i za své nepřátele, resp.za nepřátele Boha a Církve?
9. Je vaše modlitba vytrvalá? Když vás Bůh hned nevyslyší, modlíte se dál? ano 2 ne 0
10. Umíte využít každé volné chvilky-např.ve vlaku, v čekárně,k modlitbě?
ano 2 ne O
11. I když je vaše modlitba vroucí, ponecháváte Bohu rozhodnutí, kdy a jak
ano 2 ne o
vás vyslyší?
12. Poděkujete modlitbou Bohu resp.světci-za vyslyšení, za přímluvu?
ano 2 ne O
13. Vstoupíte-li do kostela, pokloníte se nejdřív Kristu ve svatostánku a pak
_ se_jdete _modlit_ k_ P.-_Marii_J_ světci LL.
ano 2 ne O
33-28 bodů:Vaše modlitba je velmi dobrá. Posudte sami, dá-li se zdokonalit.
26-20 bodů: Vaše modlitba je nad průměrem, má však ještě nedostatky, které se dají
odstranit poměrně lehce.
18-12 bodů: Vaše modlitba je průměrná, tedy nedokonalá a máte hodně co dohánět. Bůh si
zaslouží to nej dokonalejší. Nezapomínejte mu děkovat a jeho chválit!
10-8 bodů: Vaše modlitba je podprůměrná. Nedivte se, že Vás Bůh nevyslyší, roztržitá,
mechanické modlitba je jako šepot v bouři Boží lásky-sotva k němu dolehne.
6-0 bodů: tak malý počet bodů je nedůstojný toho, kdo si říká "katolík" či "křesťan".
1.
2.
3.
4.
5.

V I TETO ?
V I' T E
T O ? V I T E T O ? V ť T E
TO?
Který církevní otec kázal tak ohnivé, že se mu říká "zlatoústý"?
Kdo byl prvním katolickým autorem četných katechismů?
Který papež byl tak mohutnou postavou dějin a Církve, že se mu říká "Veliký"?
Který papež je poslední, jenž byl svatořečený?
Která "kacířka"byla svatořečená?

NAJDETE NEJMÉNĚ IO ROZDÍLŮ MEZI OBRÁZKY?

