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vánoce jsou svátky tak velké radosti, že ji prožívají i lidé nevěřící. Nej ra
dostnější svátky nám připomínají slova sv.Pavla:"Bratři,žijte radostně."2 Kor
Člověk nemůže trvale žít bez radosti. Trvalá je jen radost duchovní,vnitřní;
na rozdíl od tělesných či smyslových radostí nepomíjí. Tak si vysvětlíme,proč
je na světě tolik zklamání. Život nám nabízí mnoho radovánek, ale duchovní
radost nám dát nemůže. Ta se totiž týká jen duše-rozumu a vůle. Radujeme se,
poznáme-ii novu pravdu, nové dobro, novou krásu. Děti jsou proto tak veselé,
že stále poznávají něco nového a radují se i z toho, co nám už zevšednělo.
Jistě vám už napadlo, že existuje radost z poznání, radost reprodukční a ra
dost tvůrčí, Např.se potkají dva mladí lidé-hoch a dívka-mají radost z pozná
ní. Obohacuje je, jsou nadšení, dává jim podnět k velkým činům.Radují se.
Po čase vidí, že radost z poznání už nestačí. Chtějí ji do něčeho vtělit. Vez
mou se-mají děti. Radost z narození dítěte je radost reprodukční. Jejich lás
ka se vtělila do nového tvora. Avšak ani tato radost není dokonalá. Začnou dí
tě vychovávat. Odstraňují jeho špatné vlastnosti a povzbují dobré vlastnosti.
Podle toho, kolik péče vloží rodiče do výchovy dítěte,roste kvalitní osobnost
Rozumní rodiče vědí, že je lépe se uskrovnit, jen aby se matka mohla věnovat
výchově dětí. Takovým rodičům nezáleží tak na tom, aby se dítě mělo dobře,
ale na tom, aby bylo dobré. To je radost tvůrčí.
Vezměme radost umělce; má radost z poznání krásy-tu máme i my při pohledu na
umělecké dílo, četbě dobré knihy, poslechu kvalitní hudby. Přehraje-li někdo
na klavír skladbu, přeloží knihu, okopíruje obraz-je to radost reprodukční.
Největší radost má však člověk, který projde tvůrčím zápasem o nový obsah, no
vou formu uměleckého díla-umělec. Konečně, i hospodyně má tvůrčí radost,
uvaří-li nové dobré jídlo.
I v životě víry jsou tři stupně. Bůh dává člověku
milost, aby víru poznal. Reprodukovat víru-znamená
apoštolovat. Nejúčinnější apoštolát je život z víry
vzájemná láska, ochotná pomoc, pohotovost k obětem
pro víru, pro druhé, i nepřátele.
Tvůrčí radost je radost světců,tj,těch, kdo dokáza
li přetvořit svůj život podle víry, přetvářet ho ce
lý život podle Krista. Kteří mohou říci se sv.Pav
lem: "Žiji už ne já, žije ve mně Kristus." Dali Křis
tu k dispozici všechny své schopnosti, zbavili se
sobectví, aby v nich bylo místo pro Kristovu láskuryzí, nezištnou, která se raduje z toho,že existuje
Někomu trvá tato cesta krátkou dobu-mezi světci
jsou i děti-jiný se snaží celý život nebo přijde
k radosti z víry v zralém věku.
Kdo nedosáhne ani prvního stupně-poznání a přijetí
víry,vleče se jeho životem podvědomý smutek-jak
vidíme v knihách některých spisovatelů-Camuse,
Kafky. Někdo víru pozná, ale nepřetváří z ní svůj
život. Málokdo dovolí Kristu, aby nahradil jeho
slabé já, svým silným JÁ.
Přejeme Vám, abyste uvolňovali cestu Kristu,a tak
dosáhli tvůrčí duchovní radosti.Vaše redakce.

CO NOVÉHO SE DĚJE
23.10.se radili čeští biskupové v semináři o
výchově kněží. Zavádí se přípravný rok před
studiem na kněze, mluvilo se i o jáhenství a
vydávání katol. knih-Písrro sv.a liturgické kni
hy musejí být schváleny. Biskupové pochválili
katol.nakladatelství ZVON-rozhovor s vedoucím
jsme uveřejnili. ZVON se odděluje od Charity
a od 1.1.1992 bude zřízena nakladatelská spo
lečnost, jehož členy budou diecéze i Charita.
Z Říma přišel souhlas k novému uspořádání svát
ků našich patronů. Sv. Anežka se slaví 13.11.
Slovenská Národní rada udělila 23.10. .
Slovenskému ústavu sv.Cyrila a Metoda v Říme
národní cenu slov.republiky za vědeckou, vydavatelskou a organizační práci v zahraničí.
Ve Vladislavském sále propůjčil president řád
T.G.Maryka/zavedený r.1990/ 103 osobám. Řád má
pět tříd. Dvě třetiny dostaly řád"in memoriam?
Z kněží: kard.,F.Tomášek, P.Jan Lang,T.J.,
P.Alexander Heidler, biskup Pavol Gojdič,P.Zvě
řina, opat A.Opasek-celkem 8 kněží a jedna řá
dová sestra. Také mons.Šrámek. Z laiků:F.Firkušný, R.Kubelík, Dr.J.Papánek, Tomáš Bata,
Dr.M.Květko, Fr.Schwarzenberg, J. Zahradníček a j
V Zizers začala pracovat instituce Lauretanium
zal. biskupem Haasem z Churu, pro roční přípravu 7 5 ti budoucích seminaristů._______________
Sv.Otec přijal kard.Schweryho ze Sittenu při
příležitosti předání titulárního kostela v
Římě "Protcmartiri"na via Aurelia. Kardinál
vedl do Říma poutníky z Vfellisu. Sv.Otec po
vzbudil Švýcary, aby byli věrni Bohu, Kristu č
vedení Církve. Na místě titul.kostela byli
kdysi popraveni první mučedníci víry. Sv.Otec
ocenil také práci švýc.gardy, jejíž členové
pocházejí z velké části z wallisu.____________
Ve Frankenu v Nemecku, blízko českých hranic,
se konalo 2.-3.11.zasedání Opus Bonům.________
17.a 18.10.navštívil arcibiskup Vlk z Prahy
Mnichov a Řezno/Regensburg/. Do Mnichova ho
pozval předseda Ackermanngemeide Franz Olbert.
Tato společnost už dlouho podporuje Církev v
naší vlasti. Arcib.VLK měl přednášku v stále
Alberta Stiftera,spisovatele. V Řezně navští
vil církevní památky i místo, kde bylo asi
r.845 pokřtěno 14 českých knížat. Do r.973
patřily naše země pod řezenskou diecézi.______
Letos dostane, cenu národní občanské koalice v
Kanadě, pamětní medajli a 10.000 dolarů Tomáš
Bata za svůj nesmlouvavý postoj vůči nacismu
a komunismu. Přišel do Kanady r.1939 - bylomu
25 let. Jeho prodejny jsou ve více než 70 ti
zemích.________________________________________
Na katol.universitě v Lovani/Belgie/se setkal}
25.-27.10.manželské dvojice. Mluvilo se o zesvětačení duchovní hudby. Hnutí vzniklo v záp.
Evropě, proniklo v osmdesátých letech i do
stř.a vých.Evropy,

19.10.navštívil Prahu nový pomocný biskup ve
Vídni Christoph Sch6nbom/nar.l945/dcminikán.
Jeho rodiče-sudetští Němci-museli opustil ČSR
Člen rodu-Fr.Schonborn, byl r.1885-1899 praž
ským arcibiskupem. Nový biskup vysvětil v Pra
ze jáhna Jeronýma Vobrátila,dominikána
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setkal se s arcib.Vlkem a sloužil mši sv.se“
světícím biskupem Fr.V.Lobkowiczem v domini
kánském kostele sv.Jiljí v Praze.____________
8.11. předal tajemník bisk. konference biskup
F .Radkovský min. zdravotnictví M. Bojarovi daro
vací listinu na sto tisíc dávek očkovací lát
ky proti klístatům. Darovali ji čeští maltézstí rytíři z Rakouska. Dodávají i jiné léky.
Do sittenského semináře ve Frýburku vstoupili
letos 3 bohoslovci-jeden je býv.policista.
Po 100 letech rozhodla mexická vláda ukončit
se studenou válkou proti Církvi. Odluka Círk
ve od státu vsak trvá, náboženství se nesmí
vyučovat ve Skote, knězi a řeholnice nesmějí
volit a Církev nesmí mít majetek. Také ještě
nejsou obnoveny diplomatické styky.__________
1.11. se setkali slovenští spisovatelé z Ma
ďarska se zahraničními slov.spisovateli.Večer
byla výstava slov.zahr.literatury. Biskup Baláš ustanovil kněze pro Slováky v Maďarsku.
5.11. se v pražském Karolinu podepsala dohoda
o vedecko-kulturní práci meziKarlovou universitou a mezinárodní nadací Nova Spes.________
Generál jezuitů P.Kolvenbach poslal jezuitům
poselství k biskupskému synodu-koná se
od 28.11.do 14.12.v Římě. Povzbuzuje Církev v
jednotlivých zemích, aby se neuzavírala sama
do sebe/tj.jako národní církev/._____________
0 obnovení tradičních styků mezi Prahou a
Církví hovořil 8.11 .arcib. Vlk s primátorem
^ráhy, Mil.Kondrou, s jeho náměstkem J. Srbem
a s členy městského zastupitelstva.__________
Nakladatelství Melantrich vydalo vzpomínky
světoznámé zpěvačky Jarmily Novotné - Byla
jsem šťastná._________________________________
10.11.oslavil mší sv.70 té narozeniny bývalý
misionář pro Německo, Mons. Karel Fořt,_______
V hale papeže Pavla VI.v Římě se konala konfe
rence o boji proti omamným jedům.____________
Spolek černých katol.knězi v USA žádá zavede
ní africko^německý obřadů/t. j.polopohanských/
v katolické bohoslužbě,_______________________
Mluvčí fed.min.zahraničí E.Lánský pokládá
za nutné vyjádřit se k event.požadavcům připo
jení Karpatské Rusi zase s naší republice.
Byla k ní připojena r.1918 a pres.Beneš ji
přepustil Stalinovi-takže SSSR měl volný
přístup k záp.Evropě-vzdor odporu Rusínů,kte
ří se liší kulturou i jazykem od Ukrajiny-ke
které byla připojena. Asi 20.000 obyvatel by
lo odsunuto do SSSR,katoličtí uniaté násilím
připojeni k pravoslavným. Země je bohatá na
lesy, sůl a zlato. Kilo vína stojí 2,50 Kčs.
0 budoucnosti země by mělo rozhodnout hlasová
ní obytavel.Katedrála bude vrácena uniatům.

KOUSEK KŮŽE

Vít Zaccone je živý turinský chlapec.
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Jsou právě vánoce - roku 1961. Chlapec je nesmírně štastný a sotva se probu
dí, vběhne do kuchyně, kde jeho maminka vaří. Chce jí blahopřát štastné vá
noční svátky. Vrhne se jí kolem krku, vřele ji na obě tváře políbí a pak už
přiskočí ke sporáku, aby viděl, co chystá maminka k obědu.
Odkrývá pokličky, naklání se do hrnce, strká nos všude, jak to mají děti ve
zvyku. Na okraji sporáku stojí velký hrnec, plný vřelé vody. Vítek je zvě
davý, zachytne rukou ucha hrnce - ale hrnec se převrátí, uklouzne a vřelá
voda se vylije na chlapce.
Hlasitě, bolestně vykřikne... Voda syčí, na sporáku, kam se také vylila, se
tvoří hustá pára...
Vylekaná matka rychle přiběhne... Chytí chlapečka do náručí a zoufale křičí.
Pak se rozběhne, stále s voláním o pomoc, po schodišti dolů. Z bytů vybíhají
zvědaví - a pak také poděšení lidé. Jeden z nájemníků nabízí matce, že
jejího těžce popáleného synka odveze do nemocnice. Matka mu vděčně děkuje,
přináší opařeného synka, klade opatrně do auta a auto se rychle rozjíždí
směrem k velké městské nemocnici.
Siréna hučí. Lidé vyhlížejí z oken. Před dům, kde chlapec bydlí, vyběhnou
zděšení nájemníci a sledují, jak auto pádí ulicemi.
Když lékaři vidí chlapce, kroutí vážně hlavami. Vítek má strašně popálenou
tvář, krk, ruce... Hrozně trpí. Stačí dotknou se jeho kůže, a už kůže po
kouskách odpadává - je úplně zničená. Je nutné naoperovat na holá místa no
vou kůži, transplantovat pokožku, aby hrozné rány nezohyzdily chlapcovu
tvář až do smrti.
Ale kde ted hledat lidi, ochotné dát kousek kůže popálenému chlapci? Dnes,
kdy všichni sedí štastně u jesliček, před vánočním stromkem, rozbalují dárky
nebo jsou ještě u slavnostní večeře. Kdo má chut kvůli nezbednému chlapci
opustit milé vánoční ovzduší v rodině - vždyt vánoce slavíme jen jednou do
roka 1 A jak to vůbec lidem oznámit? Kdo ted poslouchá rádio? Většina lidí
nemá o rozhlasové zprávy na Štědrý den zájem.
Konečně přece jen rozhlasový hlasatel vypravuje o neštěstí ubohého chlapce.
Prosí posluchače, aby přišli do hlavní nemocnice a darovali kousek své kůže
na zahojení těžkých popálenin.
Výzvu přece jen někteří lidé slyší, Většinou si ji ani nevšimnou. Co je
jím po tom? Není to jejich příbuzný, je to neznámé dítě, samo si to zavinilo
proč na něho matka lépe nedohlédla a tak dále... Ted, kdy má mluvit srdce,
mluví rozum a mluví tvrdě. Chlapec
bolestně sténá. Matka se tiše modlí,
neodtrhuje očí od jeho zohavené
tváře.
A přece se našli milosrdní lidé.
V celém Turíně se jich našlo třináct.
Přerušili jídlo, sedli do auta nebo
na elektriku, a spěchali do nemocnice.
Dokonce i dvanáctiletý chlapec uprosil
matku, aby ho odvezla do nemocnice, že
chce pomoci neznámému kamarádovi.
Jistý novinář si prohlíží lidi, ochot
né darovat svou kůži, jak sedí na
chodbě. Nakonec přijde k hezké dívce
a zeptá se zvědavě:"Slečno, proč to
děláte?"
Dívka zrudne a za chvíli odpoví:"Ne
chci, aby ten třináctiletý chlapec mu
sel jednou v životě vzpomínat, že roku
1961 měl smutné vánoce!"

NIKDY NEJSI SÁM!
CO ZNAMENÝ "VĚŘÍM V BOHA"?
Znamena to, ze verim Bohu tak, jako
nikomu jinému - žádnému tvoru. Vě
řím, že se o něho mohu pevně opřít,
že se na něho mohu naprosto spole
hnout , že se mu mohu s plnou důvěrot
odevzdat. Proč se mohu tohoto kroku
odvážit? Protože On je ve svém bytí
nezviklatelný, je v něm naprosto
pravdivý, je věčný, věrný, je záklac
bytí - a naopak, nic, co není abso
lutní, co není věčné, co nemůže dě
lat nárok na to, abych se o to pev
ně opřel. Všechno relativní může
jednou couvnout, může zklamat, může
uhnout. Nedá se o nikom říci, že
má nárok na naši nejhlubší důvěru,
i kdyby to byli vlastní rodiče. Vě
řím sice tatínkovi a mamince, ale
neříkám, že věřím v tatínka a v ma
minku . Proč?Protože i oni jsou jen
lidé. Ani sebedokonalejší člověk ne
ní Bůh. V každém člověku je možnost
mýlit se, možnost selhat, možnost
nesplnit důvěru, kterou v něj klade
me .

Protože Bůh je pravda.Bůh není prázdná či
vymyšlená útěcha tam, kde rozum selže.
Ve víře hledáme posilu a když ji dostáváme
tak jen proto, že jen pravda dovede potě
šit a posílit.
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VÍROU SE TEDY ODEVZDÁVÁME BOHU
Vírou je vlastně náš život decentralizován
totiž že sami už nejsme středem svého ži
vota, nýbrž střed života klademe do Boha.
Jsme zakotveni v Bohu vírou, nadějí a lás
kou, tedy máme v Bohu nový domov. Toto za
kotvení není ovšem laciná idyla.
VÍRA NÁM NEZARUČUJE LIDSKY BEZPEČNÝ DOMOV
Nestaví dobře asfaltovanou silnici, po kte
ré můžeme bezpečně jet. Zamyslíme-li se
nad tím, co znamená věřit, poznáme, jaké
riziko to s sebou nese. Jaké nebezpečí to
skrývá. Ve víře se odevzdáváme Bohu, dává
me se vyvlastnit. Klademe mu do rukou všebez výhrady. Říkáme mu - jsem ochoten jít,
kam budeš chtít, podle tvé vůle, kam

jen b8h je absolutní pravda a základ

To tedy znamená maličké slovíčko"v
véřím V Boha. Nejenom že věřím Bohu
věřím, že Bůh je. Věřím v Něho. Tu
to zkušenost museli první křestané
nějak vyjádřit-proto našli tuto for
mulaci. V latinském Credu je to ješ
tě zřejmější. Modlíme se Credo in
unum Deum, ale když přijde část o
Církvi, je v latinském ne věřím v
Církev - ale věřím Církev. Proč?
Protože Církev není Bůh. Církev je
sice dílo Boží - ale JEN dílo Boží.
S absolutní a plnou důvěrou se opí
rám jen o Boha. Řecká předložka eis
naznačuje také pohyb. Tedy celý můj
život se pohybuje směrem k Bohu. Ve
víře, naději a lásce můžeme stále
růst. A růst-to je neustálý pohyb
celého života směrem k Bohu.
MISIONÁŘ, PRACUJÍCÍ MEZI ČERNOCHY
v Africe říkal, jak si tam přeloži
li slovo"věřit" do domorodé řeči.
"Beru srdce do rukou a dávám ti je
Je to velmi krásný překlad slova vě
řit. Odevzdávám ti své srdce. Je to
přesně totéž, co říká Konstituce o
Božím zjevení. Vírou se člověk svo
bodně úplně odevzdává Bohu. Podřizu
je mu rozum i vůli a dobrovolně sou
hlasí s Božím zjevením.Tedy jsou tu
dvě složky-poznávací(rozumová) a
existenciální.
PROČ SE OPÍRÁME 0 BOHA, VĚŘÍME MU?

Na jezeře se strhla náhle velká bouře...A on spal.
Přišh tedy k němu, budili ho a volali:"Pane, za
chraň nás! Hyneme!" On jim odpověděl: "Proč se
bojíte, malověrní? Okřikl vichřici, .a bylo ticho.Mt8
mě povedeš. Když říká sv.Tomáš:"Pán můj a
Bůh můj", není to jen nové poznání, totiž
že Kristus je Bůh. Ty jsi můj pán znamená,
nyní jsem tvůj majetek, jsi základ mého
bytí, můj původ a můj cíl.
CO KDYŽ PO MNE BUDE B0H ŽÁDAT,
něco nepříjemného, nebezpečného, co je mi
proti srsti, co vykoření můj život z vyje
tých kolejí? Často bychom chtěli říci:"Pane, dám ti hodně, ale tohle po mě nechtěj.
Nezneklidňuj mě. Dopřej mi, abych si zaří
dil život podle svého přání ."Máme sklon k
pohodlnému a neproblematickému životu. Vy
konat něco zvláštního, zvlášt když je to
pro nás nepříjemné, i když je to pro Boha
a víme, že to Bůh chce-k tomu mátne odpor.
P •Dr.J.BENÁČEK

ZÁZRAK OBRÁCENÍ NA VÍRU

Ochrnulý chlapec stále ještě klečel vedle ma
minky před oltářem sv.Filomeny. Konečně se
pokřižoval, pohlédl na matku a řekl: "Mám
-hlad."
"Ano, dítě,"řekla s povzdechem matka
"Vynesu tě."
"Ale já přece mohu chodit sám,"řekl
chlapec. "Co je ti? Opři se o mne."
A bez její opory udělal několik kroků.
"To je zázrak,"vykoktala matka a polo
žila si ruku na srdce. Zbledla, zdálo se.
že omdlí. Pak hlasitě vykřikla.
"Zázrak, zázrak,"slyšeli její slova kolem
stojící. Brzo znělo toto slovo celým kos
telem a odráželo se od klenby.
"Dítě se uzdravilo. Stal se zázrak."
Několik mužů chtělo vzít chlapce na
ramena a vynést ho z kostela. Ten však
poroval:"Mohu jít sám. Docela sám. Ach,
vždyť prší,"vykřikl, když se dostal k bráně
kostela. "Vidíš, maminko, "dodal vyčítavě,"ří
kal jsem ti už doma, ať mi koupíš dřeváky.'
"Kousek odtud bydlí obchodník s dřeváky,"
zvolal kdosi z davu."Zanesu tě tam."
"Ne, ponesu ho sama,"plakala matka.
"Ale určitě naposledy. Jen abych nenastyd
nul od nohou," řekl chlapec určitě.
Když vyšel s novými dřeváky na nohou z
krámu, přestalo najednou pršet. Slunce se
prodralo útržky mračen a v jeho záři chla
pec, celý šťastný, poskakoval ulicí.
I když byli v Arsu na zázraky zvyklí, přece
jen jeho uzdravení vzbudilo pozornost. Lidé
obklopili ze všech stran matku i synka, sto
krát se chtěli ujistit, že osmiletý hoch byl
skutečně ochrnulý a uzdravil se.
"Je tu hodně lidí ze Saint-Romain, znají mé
dítě léta, "opakovala matka a její přátele ze
vsi to potvrzovali. Konečně měl malý Jan
Maria vyptávání dost:"Podívejte se, jak mo
hu sám běhat,"zvolal,"a dejte mi pokoj. Chci
skákat přes provaz s ostatními dětmi."
Zpráva o uzdravení mrzáčka a ochrnulého
dítěte se dostala i do pokoje nemocné Marie
Ricotier.
"Kéž by mi také pomohl!"vzdychla si souchotinářka, ležící s bledou tváří na podušce.
"Nedávno uzdravil ze souchotin řeholní
sestru Dorotku z "Prozřetelnosti"ve Vitteaux
odpověděla vlídně hostitelka."Lékaři se vzdá
li naděje, ale v Arsu se dokonale uzdravila'.'
"Kéž by se i na mě stal zázrak,"zašeptala
nemocná."Kéž by i na mne vložil ruce."
"Jak Bůh chce,"kývla Marie Ricotier,"vložte
se cele do Boží dlaně."
Eleonora Vamber nespustila pohled ze dveří.
Když se konečně otevřely, nebyl to pan fa
rář, ale pan Toccanier."
"Řekl jste mu to?"napřímila se nemocná.
"Popsal jsem mu váš stav,"řekl kaplan.
"A on? Co on řekl?"
"Odpověděl:Paní, za kterou prosíte,se líbí

Bohu. Na pravém rameni má kříž.To bude její
žebřík do nebe."
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Nemocná klesla do podušek a zavřela oči.Koneč
ně pohlédla velkýma, horečkou se lesknoucíma
očima na kněze a řekla:"Děkuji za toto poselství.
Ať se stane vůle Boží."
Když odešla paní Duprezová ze zákristie, stala
se s ní podivná změna. Dosud byla jako zkame
nělá bolestí, tupá, o nic neměla zájem, ny
ní cítila v duši hluboký mír a občas její
bledou tvář rozjasnil letmý úsměv.
"Zítra se vrátím do Paří že, "řekla knězi
Guillaumerovi večer,"v Arsu jsem našla to,
co jem dosud marně hledala - mír srdce."
"Snad není indiskrétní, když se zeptám, co
ve vás způsobilo tuto změnu?"
"Je to dlouhá historie,"dopověděla paní.
"Přesto vám řeknu aspoň to nejdůležitější.
Mého muže, francouzského důstojníka, vylou
čili pro nepravdivou pomluvu z armády-i
když byl vyznamenaný v bojích o Sevastopol za
svou statečnost. Byl zoufalý a rozhodl se, skon
čit se životem. Skočil z mostu do Seiny. Byla
jsem úplně zničená, když mé přivedli k jeho
mrtvému tělu. Domnívala jsem se, že jako sebe
vrah ztratil nejen pozemský, ale i věčný život.
Pan farář mi řekl, že je zachráněn."
"Znal už dříve vás a vašeho manžela?"
"Nikdy o nás neslyšel."
"Pak mu důvěřujte. Je to tak, jak světec řekl,"
odpověděl dojatě kněz. "Zázraky na duši jsou
mnohem větší než zázraky na těle."
Poslední kajícník, který se pozdě večer světci
zpovídal, byl František Dorel. Psa i pušku ne
chal u "milosrdného Samaritána"a čekal dlouhé
hodiny, až mohl přikleknout ke zpovědnici. I
když muži, kteří se zpovídali v zákristii, nemu
seli tak dlouho čekat jako ženy v kapli sv.Jana,
byla to pro něho přece těžká zkouška.
"Všechno je v pořádku, příteli,"řekl pan farář,
když skončil Dorel zpověd,"dlouho jste lpěl srd
cem na pozemských věcech, ted máte čas, dělat
pokání."
"Co tím míníte?"zeptal se užasle lovec.
"Nu, stanete se trapistou,"odpověděl Vianney.
A skutečně, za několik let přijal František Dorel
posvátný oděv trapistů v opatství Naší milé Paní
z Aiguebelle a dostal řeholní jméno bratr Arsenius. Říkal, že za své obrácení děkuje dvěma by
tostem: svátému faráři z Arsu a loveckému psovi.
Pozdě v noci opustil Viannes zpovědnici a po
klekl před obrazem mučednice: "Měl bych tě poká
rat, Filoméno. Nedodržela jsi smlouvu-ano nepo
slechla jsi svého faráře. Nařídil jsem ti přece,
že nesmíš dělat v Arsu zázraky."
Výčitka pana faráře moc na světici nezapůsobila.
Světci se zdálo, že šeptá: "Můj dobrý pane fará
ři, vždyť jsi ke mně oba mržáčky poslal sám!
Proč se tedy zlobíš? Sám se chytni za nos."
"Vlastně-máš pravdu,"odpověděl roztržitě Vian
ney. "Ale ten povyk, co takové historky vzbudí'.'
Žurnalista si ještě v noci seděl a napsal zprávu
do liberálních novin. Sotva začal psát, péro se
zlomilo a udělalo na papíře velkou kaňku.

OBTÍŽE S ČÍSLY V BIBLI
I PŘEDSTAVA PRAHŘÍCHU JE Z PSYCHOLOGIE
kočovníků. Lstivé hadí kousnutí stálo nejed
noho v poušti život. Nemusíme se tedy ptát,
byl-li skutečně mluvící had. I trest za hřích
který jsme po nich zdědili, je popsán tak,
aby žid lehce poznal narušený vztah mezi Bo
hem a člověkem.
NEOMYLNOST PÍSMA NESMÍME CMEZOVAT
jen na ryze náboženské texty; musíme tam zařa
dit i světské zprávy. Bůh inspiroval autory
tak, že mohli v přírodních obrazech zprostřed
kovat nadpřirozené myšlenkové bohatství. Pís
mo je často názorné a obrazné. I v dnešní ře
či je hodně obrazů a pomůcek. Mluvíme o elekt
rickém PROUDU, o radiových a j.VÉNÁCH, o vý
chodu a západu slunce. Přesně řečeno ternu tak
není. V běžné řeči soudíme podle vidění - ja
ko Izraelité. Pro ně byly slunce a měsíc"velké"hvězdy, a hvězdy"malá nebeská tělesa". Z
astronomie víme, že mnoho hvězd je podstatně
větších než slunce a měsíc. Co můžeme očeká
vat od psaného slova Božího a co nám nejasně
ukázal Kristus? On je zosobněné" Slovo'"'Logos"
projev Boží. Modernizoval, mechanizoval a
racionalizoval snad podnik svého pěstouna sv.
Josefa- přizpůsoboval tesařskou práci dnešnímu
stavu? Ne! Slovo Boží, které se stalo člově
kem, totiž Kristus, převzal od sv.Josefa jeho
řaneslo a vedl je stejně dál. Žádný zázračný
zásah nepřeskakoval přirozený vývoj, nepromě
ňoval nedokonalé v dokonalejší. Kdyby autoři
Písma převzali pojetí kopernikovského světové
ho systému a nejnovější výsledky moderní vědy
a techniky,tehdy-a později také-pak by jim
lidé vůbec nerozumněli a ani by jim nevěřili.
Mluví tedy Písmo podle názorů času, v němž
vzniklo-a z toho nemůžeme vyvozovat, že není
objektivně neomylné.
B0H NEZJEVIL HNED ANI RYZE NÁBOŽENSKÉ PRAVDY
Jeho izraelský národ nebyl scho
pen je správně pochopit, nedo
zrál, nebyl na ně připraven.
Brzo by tajemství Nejsvětější
trojice pod vlivem pohanských
národů kolem změnil v tři bohy.
Neznal ani milost posvěcující,
nevěděl o existence očistného
utrpení a i jiné pravdy víry od
halovalo Písmo postupně. Teolo
gické bádání potřebovalo stale
tí, aby tyto pravdy aspoň trochu
prosvětlilo. Neomylná inspirace
nedělala ani v náboženském, tím
méně ve světském vědění zázraky.
Nadpřirozeno předpokládá přirozeno. Je to základní zákon, kte
rý platí v dějinách spásy.

HISTORICKÉ
OTÁZKY
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Inspirace nám zaručuje pravdu toho, co autoři
Písma předávali dál jako své poznatky a zkuše
nosti. Ale co když autor
napsal své vlastní
mínění? Co když výslovně nebo nepřímo cituje
dokumenty, které sice odpovídají úmyslům píší
cího, ale v jednotlivostech obsahují lidské,
neinspirované prameny, mezery a ctnyly? Máme
sice záruku, že inspirované, co bylo ústně či
písemně správně zachováno je i správně citová
no, ale nejsme jisti, je-li obsah oněch prame
nů ve všech částech správný a pravdivý. Není
vždy jasně zřejmé, jestli Bohem osvícený autor
obsah neinspirovaných pramenů považuje za
vlastní výpověd. Když něco výslovně a přesně
cituje, ale nalezené či zděděné nepovažuje za
své vlastní pojetí, nemusí to vždy být bez
cmylu. Ani zde se nejedná o zázrak osvíceni,
nebot inspirovaný autor Písna přejímá prameny
tak, jak mu byly předloženy. Leccos zná jen z
doslechu. Rody, čísla, dopisy, archivní doku
menty, lidové podání byly napřed ryze světské
prameny a ty jsou jistě plné nepřesností. Jako
všichni orientálci i židé milovali přibližné,
co nejživější a literárně volné vylíčení dě
jinných skutečností. Kriticky přesné metody mo
derních historiků neznali. Opakování zpráv,
rozmanité postupy událostí, odlišné vedlejší
okolnosti, nestejná osobní jména a čísla nepat
ří k bohatství a učitelskému obsahu Písma.Jsou
to spíš nepcmíjitelné prvky vyprávění, k je
jichž odstranění nebo opravě Bůh inspirovaného
autora neosvítil.

TĚŽKOSTI S BIBLICKÝMI ČÍSLY
Hlavně vysoká čísla nemůžeme chápat vždy do
slovně. Ve starověku si historikové libovali
ve vysokých číslech. V 5.kap.Genese najdeme
soupis patriarchů před potopou; jejich vysoký
věk vzbuzuje úžas. Adam-930 let, Metusalém-969
let; Noe-950 let. Po potopě už patriarchové
tak staří nebyli: Sem 650 let. Vysoká stáří
praotců se dají vysvětlit i tím, že lidé nezna
li rozdělení času. V pravěku
bylo všechno ohromné, jak vi
díme na velikosti pravěkých
zvířat, jejichž kosti se nám
zachovaly, nebo obrovských přesliček a j.rostlin. Potopa sil
ně zmenšila věk lidí, pak na
stává úpadek. Díky modernímu
lékařství a hygieně se dětská
úmrtnost cmezila, věk stoupnul,
HEBREOVĚ MYSLELI V SYMBOLECH
ne v abstraktních pojmech. V
Písmu jsou svátá čísla,některá
mají hluboký náboženský význam,
sahající do pravěku. Vykladač
Písma musí ze souvislosti vy
číst, je-li písmo jen symbolické
V poměru k Bohu mají malý význam

DOBRÝ SPORTOVEC
DOBRÝ KATOLÍK
statečně vyznává jeaen z největších lyžařů
naší doby-PIRMIN ZURBRIGGEN. Hovořila
s ním Gabriela Brodrechtová. Jak prostě,
ale z vnitřního přesvědčení hovoří ten,kdo
už opustil sportovní je
viště! Ví, že se mu lec
kdo vysměje, a přece
vyzná svou víru v Boha
úctu k Matce Boží, věr
nost Církvi a pape
ži. Potvrdí, že četba
Písma, životů svátých
a modlitba růžence mu
dodávaly sílu k životu i
k úspěchu.

CO PRO MNE ZNAMENÁ
být křestanem? Je to
pro mě "denní chléb" .
Jsem hrdý na svou víru, na to, že smím
být Kristovým apoštolem. Necítím misijní
poslání, jsem jako každý jiný, o nic lepší."
A přece je jiný. Sympatický, bez iluzí.
MODLITBA, ŽIVOTY SVATÝCH
vzdor namáhavým cvičením ve sportu. I je
ho vtáhnul sport do svého víru, a často
je obtížné najít klid a čas k tomu, aby
chránil svou duši. Když byl na cestách ne
bo byla lyžařská sezóna a nemohl na mši
sv., nikdy nevynechal modlitbu. Aspoň
Otčenáš, růženec... "Raději odejdu dříve
večer do svého pokoje; nejraději čtu živo
ty svátých. Vzorem je pro mne sv.Franti
šek z Assisi, blízká je mi i sv.Bernadetta.
Už jsem byl často v Lurdech. Čtu rád o
tom, co prožívali ti, kdo nám mohou být
vzorem..."
PIRMIN ZURBRIGGEN S VÍROU ROSTL
Neni div, je z Wallisu. Jeho rodný dům je
pár kroků od kostela. V obecné škole za
toužil i po tom, stát se knězem. "Mše sv.
mě okouzlovala svým klidem... Moji prarodi
če se hodně modlili a rodiče pro mne byli
víc než vzorem. Lyžaření mě trochu od ví
ry vzdálilo. Bylo tu i období, kdy si člo
věk myslel, že všechno ví lépe,"vypráví
upřímně. A hned zdůrazňuje, jak důležité
je vážit si rodičů:"Když uvážím, co všech
no pro mne udělali." Učili ho, správně se
modlit; pak znovu a silněji přilnul k víře,
četl v Písmě sv.a cítil, jak velká síla z něj
proudí a že mu Bůh pomáhá.
NECHOVÁ SE STROJENĚ
ani pobožnůstkářsky. Je přesvědčen že
existuje posmrtný život. "Světské"není pro něho důležité. Věčný život je
mnohem důležitější než bohatst
ví, sláva, věda. Ale člověk si
už ve škole zvyká vychloubat
se svými výkony. Před smrtí

strach nemá, ale bolelo by ho, kdyby nemohl své
drahé dlouho vidět. Pochopitelně! Chová se mile,
srdečně ke své rodině. Nevidíme na něm ani špet
ku falšené zbožnosti, zato silného spojeni s Církví.
JE ŠŤASTNÝ, ŽE JE KATOLÍK!
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Pro Pirmina byl kostel vždy důležitý, i tehdy,
kdy hodnotu mešní oběti ještě nechápal."Vidímeli to správně, přichází Kristus k nám. Málo jsme
schopni to dobře pochopit. Dnes jsou lidé, kteří
mají obtíže ne tak s vírou, jako se strukturami
Církve, s papežem či některým biskupem. Pak to
ale nejsou už křesťané,"odpovídá na naši otázku
Písmin, Už se několikrát setkal se sv.Otcem.
DůVĚRA V BOHA
Uvažoval už často i o "spravedlnosti, míru a ucho
vání stvoření". Chce pro to dělat,co je v jeho
možnostech-ale i zde důvěřuje především v Boží
Prozřetelnost. Stejně, jako ve svém životě. "Už
v mládí se máme modlit a pevně věřit. Pak je mož
né žít v míru, pak je možné v Něco důvěřovatpak je vlastně všechno v pořádku a člověk si ne
musí dělat starosti. Je-li člověk mladý, myslí si,
že má před sebou celý život. Ale kdo zná dne a
hodiny? Vždycky jsem viděl v Bohu svého pomoc
níka. Každý z nás má položit s důvěrou svůj ži
vot do Boží dlaně."
STÁLE JSEM VĚŘIL, ŽE MI BŮH POMŮŽE!
Co přeneslo Zurbriggena nejtěžšími dobami, kte
rými projde i sportovec s nejzářivější kariérou?
Modlitba, rozjímání...
Pomáhá to i při závodech a také k tomu, aby se
sport nebral s větší vážností, než si zasluhuje.
Jistotu dává jen víra v Boha:"Nechodil jsem tuze
rád do školy, raději jsem lyžoval. Ale stále ve
mně rostlo přesvědčení, že mi Bůh pomůže, když
mi dal takový talent. Nechtěl jsem si ovšem nikdy
dělat příliš velké plány - člověk nikdy neví, co
s ním Bůh zamýšlí!"
A s touto myšlenkou, s tímto postojem k životu a
ke sportu se stal Pirmin Zurbriggen velmi úspěš
ným sportovcem.
"Bez Boha, bez pomoci modlitby a také bez modli
teb druhých bych to jistě tak daleko nedotáhnul.
Proto chci zůstat vždycky své víře věrný - ať
mě druzí chápou či ne. Je mi jedno, co si druzí
o mně myslí."
MUSÍM ŽIT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNI!
Ve své kariéře vidí Pirmin i možnost, pomáhat
druhým. Sám ovšem v bídě nežije ale"snažím se
myslet rozumně!" A jak se dívá na to, co je ve
sportu nevyhnutelné, ale z křesťanského hlediska
ne tak docela jednoduché - totiž s podporou např.
bank, jejichž činnost některé křesťanské skupi
ny kritizují?
O tom vím málo, musel bych se někoho informo
vaného zeptat,"míní Pirmin. Ale žít"správně"je
pro něho velmi důležité. "Chceme-li se do
stat k Bohu, musíme žít podle jeho přiká
zání. Když se člověk sám k druhému dobře nechová, nedosáhne vnitřního klidu. Člo
věk je slabý a Ďábel je stále při práci,aby "podrazil druhému nohu". Žije-li
člověk spravedlivě, pak ho Bůh vede-protože Bůh je láska."

RAFINOVANÁ PRÁCE
Svědkové Jehovovi nadšeně kažtý týden navštěvují školení, kde
se - na celém světě stejně - ve
dou podle časopisů Strážní věž,
Probud se a interního časopisu s
články o metodách, jak získat nejistě, nevědomé lidi za členy._____
Při vyučování prohlašuji:"Svědko
vé Jehovovi jako služebníci Boží, se velice
zajímají o všechny lidi ve své oblasti. Mů
žeme tyto lidi přirovnat k ovcím. Každý
služebník, který má působit v určité ob
lasti, má její obyvatele pečlivě studovat a
snažit se zjistit jejich životní názory a ná
boženství. .."
"Když hovoříme s lidmi, musíme o ně pro
jevovat zájem. Ukázat jim, že v určitých
věcech máme stejné názory, že se stavíme
do jisté míry na jejich stanovisko. Snažíme
li se pochopit jejich pochybnosti a odpoví
dat na jejich otázky, poznají, že se oprav
du snažíme jim pomoci.
Dobrý odrazní můstek pro naši práci jsou
pochybnosti o jejich vlastním náboženství.
Pak můžeme s úspěchem vzbudit u nich
zájem o poselství Jehovovo.
V naší oblasti žije mnoho katolíků. Můžeme
projevit radost nad tím, že mluvíme právě
s katolíky, např.slovy:"Vím, že jako kato
líci věříte pevně a upřímně v Krista."
Nebo:"S katolíky se umím právě nejlíp ba
vit ." Dokažte jim, že papež katolíky po
vzbuzuje, aby četli Bibli a jak často naše
literatura uvádí citáty z katolického pře
kladu Bible."(Ve skutečnosti jsou určité
části Bible přizpůsobené učení Svědků Je
hovových - pozn.redakce).
POSLUCHAČI POZORNĚ NASLOUCHAJÍ
co jim říkám. Jen ať si každý zapamatuje
co nejvíc, aby to později mohl použít. Po
sluchače musím poučit o metodách, jak pod
kopat víru druhého, aby nevědomky přija
li učení Svědků Jehovových. Naše učební
jsou tak rafinovaně promyšlené a v praxi
vyzkoušené, že mají úspěch. Mnozí pevně
věřící lidé v hovoru s námi vůbec nepozná
ji', že JEJICH VÍRA STYKEM SE SVĚDKY
JEHOVOVÝMI POZNENÁHLU MIZÍ'.
PRACUJEME PILNĚ JAKO MRAVENCI
jen abychom splnili své úkoly. Předpis;
společnosti nařizují, že každý rok musíme
naše společenství o 1O% zvětšit. Pak se mu
sejí hlasatelé - a to všichni - velmi pilně
snažit a pracovat. Zvyšujeme neustále po
čet kazatelských hodin, prohlubujeme naši
službu. Bohužel, v naší oblasti je průměr
dost špatný. Při tom musíme myslet na to,
že jen horliví kazatelé budou spaseni, leni
ví, liknaví svůj život ztratí (Svědkové věří
že duše po smrti zemře a vzkřísí se na ko
ci světa jen duše horlivých Svědků). A
proto víc hodin služby. Rozdal víc literátu

ry. Aby si to každý Svědek stále
uvědomoval, visí v sále"královské říše"tabulka shromáždění a na ní jsou
zaznamenány hodiny, opakované ná
vštěvy, studium Písma v domácnos
tech, rozdávám literatury - a to 8
každý měsíc!
Každý tam sám vidí, jsou-li jeho vý
kony v souladu s průměrem či ne,
je-li dobrý nebo nedbalý kazatel.
O kazatelské službě každého kazatele se vede kar
totéka, takže se jeho služba dá stále sledovat a
přezkoušet.
V služebním shromáždění rozdáme karty každému
hlasateli. Pak se koná - prostřednictvím informá
tora, kterého k tomu společenství vybere - tzv.
soudní zasedání se soudcem, státním zástupcem a
obžalovaným. Obžalovaný je ten bratr, jehož kar
ta nevykazuje požadovaný počet kazatelských ho
din.

NÁVŠTĚVA KRAJSKÉHO SLUŽEBNÍKA
Každých šest měsíců přijde krajský služebník
zkontrolovat práci shromáždění a pomáhat služeb
níkům přesně a v správné linii vykonávat jejich
službu. Tento týden je pro všechny hlasatele
zvlášt namáhavý. Každého služebníka i každého
hlasatele totiž krajský služebník přezkouší, odpovídá-li jeho práce požadavkům Jehovovy organiza
ce. Úřední služebníci jsou při té příležitosti po
chopitelně velmi vzrušeni, jedná se totiž o to,
budou-li ve své službě dál potvrzeni nebo sesaze
ni. Vykonal-li služebník málo,může ho krajský slu
žebník nahradit jiným. V každém případě musí vy
světlit, proč byl tak nedbalý. Každé dopoledne i
odpoledne musí shromáždění vykonávat zvláštní
službu v poli. Krajský služebník při této příleži
tosti vyzkouší každého jednotlivce tím, že ho do
provází ve službě od dveří ke dveřím.
ČASTO MI BYLO NĚKTERÝCH SLUŽEBNÍKŮ LITO
Kolik toho musel krajský služebník za týden vyko
nat! Jedna sestra obvinila druhou z nemravnosti
(Hurehei). Protože shromáždění nemohlo případ
rozřešit, musel se tím zabývat krajský služebník.
Byly pravdivé klepy, které se o té sestře rozšíři
ly? Jeden mluvil v její prospěch, jiný zase proti
ní. V tomto týdnu se měla jednota shromáždění co
nejvíc utvrdit. Ale zatím právě v tomto týdnu by
lo nejvíc intrik a klepů. Tentokrát se také vyno
řily ošklivé pomluvy a obvinění. Např.o mně se
tvrdilo, že chci strhnout všechnu moc ve shromáž
dění na sebe. Měl jsem s jednou sestrou stále ne
příjemnosti, všechno dokázala otočit ve svůj pros
pěch. Byla v tom neobyčejně obratná a ovlivňova
la ostatní. Musel jsem proti ní vystoupit, a přece
jsem při návštěvě krajského služebníka ztratil
službu jako pomocný služebník. Má služba jako
učitele však zůstala nedotčená. Krajský služebník
nás při závěrečné řeči napomenul, abychom zacho
vávali jednotu. Věřil, že ted bude šest měsíců po
koj. Ale ve zprávě o shromáždění ocenil právě tu
skupinu, která nejvíc šířila neklid a odsoudil ty
nejlepší jako rušitele míru. Sotva odcestoval,už
nastaly další rozpory.

* ***** * ANTIKRIST
V císaři poznal stařec Jan a papež Petr II.před
pověděného Antikrista. Oba museli zemřít. Malá
část křesťanů zůstala však věrná Kristu a na
radu evangelíka prof.Pauliho se rozhodla, odejít
na poušť. Filosof Vl.Solovjev kreslí v této novele děje před koncem světa. Leccos se už plní.
ZABAVENÍ MRTVÝCH
’
Těla položili na nosítka. Za zpěvu latinských
německých a staroslovanských chorálů se křes
ťané pomalu ubírali k bráně Haram-es-Šerif .Tu
zastavil průvod císařský posel, státní sekretář,
jehož doprovázel důstojník se stráží. Vojáci se
postavili k bráně a sekretář četl z pódia:"Roz
kaz jeho božského majestátu: pro poučení křes
ťanského lidu, aby se měl na pozoru před zlo
myslnými lidmi, podněcovateli sporů a skandálů,
pokládáme za správné, aby těla dvou vzbouřen
ců. zabitých bleskem z nebe, byla veřejně vy
stavená na Ulici křesťanů(Haret-en-Nazára), u
hlavní brány chrámu tohoto vyznání, nazývané
ho Svatý hrob nebo chrám Vzkříšení - aby se
všichni mohli přesvědčit, že skutečně zemřeli.
Jejich nenapravitelní přívrženci, kteří zlomyslně
odporují našemu dobrodiní a nesmyslně zavírají
oči před jasnými projevy samého Božství, dík
našemu milosrdenství a našemu orodování u ne
beského Otce jsou osvobozeni od trestu smrti
ohněm z nebe, který si zasloužili, a zůstanou
úplně svobodni s jediným zákazem-v zájmu spo
lečného dobra-totiž nesmějí bydlet ve městech a
jiných zalidněných místech, aby svými škodlivý
mi výmysly nemohli klamat a svádět prostý lid'.'
Když sekretář skončil, na rozkaz důstojníka při
kročilo osm vojáků k nosítkám s těly.
"Ať se stane tak, jak je napsáno,"řekl profesor
Pauli a křesťané,nesoucí nosítka, je beze slova
odevzdali vojákům. Ti pak odešli severozápadní
branou. Křesťané vyšli severovýchodní branou
a rychle kráčeli z města k Jerichu. Prošli kolem
Olivové hory, cestou, kterou předtím četníci a
dva pluky vojska uvolnili od návalu lidu.
CO BUDOU VĚRNÍ KŘESŤANE DĚLAT DÁL?

NOVINKY
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Podle KIPY připravuje Vatikán dokument o
toxikomanii. Předseda papežské rady pro
rodinu,kard. López Trujillo s odborníky do
končili návrh textu BEZ ZOUFALSTVÍ K NA
DĚJI. Jedním z důvodů požívání omamných
jedů hl.u mladých,že nevědí, proč žijí.
Mons.Peszokowski, býv.polský armádní kap
lance zachránil s asi 400 ti osobami před
masakrem důstojníků v Katynu. 26.9. odevz dal sv.Otci předměty a fotografie z oblasti
Charkova, kde byly v létě nalezeny další
hroby sověty zavražděných pols. důstojníků.
Svýc. vláda jmenovala"vyslancem se zvi. posláním"u sv.Stolce velvyslance JantJ Staejila.
Je také šéfem divise I. min. zahraničí. Diplo
matické styky se sv.Stolicí byly přerušeny
r. 1874, obnoveny r.192O-ale jen ze strany
Vatikánu, který má ve Švýcarsku nuncia.
7.11.-ve výročí říjnové revoluce, vysílala
ruská televize znovu velmi úspěšný program
"Fatima a Moskva".
Ve Vatikáně se konalo symposium odborníků
z oboru demografietstatistiky obyvatel),
svolané papežskou radou pro rodinu. Zúčast
nili se i členové papežské akademie věd,kte
rá připravuje podobné symposium na tech
nicko vědecké úrovni. Obyvatel v Evropě,
kromě Polska a Irska, ubývá._______________
Turinský arcibiskup kard. Saldarini vyjádřil
přání, aby jeho diecéze navázala družbu s
některou katolickou farností v SSSR,Splní-li
se jeho přání, jel by příští rok s universit ními studenty na pouť do Ruska.
Generálním vikářem pražské diecéze se
stal Otec biskup Jaroslav ŠKARVADA.
St.Gallenský biskup O.Máder se 15.11.dožil
70 ti let. Je IQ. dítětem z prosté rodiny.
Po smrti M.Vojtěšky Rasmanové, gener.před
stavené kongregace Milosrdných sester-boromejek, byla zvolena v čelo kongregace
s. lnviolata Krupková. Paní Marie Holková
napsala na podkladě dokladů o svátém živo
tě s.Vojtěšky její životopis. Sestry mají po
měrně hodně dorostu-v nemocnici pod Petří
Rozhodli se, že budou čekat několik dní na
pustých kopcích blízko Jericha. Druhý den rá nem pracuje 30 mladých sester. Jejich pů
no přišli z Jeruzaléma dva křesťanští poutníci a vodní dům je v Prachaticích-v domě sv.J.N.
Neumanna, biskupa v USA. Jeho sestra by
vyprávěli, co se stalo na Sioně.
Po slavnostním obědě na královském dvoře, by la první čekatelkou v Praze, kam přišla
li svolaní členové koncilu do obrovské trůnní sí- r.1827. Sestry se starají o nemocné,hl.chu
dé a opuštěné, měly i školu v Nerudově ul.
ně-předpokládalo se, že tam stával Šalomounův
trůn-a císař se obrátil na představitele katolic Dříve pečovaly o Nepomucenum v Římě a
ké hierarchie. Prohlásil, že dobro Církve žádá, rády by še tam vrátily-už se učí i italsky.
aby si hned zvolili důstojného nástupce apoštola 21.10. vznikla v Bruselu odbočka evropské
komunity sv.Jiljí. Základy byly položeny v
Petra. Připomenul, že vzhledem k mimořádným
okolnostem se volba uskuteční jednoduchým způ Římě r.1968. Přes 300 komunit pracuje me
zi chudými a vyhoštěnými mj.i v ČSFR a
sobem. Přítomnost císaře, představitele celého
křesťanského světa, vyváží vynechané formality v některých afrických a jihoamerických
zemích.
Ve jménu všech křesťanů navrhnul Posvátnému
kolegiu, zvolit za papeže jeho milovaného přítele Albánská vláda vrátí pozemky nábož.obcím,
a bratra Apollonia, aby těsné pouto, které je
vyvlastnili je komunisté r.1967. I mohamedáspojuje, trvale spojilo Církev se státem.
nům. Hlásí to II Messaqero i albánský tisk.

MY ZASÉVÁME
BŮH DÁVÁ RŮST !

i bez ní vynikající osobností-ale ne světcem,kte
rý nechá hluboké stopy na těle Církve-proto tedy
si tyto dvě odlišné osobnosti dobře rozumněly.Oba
BUDOUCÍ UČENEC - NEŠIKA BARONIUS
Kaplani kostela Sta Giovanni, jakési filiálkroužili kolem společného středu-Krista. Kdyby
ky oratoria Filipa Neri, považovali P.Ba- byli kroužili kolem sebe samých-nic bychom dnes
o nich nevěděli.
ronia za nešiku. A nešika byl. Hodil se
dobře pro službu v kuchyni-ačkoliv se měli U TĚCH, KDO ŽIJI Z VIRY,EXISTUJE ŠESTÝ SMYSL.
všichni střídat, měl službu někdy i celý
Okamžitě poznají, co je katolické a co ne. K to
týden. Trochu jeho dobroty zneužívali a
mu je třeba i trochu času./Proto mladí nadšeně
hodně si z něho dělali legraci. Jednou na oslavují i to, co je sice dobré, ale s katolickou
psal Baronio uhlem nad krb:"Já, Caesar Ba- vírou má málo společného, různá protestantská
ronius, věčný kuchař!" Jemu patřil předpis hnutí a pod./ Jemný, vzdělaný, urozený kardinál a
sv.Filipa:At si nikdo neumývá ruce jen cit prostý, lidový kněz, který i papeže obejme...
rónem! -Baronius, věčně upatlaný z kuchyně,
KARDINÁL KAREL NAVŠTĚVUJE FILIPOVO ORATORIUM.
svou toiletu totiž hodně zkracoval.
Rád by je měl i v Miláne, ale tyto snahy málem
Když se z něho stal kardinál a učenec, s
oba přátele rozdělily - tím spíš, že papež před
láskou vzpcmíná na chvíle nevinného kněž
ského, bezstarostného mládí. Tehdy odprošo- smrtí volal ne po Karlovi, ale po Filipovi.
val rodiče za starosti, které s ním něli a V oratoriu je pestrá společnost, básníci, malíři,
psal, že je pod svátým vedením a ve svátém obchodníci, pážata, hudebníci, dvořané. I Palestrina a Animucci, sbormistr papežské kapely, jsou
prostředí.
členy oratoria. Skladby Animucciho zapalovaly.
JAK SE TAM STOLOVALO.
Při společném jídle se četlo a pak o přeč PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH PIETRA FUCILEHO
teném hovořilo. Po obědě a po večeři mluvi Chtěl získat odpustky Milostivého léta 1560 a hle
li o teologických otázkách, o tom, jak zís dal zpovědníka. Náhodou vstoupil do špitálu a tam
kat a vést duše. Filip nařídil cvičení v
vidí přítele v ošetřovatelském oděvu. Ten ho při
pokoře-v sobotu si sami zametali. V neděli táhnul do San Girolamo. Překvapila ho pestrá spo
zpovídali a střídavě kázali. Zde ovšsn ne lečnost. Nikdo si ho nevšímá, jen sv.Filip se na
mluvili od oltáře nebo v pokoji, ale z ka něho něžně a starostlivě dívá. Fucile se stydí za
zatelny, v širokých rochetách, jiných, než světácké šaty. Poslouchá poznámky Filipovy, hlas
úzké rochety římských kněží.
Filipův je měkký, otcovský, a Fucile cítí, že
MLADÍ KNĚŽÍ POMÁHALI V SAN GIROLAMO
Filipův pohled jím proniká jako sklem. Cítí se
v oratoriu, které už mělo pevnou formu.
nahý, ví, že Filip zná jeho hříchy i minulost.
Mluvili o přečtených textech, o životech
Jdou pak všichni k Minervě, kde káže Filipův pří
svátých a o církevních dějinách, zpívali
tel, odtud se pcmodlit do lázní Diokleciánových.
žalmy, klaněli se před Nejsv.Svátostí a
Tam Filip zastavuje skupinku kněží, diskutuje s
volně rozprávěli. Do těchto rozprav sv.Fi nimi, nemohou mu uniknout...Chlapcovo srdce hoří,
lip vždy zasahoval-shmul je a vyloupl pra chce se Filipovi vyzpovídat, ale ten ho vyslechne
vé jádro. Byl to začátek moderních církev až za dva měsíce, kdy už je jeho duše přetavená a
ních dějin a hudebních oratorií.
zůstane trvale pod vedením svatosti Filipovy.,
NEZNÁMÝ AUTOR ŽIVOTOPISU SV.FILIPA PÍŠE;
KÁZÁNÍ, ZPOVÍDÁNÍ, RADY, PrQvODY-TO VYSILUJE
"Filip uskutečnil ideály theatinů a jezuitů Navíc skrcmná strava-a Filip onsnocní. Tři měsíce
dát Církvi vzorné kněze, aby žili mezi
nemůže dělat nic. Pak zase slouží mši sv. Ale je
ostatními kněžími jako vzor, že i mnišství nemocný dál. Oratorium pokračuje v jeho pokoji,
se dá opravdu apoštolsky kněžsky žít, a
Filip se svíjí bolestmi pod pokrývkou, ale jeho
aby se obroda kněžstva stala obrodou lidu." žáci mohou debatovat, skotačit, zpívat. Nikdo ne
Filip nechtěl reformovat. Chtěl, jako všich chce věřit, že je skutečně nemocen,ani Filip ne.
ni praví reformátoři, sloužit Kristu, Círk Jednou v noci nemohl usnout. Převrací se na lůžki}
vi, bratřím a to tím, co uměl. V křesťanst jeho duše vzlétá k milovanému Ježíši. Ráno mu do
ví nevítězí lidé, ale myšlenky Kristovy a nášejí sv.přijímání, před tím se kněz dlouho mod
síla jeho milosti. I bezvýznamná osobnost, lí, až zvolá sv.Filip:"Tak mi Ho už dejte, dejte
proniknutá Bohem, strhuje a získává nejen 1111 Ho uz!"
P.Silvestr BRAITO, O.P.
za života, ale i později. Získává totiž
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Bůh, kterému uvolnila místo v sobě:"Žiji už
ne já, ale žije ve mně Kristus,"řekl sv.Pa Novověký nekřesťan ještě vůbec nepoznal, co
znamená být křesťanem. ROMANO QUARDINI
vel.
Kdo chce něco jiného než Krista, neví, co chce.
SV.FILIP ZAPALOVAL LÁSKOU VŠECHNY LIDI,
SV,FILIP NERI
skterými přišel do styku.A protože tato lás
ka byla stejně silná u sv.Karla-ten by byl
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Dále na východ už nešel, vrátil se do 11
Arménie a šířil tam křesťanství až do
své mučednické smrti.
MUČEDNICKÁ
SMRT BARTOLOMĚJOVA
V seznamu apoštolů se uvádí tento
Jeho úspěchy vzbudily závist u pohan
Kristův apoštol jako Bartoloměj.
(Mt 10,3;,Mk 3,13-19;L 8,14;Sk 1,13 ských kněží. Získali bratra aramejského
Evangelista Jan ho jmenuje Natanael krále Astyaga, ten se apoštola zmocnil a
(1,45-51;21-2-3). Měl tedy dvě jmé předal ho těmto kněžím. V Albanopolisu
na. Pocházel z Kány Galilejské a sv stáhli z Bartoloměje zaživa kůži a pak
Augustin soudí, že byl učitelem zá ho stali. Proto se zobrazuje apoštol s
kůží, přehozenou přes levou ruku. V měs
kona.
O jeho povolání mezi apoštoly píše tě své smrti byl i pohřben, později jeho
obšírně sv.Jan v 1.kap.Dovídáme se, ostatky přenesli do arménského města
Nephergardu.
že Bartoloměje přivedl k Ježíši
apoštol Filip. Sv.Jan také uvádí,že MONOFYSITISMUS
po svém Zmrtvýchvstání se zjevil
V 5.st.se začalo mezi arménskými křestaJežíš u Genezaretského jezera 7 apo ny šířit bludné učení Eutychovo-monofysištolům, mj.i Bartolomějovi. Ježíš
tismus. Tento představený velkého klášte
dal apoštolům příkaz:"Jděte do ce
ra u Cařihradu hlásal, že v Ježíši byla
lého světa a hlásejte evangelium
jen jedna přirozenost a to božská, zatím
všemu tvorstvu(Mk 16 4 a n.)
co správná křesťanská nauka říká, že Je
Sv.BARTOLOMĚJ SPLNIL PŘÍKAZ TAKTO:
žíš měl přirozenost božskou a lidskou v
Roku 42 opustil Palestinu a šel me jedné-božské-osobě. Učení Eutychovo pro
zi pohany. Podle starobylého armén hlásil všeobecný církevní sněm v Chalce
za bludné-heretické-odchylující se
ského homiliáře(homilie-výklad Pis- donu
1
od učení víry, a Eutychovy stoupence vy
ma), vykonal Bartoloměj šest vel
zval, aby od bludných názorů upustili.
kých misijních cest. Kázal evange
lium v Egyptě, pak cestoval lodí po Většina to neudělala a tím se odloučila
Rudém moři do již.Arábie tzv.štast- od církevní křesťanské jednoty. Eutychovi stoupenci dostali název monofyzité.Je
né Arábie. Přinesl tam aramejsky
psané evangelium sv.Matouše a podle to spojení dvou řeckých slov-monos (jedna)
a fysis(přirozenost).
něho kázal. Pak jel po Rudém moři
k Suezké šíj i-ještě neprokopané-a
Křesťanští Arméni od Eutychova názoru
prošel pěšky ke břehům Středozemní- neupustili
:
.
ho moře. Lodí jel k břehům Malé
KOUZELNĚ KRÁSNĚ BOHOSLUŽBY
Asie, pěšky do nitra země, do kraji-;Od dob apoštola Bartoloměje mají Arméni
ny zvané Frygie. Tam rozvinul boha zvláštní bohoslužby - arménský ritus a
tou misijní práci. Poté kázal evan to v mateřské řeči - arménsky.
gelium v sousedním kraji-Lykaonii .
Liturgické arménské zpěvy jsou překrásné.
Odtud přišel pěšky k Černému moři, Dýše z nich starobylost a zároveň milá
kde se setkal s apoštolem sv.Ondře- 'něžnost. Až se dostanete do Vídně nebo do
jem a nějaký čas spolu evangelizo- jMnichova, navštivte tam klášterní kostel
váli okolní země. Když Bartoloměj
,mnichů,rodilých Arménů,zvaných mechitaOndřeje opustil, obrátil se k výcho risté. Jsou s katolíky sjednoceni, ale
du na území Arménů.
bohoslužby mají v arménském ritu a kněz
Tehdy tvořili Arméni samostatný stát!při nich zpívá nádherné starobylé armén
jižní část dnešního Ruska, západní ské melodie.
OLDŘICH BERÁNEK
část Turecka a severní část Iráku a ’
Iránu. Tedy to byl stát velký.Zde
MODT.TTBA
ZA ODPUŠTĚNÍ
pobyl Bartoloměr mnoho let a založih
Nekřtěné rýmy veršů mých
velký počet křestanských obcí, takže
Z dob znesvěcených, divokých.
Arméni ho dodnes nazývají "apošto
Věty a slova, jež jsem psal
lem Arménů".
A v nichž jsem se ti vzdaloval.
Z Arménie se odebral apoštol
Mi odpusť, Bože! Vyškrtni
do krajin u Kaspického
ý Každý můj řádek plný tmy,
moře a evangelisoval
- Nejdeš-li ale jeden snad.
Medii, Elám, zemi obý
Který budeš chtít požehnat.
vanou Parthy a Karmánii.
Pak jistě ten, co zůstane.
Tehdy se toto území nazý
Oslaví mne i dílo mé.
valo Velká Indie-dnes
Robert HERRICKÍI59I-I674)
jsou to části Iránu a , '
Přel.Anděla Janoušková
Afganistanu.

MISIJISTI
CESTY
SV. BARTOLOMĚJE
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TY JSI SKÁLA!
K A L I X T U S III.
Alonso de Borja.Od 6.dubna 1455 do 6.října
1458
Učený právník. Po Damasu I.první Španěl na
papežském trůně, ovšem poitalštěný. Naro
dil se r.1378, vzdoropapež Benedikt XIII.ho
jmenoval kanovníkem. Byl profesorem na uni
versitě Lérida. Odtud ho přijal do služeb na
před Alons V.Aragonský(jako král Neapole
Alons I.). Borja přiměl vzdoropapeže Klemen
ta VIII.,aby se podrobil. Za to mu Marin V.papež-propůjčil biskupství ve Valencii. Když
se Borjovi podařilo smířit Alonse z Neapole s
papežem Evženem IV., jmenoval papež Borju
kardinálem.
Na začátku vlády Kalixtovy vzrostlo nebezpe
čí vpádu Turků do Evropy. Stařec Kalixtus,
ve víře horlivý Španěl, se snažil o křížovou
výpravu. Slíbil nejen hmotnu podporu, ale i
svůj život. Jako jeho předchůdce i on se sna
žil o uskutečnění předpokladů míru mezi moc
nostmi. Vysílal do všech zemí své vyslance,
používal k tomu jak majetek Církve, tak i
svůj vlastní. Avšak byl příliš šetrný, než
aby pokračoval ve stavbách, které zahájil
Mikuláš V. Místo toho dal vyzbrojit důkladně
vojsko, které r.1456 pod vedením kardinála
Luigiho de Scarampo vyjelo na moře. Proti
Turkům však nic nezmohlo.
Sultán Mohamed II. dobyvatel Konstantinopole, chtěl r.1456 dobýt i Bělehradu. Tu se ob
jevil kardinál Juan Carvajal-od Evžena IV.
nejvýznamnější a nejušlechtilejší osobnost své
doby, a jako vyslanec se se sv.Janem Kapistránem připojili k maďarskému národnímu
hrdinovi Janu Hunyadovi. Ten byl v dobách
Evžena IV.poražen u Varny Turky. Tento
krát ale nevelké křižácké vojsko, které Hunyady na vlastní náklady vyzbrojil - král a
maďarská šlechta utekli - zvítězilo 22.červen
ce 1456 u Bělehradu a Turky porazilo. Padlo
na 40 tisíc Turků, Mohamed II.,zraněný ší
pem, utekl a nechal bohatý tábor vítězům.
Sv.Jan Kapistrán povzbuzoval při boji křes
ťany, zvedal kříž, který mu daroval papež.
Na památku tohoto vítězství ustanovil Kalix
na 6.října svátek Proměnění Páně. Ten den
mu totiž došla zpráva o vítězství.
Ale jinak se velmoci o toto vítězství nezajíma
ly. Papež a Carvajal se sami namáhali, ne
boť Hunyady zahynul morem a Jan Kapistrán
podlehl svým námahám, postům a odříkání.
Nejvíc ztěžovaly papežovo postavení protiřímské snahy v Německu a také napjatý poměr 1
Alonsu I.v Neapoli. Nedal se tím odradit.
Bránil se ze všech sil Turkům a podporoval
albánského národního hrdinu Skanderberga.
Měl ovšem jednu vadu - oživil odumřelý

nepotismus-nadržování příbuzným. Jeho rodina
nebyla právě nejlepší. Jeho synovec, Rodrigo
de Borja, pozdější Alexander VI., byl obávaná,
nedůstojná postava, nenormální člověk, který
si klestil bezohledně cestu k papežskému trůnu
Kalix musel vidět, jak Borja terorizuje lid, ale
nezasáhl.
12
Jinak byl papež vážený pro svou učenost, chyt
rošt, laskavost, mírumilovnost. Byl vsáknemluvný a dost nudný. Kultura ho nezajímala. Za
vedl zvonění Anděl Páně. Na obraze Sáno die
Petros z akademie v Sieně, kde se Panna Maria
zjevuje papežům, má jeden papež rysy Kalixta
III.

VÍTE CO JE TO

?

BRATŘI ČEŠTÍ - vyšli z kruhu poslucha
čů Rokycanových; byli ovlivněni četbou spisů Pet
ra Chelčického. Jejich vlastním zakladatelští je
bratr Řehoř, jenž se r.1467 na I.sněmu ve Lhotě
u Rychnova odděluje se svými spolubratrími od
katolické Církve a zakládá Jednotu bratrskou.Zá
kladem je pro ně Písno sv. V prvním jejich Vy
znání - konfesi - je ještě vidět vliv Lutherův,
ale po r.1560 vliven Blahoslavovým začíná od
klon od Luthera ke Kalvin<y±-k reformovaným. Nej
větším biskupem Jednoty bratrské je J.A.Kcmensku, jehož snrtí r.1670 Jednota zaniká - už jen
ve vyhnanství živořila. K jejím tradicím se
dnes hlásí všechny druhy protestantů na půdě na
ší vlasti.
BRATŘI ČEŠTÍ A ŠKOLY. Na začát
ku vzděláním pohrdali, kladli důraz na výchovu
dcma a ve sborech a měli jen školy pro výchovu
svých duchovních. Řádné školy vznikaly od pol.
KVI.st.; 1575 si otevřeli gymnásium v Ivančicích
předtím si založili latinské školy v Přerově, v
Mladé Boleslavi, Velkém Meziříčí, Lipníku, Sobě
slavi a jinde. Zanikly po bitvě bělohorské.
BRATŘÍ SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
byla volná společnost světských kněží i laiků v
Holandsku a v Německu, vytvořená jen na podkladě
kázání Gerta Groota, který hlásal tzv.devotio
moderna. Po jeho smrti 1384 a po založení klášte
ra augustiniánských kanovníků ve Windesheimu se
přátelé Grootovi seskupili r.1386 v jakousi polořeholní organizaci. Na začátku měli mnoho ne
přátel, ale všechny námitky vyvrátil slavný Jan
lerson 25.5.1419 a to se rovnalo církevnímu
uznání této nové formace. Hnutí se rozšířilo v
Holandsku a v Německu, poutalo lidi svou vnitř
ní opravdovostí, kázní členů, pěstováním vnitř
ní modlitby spojené s pilnou tělesnou prací na
poli i v zahradě. Bratři se vyznamenali i vzor
ným opisováním knih, později propagaci knihtis
ku, knihvazačstvím a překládáním. Zanikli v 17.
st.

POSLEDNÍ KAPITOLA
Uveřejňovali jsme zajímavé vzpomínky P.Ja
kuba ZEMKA, Dominikána ze Znojma, na je
ho pobyt ve vězení. Čtenáře jistě víc zají
má tato neobyčejně silná, inteligentní osob
nost, proto uveřejňujeme na závěr jeho
vzpomínek-přepsaných z pásky-část článku.
uveřejněném v chicagském HLASU NÁRODA
P.Jakub Zemek působil už za protektorátu.
S jinými Dominikány podporoval materielně
i duchovně pronásledované rodiny. Pomáhal
organizovat ukrývání manželky generála
Svobody-Ireny-pozdějšího presidenta naší
vlasti. Sloužil jako spojka mezi paní Svobo
dovou a jejím otcem Stratilem, mlynářem v
Uherském Brodě. Byl předem informován i
o schůzce s generálem Catlošem v Luhačo
vicích, kde se jednalo o přípravě Sloven
ského národního povstání.
R.1946 SE STAL PŘEVOREM VE ZNOJMĚ
bylo mu 33 let. Tam zažil únorový puč.
Organizoval s jinými přechody ohrožených
lidí přes hranice do Rakouska. Pomohl tak
řadě studentů, redaktorům Národní obrody
Emilu Petříkovi a Vilému Stráneckému a ta
ké rodině Belcrediů z Lišně-jen nejstarší
syn zůstal doma-už také zemřel.
JEHO ČINNOST BRZO ZNALA I STB
R.1948 klášter dominíkánů ve Znojmě zlikvi
dovala. Otce Zemka odsoudili 25.září na
18 let těžkého žaláře a nesměl po odpykání
části trestu-byl r.l96O amnestován-vstoupit
do Znojma.
Jaké to bylo ve vězení, jak putoval z mís
ta na místo, vímé ze vzpomínek. Zpřátelil
se tam s generálem Heliodorem Píkou, kte
rý byl přesvědčen, že ho popraví-a to se
také stalo. Znal totiž pravdu o čs.armádě
v SSSR-byl tedy nepohodlný svědek.
Na Mírově poznal generála Jana Syrového a
býv.min.předsedy Rudolfa Berana, později
i generála Kutlvašra, významnou osobnost
z I.světové války a bitvy u Zborova.
KDYŽ SE VRÁTIL Z VĚZENÍ
nedostal samozřejmě státní souhlas k výko
nu kněžské služby. Pracoval jako vazač je
řábů v První brněnské strojírně, pak jako
skladník Pozemních staveb. Odtud šel do
důchodu. V r.1968 doufal, že se vrátí jako
převor do Znojma-ale překazily to sovětské
tanky. Řádu však zůstal věrný. Jako dů
chodce i jako kněz řádu v ilegálních pod
mínkách. Sv.Dominik z 13.st.,zakladatel
řádu, Španěl, byl pro něho vzorem a zdro
jem inspirace i následování.
Oblíbil si i Matku Terezu, osobně se s ní
setkal r.1984 za její návštěvy v Brně. Hor
livě se snažil sbírat pro ni dary a vyzýval
věřící, aby tuto obětavou ženu napodobova
li a nebyli lhostejní k duchovní i hmotné
bídě svého okolí.Zemřel 26.6.1989 a pohřber
ie v rodném Vlčově na Slováčku.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Asi za 50 let bude islám největší náboženství
4 miliard z 12 miliard obyvatelstva na světě
budou muslimové, 3 miliardy křesťané.
Katolické dílo Církev v nouzi vybralo letos
102 mil.franků-z toho Švýcarsko 12,9 mil.frs.
U příležitosti otevření nového obchodního domu
v japonském Tsubame, dalo vedení těchto domů
vystavět katol.kostel a darovalo iej biskupovi.
Přes polovinu dotázaných v ruské republice si
přeje, aby se děti před vyučováním modlily.
Paní z Curychu věnovala celkem 50.000 frs na
misie-včetně své renty. K osmdesátinám jí
gratuloval osobně sv. Otec.
Dosud bylo voperováno nemocným 18.000
srdcí. Nejstarší pacient žil s cizím srcdcem
22 let. Někteří dostali 2x i 3 x nové srdce.
Trnavský arcibiskup Ján Sokol udělil posladní
pomazání Gustavu Husákovi(78). V mládí minist
roval, vystudoval za pomoci kněze a v nemoci
se vrátil k víře. Brzo poté Dr.Husák zemřel.
17.11 .prohlásil sv.Otec bl.Josefa Rafaela Kalikowskeho z Litvy-Poláka. Nar.se r.I833,zemřel
1907. Na jeho přímuvu se náhle uzdravil těžce
zraněný chlapec při automobilové nehodě-1989.
Nový světec byl původně inženýrem a kapitá
nem carského vojska. Za studií jeho víra ochab
la. Později armádu opustil a po"lednovém povstání"Poláků a Litevců proti Rusům byl r.l864 od
souzen k smrti-později na I0 let vyhnanství na
Sibiři. R.1874 se vrátil a r.1877 se stal bosým
karmelitánem v Rakousku. R. I888 byl vysvěcen
na kněze. Byl mužem modlitby i činu, podporo
val apoštolát laiků, a byl vyhledávaným a vy
nikajícím zpovědníkem. Blahoslaven byl r.l986
s přítelem Albertem Chmielowskim, který byl
svatořečen s bl.Anečkou Českou.
26.7. vyhlásil arcib. ze Sardinie, Otorino P. Al
berti za svátek sv.Joachima a jeho manželky
sv.Anny, rodičů Panny Marie, za "den prarodi
čů." Chce tím zdůraznit velkou roli prarodičů
v Církvi a ve společnosti i v rodině. Alberti
povzbudil rodiče, aby se modlili za své rodiče,
"aby co nejdéle byli zdraví na duchu i na těle'.'
Biskup W.Kasper z Rottenburgu-Stuttgartu
potvrdil 25.10 Gabrielu Winklerovou(51) pro
katedru liturgie na teol.fakultě v Tlibingen.
Předtím odmítl kandidaturu švýc.teoložky Silvie
Schroerové, její názory se neslučují s učením
katolické Církve. Nová profesorka vyučovala v
USA a v Itálii, je odbornice hl. v liturgii křtu
a v bádání o symbolech.
Nový biskup v St.PůltenKurt KRENN-zakázalpři
mši sv.ministrantky-což už zakázal Řím. Minist
rování je totiž nepřímá cesta ke kněžství .-Bis
kup Stecher v Innsbruku se přimlová za svěce
ní ženatých mužů na kněze v misijních zemích.
Ženatých pastorů a ženatých pravoslavných
kněží také ubývá, není tedy problematika celi
bát, ale nedostatečná péče biskupa o budoucí
kněze. Kdy uhasíná víra, tam se objeví otázka
ženatých kněží. V naší vlasti zatím ne!

CIT PRO VINU
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KONEČNĚ ZASE V PRAZE

"KNIHY MRTVÝCH"
Ve starém Egyptě dávali zesnulým
do hrobu "knihu mrtvých". Byl
to jakýsi obhajovací spis, kte
rý měl sloužit zesnulému, až bu
de stát před soudnou stolicí
Osirisovou,(bůh mrtvých, bratr a
manžel Isis, otec Horův-podle
pověsti byl Sethem ubit, ale Ho-'
rus ho pomstil a Isis vzkřísila)
V "knize mrtvých" se chválí ze
snulý sám, vypočítává své údaj
né dobré skutky a všechny ne
přístojnosti, které NEUDĚLAL.

TAK SI POČÍNÁ I ČLOVĚK
který se považuje za vlastního
soudce, za spravedlivého, který
opravdu neví, ž čeho by se měl
zpovídat. Apoštol Jan však píše:
"Řekneme-li, že hříchu nemáme, kla
meme sami sebe a není v nás pravdy1.'
(1 Jan I, 8).
VE FILMU"MOST"SE PTÁ PANÍ

evangelického pastora:" Nevím,
jak je to možné, že už nemám cit
pro hřích. Je to špatné?"
A pastor odpovídá:"Ano, je to
špatné."
HŘÍCH SE PROJEVUJE JAKO RAKOVINA
v počátečním stupni. Člověk se
cítí zdravý a netuší, že v něm
už zraje zárodek smrti. Avšak
právě tento stav je pro tuto cho.
robu mimořádně nebezpečný.
Když člověk rakovinu "cítí", je
už obvykle na léčení pozdě.
"NEJVĚTŠÍ ZLO JE VINA,"

vyznává dokonce i slavný němec
ký spisovatel a dramatik, přítel
Goethův, Friedrich Schiller.
Běda tomu, kdo ji podceňuje nebo
dokonce popírá.
CO JE NEJVĚTŠÍ HŘÍCH SOUČASNOSTI

Papež Pius XII.jednou řekl:"Nej větším hříchem současnosti je,
že člověk začal ztrácet smysl
pro hřích."
Kéž by toto .zlo nepostihlo také
nás !
Univ. prof. Dr. Ferdinand HOLBOCK
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

Celník však zůstal stát vzadu a neod
važoval se ani pozdvihnout oči k nebi
ale bil se v prsa a říkal:"BOŽE, BUĎ
MILOSTIV MNE HŘÍŠNÉMU."
ooooooooooooooooooooooooo Lk 18,13.OOOI

6.ledna 1983 posvětil sv.Otec v chrámu sv.Petra v Ří
mě na biskupa Otce Jaroslava SKARVADU-zároven se
slovenským knězem Otcem Dominikem Hrušovským.Oba
pečovali-a dosud pečují-o naše krajany v zahraničí.
CO CHCEME VEDET O TOMTO PEČLIVÉM BISKUPOVI
Narodil .se v Praze 14.září 1924. Po maturitě na reál
ném gymnáziu na Vinohradechí I943)pracoval v země
dělském družstvu Sativa v Havlíčkově Brodě,pak ve
výzkumných ústavech zemědělských v Dejvicích. Už
tehdy studoval tajně bohosloví.
PO VÁLCE ODEJEL DO ŘÍMA
se skupinou českých studentů. Bydlel v Nepomucenu
a studoval na Lateránské univerzitě,R. 1950 doktorát
teologie. V Lateránské bazilice byl r.1949 vysvěcen na
kněze. Žádal - marně, o prodloužení čs.pasu a tak
byl nucen zůstat v Itálii. S rodiči se setkal teprve
v r.1964 ve Vídni. Protože byl jedináčkem a jeho
ovdovělá matka onemocněla, vzal ji k sobě do Říma,
pečlivě se o ni staral-až do její smrti.
KNĚŽSKÁ PRÁCE
Po ročním studiu filosofie na proslulé Gregoriánské
univerzitě poslali ho r. 1951 do severní Itálie, kde pů
sobil jako kaplan ve farnosti San Vito al Tagliamento.
Byla to obtížná, ale i radostná práce. Po čtyřech le
tech byl v roce 1955 jmenován
PROFESOREM VĚROUKY V SEMINÁŘI
pro kraj Abruzzo Molisetstřední Itáliejv městě Chieti.
Během deseti let prošlo touto školou I5O italskách
kněží.
SEKRETÁŘEM ARCIBISKUPA BERANA
se stal r.l965 v Římě. S kardinálem Beranem prožil
jeho těžký exil. Provázel ho na většině jeho cest po
Evropě i po Americe.
Po 2I.I968 přišla do svobodného světa spousta uprch
líků z vlasti. Arcibiskup Beran byl už vážně nemocný
a brzo zemřel. Otec Skarvada se s pověřením arcib.
Berana ujal organizování duchovní péče o uprchlíky
a zakládal pro ně krajanské misie - od Evropy přes
Ameriku až do Austrálie. Po smrti kard. Berana-I7.5.
I969 byl pověřen sv.Otcem koordinací této duchovní
péče - které se s velkou obětavostí ujal - a zároveň
pracoval v papežském sekretariátě.
OPĚT V RODNĚ PRAZE
Papež Jan Pavel II.ho pro tento apoštolát jmenoval
biskupem.
a.
Dostal titul litomyšlské diecéze,
která kdysi existovala, ale dávno
už zanikla. Zůstal po ní jen titul.
Pražský sekretariát
pro věci církevní to
ovšem zlobilo.
Nyní působí jako svě
tící čili pomocný bis
kup v arcidiecézi
rodné Prahy - ale
o nás bude pečovat
dál.

HOVOŘÍME S OTCEM
BISKUPEM LOBKOWICZEM

Za našeho pobytu z Praze nás přijal
Otec biskup František LOBKOWICZ a od
pověděl nám na některé otázky.

Před jmenováním světícím biskupem
jste pracoval v duchovní správě na
severní Moravě. Jistě jste si odtud
odnesl řadu zkušeností a zážitků.
Na severní Moravě jsem byl 15 roků. Bylo to skutečně řízení Boží odcházel jsem tam ne s velkým nadšením-ale zde jsem nemohl dostat státní
souhlas. Pochopitelně nebylo lehké, být asi
500 km od domova. Ale Pán Bůh mě odměnil
protože tam jsem potkal spoustu krásných li
dí a v pastoraci jsem získal zkušenosti, kte
ré bych asi v Cechách získat nemohl. Byla
to skutečně kněžská práce. Pochopitelně, i
tam bylo třeba opravovat kostely a jiná sta
vební práce. Člověk se musel lecčemus na
učit, například kosit trávu. Tomu jsem se ní
učil teprve jako farář. A získal jsem tam
spoustu jiných vědomostí a schopností.
Kde jste tam vlastně působil?
Napřed jsem byl tři roky ve Frýdku. Je to
slezské mariánské poutní místo. Pak jsem
byl dva roky kaplanem v Jablunkově. Tam
se mluví hodně polský,tak jsem se naučil"po
polsku". Potom jsem byl čtyři roky v Těšíně
a konečně šest let farářem v Ostravě-Marián
ských horách Je tam krásný pseudobarokní
kostel, dostavěný v r.l9O8 v secesi.Vejde
se do něho spousta lidí. Každé místo, kde
jsem působil, mělo trochu jiný způsob pasto
race, bylo i jiné svým charakterem
Rád na ně vzpomínám, protože
tam se mohl člověk skutečně kněž
sky vyžít. Jistě tam byly i určité
negativní zjevy, např.tradicionalismus. Rodiče chtěli dát dítě po
křtít jen proto, že se to sluší a
patří, ale o další náboženskou vý
chovu neměli vůbec zájem. Setká
val jsem se s tím velmi často a
těžko jsem se přesvědčoval, že po
kud nemají víru, ať nechají dítě
prostor do budoucnosti. Pak se
samo pro víru rozhodne, když oni
mu víru předat nemohou nebo
nechtějí.
Bylo tam něco tak zajímavého, že
to na vás zvlášť silně zapůsobilo?
Je těžko vybírat. Například člověk
prožíval dlouhé hodiny ve zpověd
nici. Můj rekord byl jednou v
Jablunkově. Na Květnou neděli
jsem strávil ve zpovědnici deset
hodin. Je to malé, asi desetitisíco
vé městečko.A to jsme zpovídali

čtyři. U zpovědnice bylo tolik lidí, že jsem.—
se ke zpovědnici doslova prodíral.
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Proč jste se vlastně stal členem premonstátského řádu v Teplé? Hovořili jsme loni s
Otcem děkanem v Mariánských lázních. Snaží
se ze všech sil vojskem rozbitý klášter
opravit.
Musel jsem zavzpomínat do dávné minu
losti. Je v tom stránka lidská i Boží.
Je o tom dost těžko mluvit, protože ke
|kněžskému či řeholnímu povolání Bůh
jistým způsobem volá. Jistě jsou kolem
noho i lidé. Např.jsem jako kluk velmi
rád měl strýce Jana Černína, který byl
strahovským premonstrátem-Otec Václav-po
něm jsem vlastně zdědil řeholní jméno. Pak
otázka Teplé. Je v západočeském kraji,poměr 
ně blízko Plzně, tak má člověk k tomu kraji i
citový vztah. Teplá byla duchovním a kultur
ním střediskem tohoto duchovně ubohého zápa
dočeského kraje. Pak vlastně člověk cítil po
vinnost, dát tam své schopnosti. I když to
Pán Bůh řešil jinak, poslal mě až na severní
Moravu a ted mi dal zase biskupské poslání.
Když tak vzpomínám na minulost, první myš
lenka na kněžství mi přišla, když jsem minist
roval panu faráři a uvědomil jsem si, že je to
už starý kněz a kdo tam bude sloužit mši svá
tou, když tam už on nebude. První impuls!
Třeba bys to mohl být ty! Člověk si uvědomu
je, jak je západočeský kraj duchovně zdepta
ný, a tam, kde je to nejubožejší, je třeba při
ložit ruku k dílu. Odchodem Němců v r.1945
se tam po duchovní stránce nesmírně mnoho
pokazilo a poničilo. Člověk má tak trochu do
jem, jako by byl ten kraj prokletý. Ale Kris
tus může všechno změnit, jako změnil svým
křížem úplně všecko, svým utrpe
ním očistil svět. Po prvním hříchu
musí člověk"v potu tváře dobývat
svůj chléb". Tím, že Kristus po
světil celý svět, stává se práce,
vzdor vší námaze-radostnou.
Jako světíeí-či jak se dnes říká
pomocný-biskup jste jistě dostal
na starost určitou oblast duchov
ní práce.
S příchodem nového arcibiskupa
jsem byl jmenován vikářem západo
českého kraje. Nemám ještě přes
né představy, co bude mým po
sláním a co budu tam budu dělat.
V rámci biskupské konference
mám na starosti církevní školství.
V naší ateistické společnosti se
buduje horko těžko. Pak bych se
měl starat i o skauty, jako jejich
ústřední duchovní rádce. Dále pastorační medicína. Potěšilo mě,že
její hlavou je vlastně nedávno
jmenovaný kardinál, arcibiskup
.Angelini.

Potom je tu i otázka mezinárodních styků
Prostě je spousta práce, kde
...je vás zapotřebí, že?
Přesně tak. Dílo desetileté duchovní obnovy,
které běží už čtvrtý rok. Mým úkolem je při
pravit pátý rok-zaměřený na výchovu a vzdě
láni pod ochranou sv. Ludmily.
Jak zhruba posuzujete duchovní situaci u nás
Někdo se domnívá, že jsme daleko před konci
lem, ale já si to nemyslím. Myšlenkové prou
dy v našem katolicismu jdou tak trochu zla
tým středem. Jistě jsou tu i extrémy-ať už
ke konservatismu nebo k progresismu. Ale
zdá se mi, že to v životě Církve není pod
statné. Naším úkolem je-a to si máme uvědomit-že posláním Církve je pomoci národu,aby
se dostal z tohoto duchovního marasmu, do
kterého jsme se dostali. Dnes dopoledne jsem
měl povídání v rozhlase o šikanování na
vojně. Starší vojáci někdy omezují mladší tak;
že to jde do drastických situací, ba jsou to
vlastně více méně trestné činy. Konstatoval
jsem, že armáda je součástí naší společnosti
a že tak vlastně vypadá celá naše společnost.
Čili máme před sebou tak velikánský úkol,že
nemáme čas na luxus velkých extrémů. Po
sláním Církve je dnes tvrdě, tvrdě pracovat.
Od rána jsem se nezastavil, jen čtvrthodinku
na oběd-a až dokončím tento rozhovor, ještě
nebude můj den u konce.
Které duchovní úkoly v naší vlasti bude
nutno nejdříve zvládnout?
Jistě v první řadě semináře. Ale i duchovní
a sociální činnost. Pak obnova řeholního ži
vota. Skála úkolů je tak veliká, že je těžko
říci, co je nejdůležitější. Ono je vlastně dů
ležité všechno-jedno je propojeno s druhým.
Jsou tu řeholnice, které se věnovaly školámtedy jejich obnova. Aby byl školský systém
skutečně na úrovni,protože je pod drobnohle
dem. Co by prošlo na státní škole, neprojde
na škole církevní. Potom je tu otázka pasto
race jako takové, protože skutečně situace
kněží je zoufalá. Podmínky, ve kterých žijí,
jejich osobní situace-většinou jsou to unave
ní, staří a nemocní pánové, kteřfmelou z po
sledního", drží se doslova jen silou vůle. To
si málokdo dovede představit. Třebas P. Rů
žička ve Vejprnicích, ten má už kolik let
otevřené nohy, je mu asi osmdesát let a přes
to neděli co neděli jezdí do svých čtyř far
ností sloužit mši svátou.
Nebo pan děkan z Králík, tomu jsme posílali
léky, už musel, chudák, do nemocnice, tak
byl vyčerpaný.
Jistě je nutná i modlitba za kněžská povolá
ní. Dnes je v seminářích víc bohoslovců, než
bylo dříve. To může západní Evropa blednout
závistí. Pro nás je otázka celibátu a dobrého
vztahu ke sv.Otci úplně jasná. V minulosti
jsme cítili, jak důležité je toto pouto jednoty,
když jsme zažili, jak se nás snažili odtrhnout

od sv.Otce, od stolce sv.Petra.
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Ted pro naše čtenáře. Co považujete pro
život s Kristem pro katolíka za nejdůležitější
Pro život s Kristem je jistě nejdůležitější
svátostný život. Bez něho to vůbec nejde.
Účast na mši svaté, modlitba, četba Písma
svátého či spisů církevních Otců a také ve
likánů duchovního života, sv. přijímání a
pravidelná svátost smíření (zpověď). Zde
bych rád upozornil, že svátá zpověď jednou
za rok-třebas nemám smrtelný hřích,z které
ho jsem povinen se vyzpovídat-nestačí. Zpo
věď je jako duchovní hygiena. Kdyby si něk
do umýval tělo jen jednou za rok, tak by po
řádně páchnul. Lidská duše je věčná-a jak
se o ni starám? Tělu, které jednou sežerou
červi-tomu se věnuji denně. A když mě ně
co píchá, už běžím k lékaři. Avšak duchov
ní hygiena zaostává. Zřejmě mě budou ve
Švýcarsku považovat za hodně konservativního, ale důležitý je skutečně dobrý vztah k
Otci. Jako dítě rádo vypoví tátovi své bo
lesti, postěžuje si, mamince či tatínkovi řek
ne, co proveďlo, jak to spackalo ve škole...
Komunisté začali tuto svátost nahrazovat psychoanalysou. Místo zpovědníka-psychiatra. Ale zpovědník ti řekne - Bůh ti odpus
til - jdi v pokoji. Psychiatr řekne - no, ono
to tak asi zlé nebude - prostě zpochybňová
ní vnitřního stavu člověka. Ale ve zpověd
nici :"Komu hřích odpustíte, tomu budou od
puštěny." Jdu-li ke zpovědi, vím, že Bůh
ve své veliké dobrotě a ve své nesmírné
lásce mi odpustil. Zpověď je svátost lásky!
Děkujeme za rozhovor!

"Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.
Nebot kdo by si chtěl život zachránit,
ztratí ho, kdo však ztratí svůj život
pro mne, nalezne ho."(Mt 16,24-25).

SOS DĚTSKÉ DEDINKY
KU KONCŮ 20. STOROČIA
velká část íudstva prichadza k závěru,
že spravedlivost nemožno vybojovat revolúciou. Spravedlivost sa dosiahnie,
ak si ju každý začnie budovat v sebe.
Jedna z ciest, ktorá vedie k spravedli
vosti, je dobročinnost. Na ňu sme odká
zaní všetci.

RAKUŠAN HERMANN GMEINER-SÁM SIROTA,
vysokoškolák, často sa střetával s dětmi
bez rodičov. Před jeho očami sa vynára
ruský chlapec, ktorý mu za války zachrá
nil život. Cítil, že je třeba dobro
splatit dobrem. Roku 1947 vzal k sebe si
rotu. Pohíad na toto osamotené, ubohé
dieta rozmnožilo jeho túžbu pomáhat takýmto opuštěným sirotám.
DIETA POTŘEBUJE DOfrOZ A RODIČOV
Dieta potřebuje matku i otea. I ked má
matka prioritu, chlapci potrebujú i
"mužský" vzor. Rodičia dávajú přednost
svojim vlastným dětem a proto sa H.Gmeiner orientuje na ženy slobodné. Tyto sa
potom venujú přijatým deťam celým srdcem

BOLO BY TŘEBA UTVOŘIT UMELE RODINY
s 10-20 dětmi. Muž s dobrým srdcem by
pak viedol, jedna, připadne viac matiek
by děti vychovávala. Tieto rodiny potre
bujú stre- chu nad
hlavou.

GMEINER VYRIEŠIL TENTO PROBLÉM ODVÁŽNÉ.
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Prosil o medzinárochu solidaritu, volal o pomoc SOS.
Tak vznikla rakúska spoločnost SOS dětských dedinček. Na Štědrý den r.1950 v dedinky Bnst v Tyrol
sku zažala náhradná matka vianočný strcmček pro
5,dětí, kterým sa matka utopila v studni. Tu našiel nový domov i Gneinerov chlapec z ulice.

DĚTSKÉ DEDINKY VO SVETE
Takéto dedinky vznikli v Rakúsku, Nemecku,
Francii, v Itálii, vo Finsku a inde. P.Carlos E.
Gardella, inspirovaný Gmeinercm, vybudoval takúto
dedinku z vyřaděných vagónov električiek. Postavil
ju v Argentině, v hlavnom meste Bueros Aires. Pomá
hali mu přitom priateía, architekti apanie z "vyššej" spoločnosti. Dedinka bola hotová za tri mesiace.
PRVÁ DEDINKA SOS V AZII
V touto svetadiele sa Gmeiner střetává s Matkou Te
rezou, s Dalaj Lámcm a Máriou Heissebergerovou.
Táto všetky svoje síly věnovala starostivosti o deti-siroty, ktorým rodičia zahynuli ve vojně.
Gmsiner založil v r.1963 dedinku pro siroty v Korei.
Onedlho nato Gmeiner zemřel. Zanechal po sebe šíachetnie dielo, ktoré sa rozšířilo po celom svete.

CENTRCM TÝCHTO SOS DEDINIEK JE KINDERDORF
Intemational so sídlom v Rakúsku. Je skoro neuvě
řitelné, tieto dedinky sa rozšířili do viac ako sto
krajin. Výše tisíc takýchto dedíniek má na starosti
právě táto centrálna organizácia.
TAKÁTO DEDINKA JE VLASTNĚ SÍDLIŠTĚ,
ktoré je připojené k nektorej obci. Děti návštěvujú
kostol v obci, matky tam chodia nakupovat potravi
ny. Medzi rodinami panujú priateíské a srdočné vzta
hy. Prázdiny travia děti v medzinárodných táboroch.

NAJDOLEŽITEJŠIÚ FUNKCIU V TAKÉTO DEDINKE ZASTÁVA
MATKA. Su to obyčajne slobodné ženy od 25-35 rokov.
Vyberajú sa pódia stanovených kriterií. Ani tak
neide o povolanie a vzdelanie, ako o charakterové
vlastnosti matky.
Isteže na prvem mieste sú Cnosti, ako láska k dětem,
rtrpezlivosť, pracovitost a nadšenie za ideál výcho
vy opuštěných dětí.
SOCIALISTICKÉ ŠTÁTY 0 TIETO DEDINKY ZÁUJEM NEMALÍ.
Až v roku 1968 sa združili českí pediatři s ostatnými záujemcami a nadchli celý národ. Zalo
žili v r.1970 prvá dedinku SOS v Doubí pri Karlo
vých Varoch. Druhá vznikla v Chvalšove na Moravě.
V R.1975 však bolí zrušené. Až po pádiželeznej opo
ny tieto snahy znova oživli.
V PREZIDENTU HAVLOVI NAŠLA ORGANIZÁCIA PODPORU
A tak sa mohli hned nadvazat kontakty s SOS Intemational vo Viedni. Po zemetrasení v Arménii sa vy
budovalo 14 domov v obci Kbtaiku u Jerevanu.Skútenosti zatiaí potvrzujú, že sú děti v SOS dedinkáchv
dobrých rukách a že z nich vyjdú dobří a šlachetní
občania. PhP-í. ELENA SCHMWTOM, kíotta. ia ita/cá.

o zakZadanÁ.e SOS Vedd.nek na S-Coveniku

REVOLUCE PAPYRUSU 7Q5
Už před jezuitou Josě 0'Callaghanem vy
slovili učenci domněnku, že kousek papyru
su, nalezený mezi jinými v Kumránských
jeskyních, by mohl být útržek evangelia.
Papyrus odhadli asi na r.50 po Kr.a pojme
novali jej 7Q5. Dosud se odbornici domní
vali, že evangelia vznikla v letech 70 100. Protestantští badatelé Rudolf Bultmann a A.v.Harnack na přelomu století tvr.
dili, že je rozdíl mezi Ježíšem historic
kým a Ježíšem víry. Podle nich vznikla
evangelia z víry křestanů, neobsahuje ale
historickou pravdu o Ježíšovi. Proto prý
byla evangelia napsána, až vymřeli svěd
kové činů Ježíšových, kteří by evangelis
ty usvědčili z nepravdy.
PROSEL CELÝM STARÝM ZÁKONEM
V Kumránu se nalezly celé role Starého zá
koná, mnoho útržků a také tzv.apokryfynepravé spisy SZ. Ale našel se tam i kou
sek papyrusu, který zkoumal pečlivě José
O'Callaghan, odborník pro řeckou papyrologii a středověk na papežském Biblickém
ústavě v Římě. Prošel celým St.zákonem a
nenašel ani jediné místo, které by se sho
dovalo s útržkem papyrusu. Ze zvědavosti
a trochu i z intuice mu napadlo, že by
tento útržek byl částí slova Gennesaret.
Použil tzv.stichometrické kriterium, aby
zjistil,kam patří skupina dvaceti slov
na útržku - a ukázalo se, že se jedná o
kousek Markova evangelia: ".. .nepochopili to
tiž, oč šlo s těmi chleby, protože jejich srdce
bylo zatvrzelé. Potom jeli na druhý břeh až k
Gennezaretu a přistáli. Když...(Mk 6,52-53).
UČENEC PRACOVAL VELMI PEČLIVĚ
Ale útržek papyrusu s Markovým evangeliem
souhlasil do nejmenších podrob
ností. Tento útržek přezkoumal
také Biblický ústav-tehdy byl
jeho ředitelem nynější arcibisku v Miláně C.M.Martiny. Pak
uveřejnil OCallaghan svůj ob
jev v odborném časopis BIBLICA.
VŠICHNI ODBORNÍCI-BIBLISTÉ
se na začátku proti tomu vzepře
li. Odporovalo to jejich tvrze
ní, že evangelia vznikla mezi
r.70-100. Ale brzo někteří po
znali, že objev odborníka-jezui
ty je podložený. Ignáce De La
Potterie-býv.profsor na Biblic
kém ústavě, napsal:"Rozlišování
moderní exegese(výkladu Bible)
mezi Ježíšem historickým a Je
žíšem víry se dostalo do krize.
A právě Markovo evangelium nej
víc cení božství Kristovo

a jeho zázračnou moc...Pro moder
ní exegety jsou všechny události
pochybné a mytologické. Má zůstat
jen duchovní smysl."
STARÝM ÚTRŽKEM PAPYRUSU CELA 18
MODERNÍ EXEGESE PADÁ. . .__________
K novémo objevu se přidali další
odborníci. Prof.J.Carmignac.kte
rý už desetiletí pracoval v Kumránu, soustředil r.1984 v díle
VZNIK SYNOPTICKÝCH EVANGELIÍ vý
sledky své dlouholeté vědecké
práce a souhlasí s teorií O’Callaghanovou. "Evangelia byla tedy
napsána mnohem dříve,"píše. Nedo
spěl však ke svému závěru pomocí
papyrologie, ale filologickou a
historickou metodou. "Nejpozdější datování, které můžeme připus
tit, je pro Marka doba kolem r.50
pro Matouše mezi r.55-60, pro Lu
káše mezi r.58-60 po Kr. Ale
pravděpodobnější je, že Marek
psal kolem r.42.Matouš(hebrejsky)
kolem r.50 a Lukáš(řecký)po roce
50 po Kr.

I nEkteRí protestantští ucenci
s tím souhlasí. Např.anglikán
John A.T.Robinson, historik, v
knize ZPĚTNĚ DATOVANÍ NOVÉHO ZÁ
KONA. Kniha vzbudila rozruch. Dva
cet let po objevu útržku jej zno
vu přezkoumaly kompjútry-a výsle
dek byl stejný. Útržek se hodí
jen v Markovu evangeliu-6,52-53.
proč jej někteří učenci neuznali?

Vždyt je řada útržků papyrusu z ji
ných oblastí a s jejich datováním
učenci souhlasí? Tento útržek ale
dokazuje, že teorie biblistů o

datování evangelií mezi
lety 70-100 nesouhlasí.
A navíc dokazuje, že při
napsání evangelií žilo
ještě hodně svědků zázra
ků Kristových, takže
domněnka o Kristu histo
rickém a mystickém(tj.vy
myšleném) padá. Jistě by
tito svědkové proti tvrze
ní evangelistů měli námit
ky - ale námitky nenajde
me. Byla tedy evangelia
napsána zřejmě brzo po
smrti Kristově, tj. asi
v letech A2-60(kromě
evangelia Janova-to bylo
napsáno mnohem později),
tedy před zničením Jeru
zaléma v r.70 - které v
evangeliích Kristus před
povídá .
Podle Guido HORSTA v měsíč
níku 30 TAGE IN KIRCHE
UND WELT-Juni 1991.

POPIS z
KRÁLÍK
"Naprted l/c&n- vyitovujl upřímný
dik za v^ec/int/ balíky - bylo
jich. 7 - které jime doitaty
ze Švýcarska a také ze Zap." W
mecfea-feněžóke' feoXčče. UdéřaZř
jité, nám velkou radoit a pltipětl k doitateěnému zdraví a
obnoveni vyčerpaných ilt naše
ho pana děkana, který ué byt
zdravotní na dne. Ted'', diky
Boha a Vám, muže plnit duchov
ního iprávce poutního koiteta
Maticky, ÚTOČIŠTI HŘÍŠNÍK^.
Pan děkan je opravdu jako zra
lý ktai-ate pokud nám ho Pán
Bah ponechá, udělá kui práce
pro záchranu duir. Ivtáitě
Nemel jiou na něho zvykli,
ovládá dobité jejich jazyk a
tlm il získává irdce Lid. Je
tu od roku 1964 a 1 když jemu
už iž tet, jeho horlívat ne
ochabuje, 1 duievne je na výiA
ovšem těteině je to horli.
Moc mu prospívají vitaminy,
které jité mu postáli.
Vrátila jiem se ze mše iv.,
kostel byt plný poutníku. Už
asi měsíc jezdi mlitnr dopra
va v neděli 3 x dopoledne a
2x odpoledne z Králík. Pléd
15 tl tety ta byt komunistic
ký předseda, pramenil evange
lický kostel obřadní slň -a
první u nl mel poháeb...

CO ZNAMENAJÍ NAŠE SNY ?
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'Tuto noc jsem měla nezapomenutelný sen,"vypráví 50 ti
létá paní,"byl tak jasný, jako by to byla skutečnost,ba
revný, výrazný-ale krátký. Zdálo se mi, že jdu s mužem
strmou cestou k nádhernému zámku. Jeho kopule a věže
zářily zlatém. Pomalu jsme se k němu blížili, až jsme se
octli před vysokými železnými vraty-byla však zavřená
a marně jsme se snažili upozornit na svou přítomnost.
Pohlédla jsem na muže; měl klobouk nasazený obráceně.
Maně jsem klobouk obrátila a náhle se vrata otevřela."
Ptala jsem se jí, jak vychází se svým mužem."Jsem kato
lička a žiji z víry. Manžel je evangelík a do kostela ne
chodí. Jinak je naše manželství dobré,ale při myšlence
na smrt mi napadá, stačí-li to, abychom oba byli spaseni."
Lehce jsem jí sen vyložila. Chtěla, aby její muž byl také
katolík jako ona.
SEN ZNAMENÁ DLOUHO A ČASTO POTLAČOVANÉ
přání po uskutečnění. Je to pravda, na kterou se dávno
zapomnělo, oživil ji Sigmund Freud. Sny jsou často mno
hem okouzlující než skutečnost-především jasnými obrazy,
strhujícími symboly, pronikavou pravdivostí podobenství,
které se odehrávají v noci. Sny však nemají jen funkci
nahrazující, ale často nás nutí k činu, nebo jemně po
vzbuzují, někdy napomínají, ba podle okolností v nás
vyvolávají poplašné a děsivé přání-je-li sen hrozivý.
DNES MAJI' LIDÉ ČASTO SNY O AUTECH.
Náhle selžou brzdy, člověk zabloudí ze správné cesty,
projede pod červeným světlem či vlakovým přejezdem a
může ho přejet vlak. Obvykle to znamená, že člověk se
octnul na nebezpečné životní cestě a nedokáže ji zabrz
dit, odchýlí se od cesty slušnosti a poctivosti a nevšímá
si zákazu či prolomí hradíce pořádku. Pak se vyplatí,
brát varování vážně a uvažovat o něm.
ČASTO SE VRACEJE SNY V URČITĚ OBLASTI
a ve stejných symbolech. To nazývá C.C.Jung slovy
"Prapůvodní obrazy". Božský zámek není např.vynález
básnické fantazie Franze Kafky. Často se ukazuje v ná
boženských snech. Ty se pak prožívají jako něco zvlášt
ního a velmi působivého-je to skutečně významný sen.
DĚJINAMI MYSTIKY
Theologisches .
se dlouho zabývala jedna vědátorka. V určitých interva
lech se jí vracely"sny o zámku". Ale tento zámek stále
trůní za hlubokou a nepřekonatelnou propastí na pevné
strži. Ještě zvláštější je, že když tato paní delší dobu
rozjímá, náhle se zámek nad propastí přiblíží a je ne
skonale krásný a zářivý.
O BLÍŽÍCÍM SEKONCI ŽIVOTA SNI' LIDÉ ČASTO
jako o dlouhé pouti-většinou lodí po moři-tu a tam
jako velmi strašidelný sen. Mladá žena, operovaná na
rakovinu, snila, že holohlavý zločinec se snaží prolomit
vrata, a když je do jisté míry prolomil, vložil mezi ně
nohu, aby se vrata nezavřela. Byl to u ní silně potlačo
vaný strach před smrtí. Ale na štěstí se uzdravila.
PODARÍ-LI SE NÁM SEN ROZLUŠTIT
často to prohloubí náš život nebo nám dá podnět k tomu,
abychom opustili mylnou cestu a našli zase správný
životní směr - k víře, k Bohu, k dobrému životu.
CHRISTA MEWES(psycholožka a konvertitka)
"Kdo si myslí, že jsem ateistou, mýlí se. Kdo
by to chtěl vyčíst z mých vědeckých teorií,
nepochopil je."
Albert EINSTEIN

"Možné to je, ale napřed mu to musíme dokázat'.'
"Byl to určitě on,"dupla Aneta nohou.
"Marně to lidem říkám,"povzdechl lékař a za Falk pokrčil rameny. Steubingovo alibi byla ská
klapnul tašku,"každý si myslí, že jemu se tc lopevné. Tucet svědků potvrdil, že byl s nimi.
"Možná, že ovládl nějak fén na dálku,"rozpačitě
stát nemůže-až se to stane."
Komisař Falk pohlédl na mrtvou ženu.Ležela navrhla Aneta.
Vzala ze stolku dálkové ovládání na televizi a
ve vaně, fén se houpal na vodě.Jasná věc.
otáčela je v ruce. "Něco rafinovaného, sprosté
"Proč mě volali?"myslel si naštvaně,"dnes,
kdy dávají v televizi kovbojku. Jestli to rych ho. Na to má buňky. "Stiskla jeden knoflík a
le vyřídíme, uvidím konec."Miloval kovbojky. televize začala hrát.
"Hnus,"vyklouzlo z úst Falkovi. Právě hráli
V obýváku seděl muž se sklenkou v ruce.
kovbojku, na kterou se chtěl dívat. Byl konec.
"Jste její manžel?" Muž kývnul."Petr Steubing,"představil se. "Přišel jsem domů,chtěl "Copak?"zeptala se zvědavě Aneta.
"Ale nic,byl bych rád viděl tenhle film."
rozsvítit, ale vylítly hlavní pojistky. Posví
"Tak si vezměte videokazetu , "kývla k video
til jsem si baterkou-a našel mrtvou Gizelu."
rekordéru." Gizela to už potřebovat nebude.
Vzlyknul a vložil tvář do dlaní."Říkal jsem
jí vždycky, ať nebere fén do vody. Marně!" Milovala kovbojky a každou si natočila na video
kazetu, "dodala trpce.
Falk zaslechl před domem jakýsi zmatek.
Ozval se ženský hlas:"Pusťte mě. Jsem její
Falk pohlédl na videorekordér.
sestra." Vběhla mladá žena, za ní policista.
"Moc to nepomůže. Když vylítly pojistky, jistě
Falk mu pokynul, policista ji nechal, ale že se vymazal celý film."
na se hned vrhla na Steubinga.
Aneta zapnula videorekordér. Falk zíral nechá
"Tys ji zavraždil,"křičela a bila ho pěstmi
pavě na obrazovku. Nevěřil svým očím. Viděl
do tváře. S obtížemi ji odtáhli od překvape skutečně svou kovbojku, viděl ji bez přerušení.
ného muže.
Zastavil videorekordér a pak se před užaslou
"Jak jste k tomu přišla?"podivil se Falk.
Anetou začal sem a tam procházet po pokoji.
"Zbláznila se,"otíral si Steubing krev ze rtu Úsilovně uvažoval.
"Byla to nehoda, slyšíš, Aneto!"
Náhle se zastavil a vzrušeně zvolal:"Už to mám!
"Vypadá to tak,"potvrdil Falk."Ale jak vám
Přišel jsem na to."
napadlo, že by pan Steubing...?"
Spěchal do koupelny a Aneta ho pomalu násle
Paní se uklidnila:"Proč ji ten chlap zavraž
dovala .
dil? Stála mu v cestě. Jemu a jeho děvce.Už Klečel na zemi, kapesním nožem uvolnil několik
léta jsem sestře říkala, ať se rozvede, ne
dlaždiček pod vanou.
chtěla. Bůh ví, co na tom chlapovi viděla."
"To jsem si mohl myslet. Váš švagr ji skuteč
"Ale proto ji nemusel vraždit?"
ně zavraždil. Ale jak rafinovaně..."
"Ba ano. Jen tak se mohl dostat k jejim pe
Bylo to jednoduché. Nevhodil fén do vany,
nězům. Při rozvodu by nic nedostal!"
aspoň ne v době smrti své ženy. Napojil celou
"Blázníš!"vykřikl její švagr. "Když jsem při vanu na elektrický proud - ale s načasovanými
šel, byla už dávno mrtvá. Ležela ve vaně."
hodinami.
Falk je oba bystře pozoroval. Pokynul lékaNAŠE KRIMI
"Ano, tak to udělal."
ři:"Kdy zemřela?"ptal se.
Ukázal Anetě krabičku, v které byly hodiny.
"Je už nejméně tři hodiny mrtvá,"odpověděl
"Přesně o čtvrt na šest projel celou vanou
lékař.
elektrický proud. Vaše sestra byla okamžitě
"A kde jste byl, pane Steubing, mezi 16,30
mrtvá. A on měl skálopevné alibi.
a 18 hodin?"
Po osmé přišel domů, hodil do vany fén, tím
Steubing upil whisky. "Byl jsem na tiskové
se stalo, že vylítly všechny pojistky v celém
konferenci. S naším fotografem. A jinými ko domě. Pak zavolal policii a vyprávěl jí pohádka
legy. Jsem žurnalista."
o smrti své ženy - totiž že neopatrně používala"Tak to přezkoušíme."
vzdor jeho varování - fén ve vaně."
Steubing pokrčil rameny a povstal:"Prosím,
"Ale...ale jak jste na to přišel?"podivila se
když u vás něco platí žvanění bláznivé žen
Aneta.
ské. V jedné místnosti s ní nebudu. Sudete"Jednoduše. Videorekordér zachy
li něco potřebovat, jsem ve své
til skoro celou kovbojku. A to by
pracovně."
byl nemohl, kdyby byl tak dlouho
"Lže,"řekla pevně Aneta, sotva
celý dům bez proudu. Musely te
opustil místnost."Zavraždil ji."
dy pojistky vylítnout mnohem po"S takovým podezřením opatrně,"
zději, v době, kdy alibi nemá."
napomenul ji Falk, ale Anetu to
Falk se obrátil s Steubingovi,
nezmýlilo. "Gizela měla pevné zvy
který právě vstupoval do koupel
ky. Každou sobotu večer se kou
ny a zbledl, když viděl v jeho
pala. Snad na chvilku odešel z
ruce načasované hodiny.
konference, hodil do vody fén
"Váš trik jsme objevili. A zatýkám
a zase se vrátil."
vás pro vraždu manželky... N.NEU

PERFEKTNÍ ALIBI

INFORMACE

24.12.1991 - ŠTĚDRÝ DEN-PŮLNOCNÍ MŽE SV.
WINTERTHUR - 20,45 v kostele sv.Ulricha,
Seuzacherstr.1.
CURYCH
- 23,30 v kryptě kostela Božského Srdci
Aemtlerstr.49.
25.12 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
RUTI-TANN - 10,00 v kapli u katolického kostela
CURYCH
- 19,00 na obvyklém místě
26.12. -DRUHÝ VÁNOČNÍ SVÁTEK - SV.ŠTĚPÁNA
AARAU
- 9,00 v sále pod kostelem sv.Petra a
Pavla, blízko nádraží
SOLOTHURN - 11,00 SpitalkirchenHl.Geist
u Aary
BERN
- 15,30v kapli u kostela Bruder Klau
se, Segantinistr.26.
28.12._____ - KE CTI SV.RODINY
WINTERTHUR - 19,00
29.12. -SVÁTEK SV.RODINY JEŽÍŠE,JOSEFA A MARIE
LUCERN
- 10,00 v kryptě kostela sv.Karla u
St.Karli-Brtlcke
CURYCH
- 19,00 na obvyklém místě
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DUCHOVNI CVIČENÍ-předběžně
BETHANIEN - 2.-5.dubna 1992
EINSIEDELN - 11.-12.dubna 1992
Execitátoři by měli být z vlasti
doporučeni Otcem biskupem
ŠKARVADOU.__________ ________
SETKÁNÍ MLADÝCH V CASIES
s krátkými exercíciemi P. Kučery
po nich lyžováni. Přihlášky
hned.
26.12.-2.1.1992.
ZIMNÍ TÁBOR PRO MLÁDEŽ
bydlení v Melchtalu, útulný
pension jen pro nás. Lyžování
na Melchsee-Frutt-2OOO m.
_______________ od 8. - 15.2.

POZOR-P.P. Simcík bude
každou čtvrtou neděli v měsíci
sloužit mši sv. v 1O hodin v
LUCERNU - v kapli kostela
s v. Karla.
V kryptě kostela Božského
Srdce Páně v Curychu se kaž
dou neděli v 17 hodin nacviču
je RYBOVÁ VÁNOČNÍ MŠE

BOHOSLUŽBY

CURYCH-každou neděli v 19 h.
v kryptě kostela Aemtlerstr.49.
31.12 - SV. SILVESTRA
WINTERTHUR-u kostela sv.UlriCURYCH
- 17,00 děkovná bohoslužba
WINTERTHUR - 19,00 - děkujeme a zahajujeme Nový rok cha, Seuzacherstr.l.
RUTI-TANN - každou 1.neděli
1.ledna 1992-SLAVNOST PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
v měsíci v 9,15 hod.v kapli
CURYCH
- 19,00 hodin
vedle katolického kostela.
BERN - každou 2.neděli v mě
4.ledna - SVATÝCH TŘÍ KRÁl8
síci v 9 hod .v kryptě u kostela
WINTERTHUR - 19,00 hodin-na obvyklém místě
bratra Klause.
AARAU: každou 3.neděli v mě
5.ledna - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
síci v 1O hod. v sále pod kos
RUTI-Tann - 9,15 hod.
telem sv.Petra a Pavla
CURYCH
- 19,00 hodin
LUCERN - každou 4.neděli v
V Curychu budou provedeny
měsíci v 10 hodin v kapli koste
části Rybovy vánoční mše.
la sv.Karla
Rádi si všichni zazpíváme
koledy!
OTEC MARTIN M A Z A' K
Přeji všem radostné a po
má novou adresu:
žehnané vánoce.
Rue Maison-Rouge 14,1400 P.JOSEF ŠIMCÍK
Yverdon-les Bains-VD._____
v duchovní správě.
Na věčnost nás předešel
Alexander MUZIKA z Bernu.
DRUHÉ SHROMÁŽDĚNÉ ČLENITÁ PŘÁTEL CS.LIDOVÉ STRA Většina čtenářů ho zna,
NY 28. září probhěhlo za velké účasti velmi živě. Funkcioná často se zúčastnil duch,
ři CSL z Prahy-Dr. Karas a Ing.Menšík se přesvědčili, kolik cvičení, zájezdů, pouti a
krajanů sleduje politický život v ČSFR. Jménem organizáto byl činný i politicky.
rů chci poděkovat účastníkům za návštěvu, i jejich příspě
Ať odpočívá v pokoji.
vek na výdaje strany a také členům a členkám katolické mi
sie ve Winterthuru za technickou pomoc i organizaci bufetu. V MEDJUCORJE se lidé stále
Vřelý dík patří P.Josefu ŠIMCÉKOVI, bez jehož zajištění sá modlí a vyzývaji k modlitbám
a pokalí í věřící. Stoupající úto
lu by byla schůze těžko uskutečnitelná.
J.O.
ky proti Církvi a mravním
zásadám svědčí o tom,že Cír
kev se zase obrozuje.

KRÁDEŽ NA SILVESTRA
Odpoledne na Silvestra ukradl Skot Char
les Lidell prsten. Zlatý prsten. Zkoušel
si tajně, jestli mu sedí, pak odešel z
obchodu s prstenem na prstě, ačkoliv do
obchodu vstoupil bez prstenu. Udělal to
nešikovně. Klenotník jeho diletantskou
krádež hned zpozoroval. Za deset minut
byl Skot zatčen a dostal se do lapáku.
Druhý den šel k výslechu. Policejní soud
ce potřásl hlavou:"Přiznáváte svou vinu?"
"Ano. Nebyl jsem docela při rozumu."
"Dosud jste nebyl trestán,"pohlédl poli
cejní soudce do listin."Víte, že tato
krádež vás bude stát deset liber?"
"To je mi známo. Četl
jsem příslušnou literatu
ru."'^ proč jste to udě
lal?" "Z vypočítavé šetr
nosti, vaše ctihodnosti','
řekl Charles Lidell a
spokojeně se usmál. "Čin
se stal 31.prosince, na
Silvestra. Má paní chtě
la ten den jít se mnou
do společnosti. Jako vždv
chtěla i nové šaty, že nemá nic na sebe.
Už si je vybrala a vyzkoušela. Stály by
mě měsíční mzdu. I vy máte manželky, pá
nové. Přinutila mě, abych objednal stůl
v Grandhotelu, kde jen ubrus bez jídla
stojí 4 libry a nalévá se jen francouzské
šampaňské. Jedna láhev nestačí, máme v
Glasgowě spoustu přátel, během večera
přijdou k našemu stolu a vypijí sklenič
ku na zdraví. Pak přijde tombola, žena s
květinami, kominík s prasátkem pro.štěs
tí, jde se do baru, platí se mixérovi,
platí se číšníkovi, platí se šatnářce ...
Prostě všichni na Silbestra natahují dla
ně...
Takový silvestrovský večer s novým oble
kem mé paní mě přijde na dobrých sto li
ber. Ale nejen to. Na Nový rok přicházejí
blízcí i vzdálení přátelé, přátelé bez
manželek i s manželkami, ženy s dětmi i
bez dětí, příbuzní, známí, vzdálené tety
a neteře, pozvou se na oběd a slibují,že
zůstanou i na večeři, očekávají důklad
nou novoroční žranici, musel bych koupit
celé hejno hus a celý vrh prasátek...je
si vypočítejte, vaše ctihodnosti, co mě
tyto návštěvy na Nový rok stojí.
A když nejsem doma, přijít nemohou. Na
opak, do rodiny, kde je muž za mřížemi,
sotva kdo půjde přát mnoho štěstí. Naopak
nebaví se u něho - ale o něm.
Chápete geniální myšlenku ukrást prsten?
Vrátil jsem ho. Rád zaplatím deset liber
pokuty-vždyt jsem ušetřil dobré dvě stov
ky! Kdyby tak jednali všichni Skoti, ne
stačila by vězení v celé zemi!"
J.H.Rttsler

A. Čas, upotřebit, malý medvídek. B . I. část
TAJENKY.C. Anoda s pozitivním nábojem,
natírat krémem, severské ženské jméno. D.
Částečná, rozsáhlé místo, lid.chytl.E.Leb
ky, mléčný výrobek,plná závodní rychlost,
ovocná zahrada. F.Dvě samohlásky, II.část
TAJENKY, slovenské otázka. G.Rodička,
náhrobní nápis, odpočívá na židli.
1.Vesnice u Olomouce(z původních prehisto
rických staveb na kůlech), říms. 1000.2.
Vídeňská továrna. 3.Obalí kapkami,zkr.
před jménem.4. píchá ostře,nátěr.
5.Domácí mužs.jméno, muže. 6.Řecké pišme
no, zeleniny. 7. Div čí jméno, svazek chrastí.
8. Zkr. zahr. velmoci, hlas hada, přibližně.
9. Předl. , dvě tuny, sada. 1O. Zkr. žid. jména,
citosl.skoku nebo klopýtnutí. 11.Zkr.cizí
směnky, vítězný konec. 12.Madarsky"malý','
řecký bůh války. 13.Domácí zvíře,jedovatá
moucha. 14.Soubor map, zkr.mužs. jména.
15.Dělá neplechu. 16.Spojka, nedoplatek.
Pomůcka: Danubia, Iki, kis.

Jeden prodavač přešel k policii.
Když potkal bývalého kolegu,ten
se ho ptal, jak je s výměnou23
Kdo je snob? - Snob je ten,
spokojený. "Báječně. U nás je
kdo požádal Herberta Karajana,
zákazník vždycky v neprávu."
aby mu naladil zvonek na kole.
"Co máš proti Valtrovi?"ptá se
Mladý básník poslal své básně
dcera bohatého otce. "Je to hlu
podtitulem PROČ ŽIJI do redak
pák. A kromě toho si tě bere
ce. Redaktor mu poslal básně
jen pro peníze.""To není pravda.
zpět a připsat tomu:"Žijete pro
Říkal mi, že by si mě vzal, i
to, protože jste nepřišel dokdybych neměla ani halíř.""Tak
něst do redakce básně sám."
je ještě větší hlupák, než jsem
"Prosím vás, Pavlo, co vám na
si myslel."
padlo dát se líbat od kominíka." "Tatí, proč jsi říkal, že ^Velice moderní malíř vstoupí do
"Sama nevím, milostivá paní.
se máme chovat nenápadně? 'kavárny a rozčileně hlásí kama
Najednou jsem měla černo před
rádům, že u něho byli zloději a
očima."
ukradli mu sedm jeho nejlepších obrazů."Nechali
Olejový magnát z Texasu si jde koupit auto mi tam jen starou čepici a pár rukavic. ""Tak jsi
Za IO minut si vybere vůz a vystaví proda přece jen své obrazy dobře vyměnil, "míní zlomysl
vači šek na 50.000 dolarů. "Je mi líto,
ní přátelé.
ale nemám peníze zpět,"koktá prodavač.
Pan Šmíd přijde do obchodu se zvířaty:"Rád bych
"To nevadí. Tak mi dejte za zbytek mo
věnoval manželce nějaké zvířátko. Můžete mi po
torky^"
radit? ""Zde máme všechno - od vodních červů až
Opilec se potácí ulicí a vrazí do pana Nová po slona.""Nu, rád bych něco ve velikosti mezi
těmi dvěma."
ka. "Kde tu bydlí pan Matyška?""Ale to
jste přece vy?""Já vím, ale kde bydlím?”
"Zde je účet,"povídá učeň zákazníkovi,"a šéf mi
nařídil, že bez okamžitého zaplacení nesmím
"Máš auto?""Nevím.""Jak to?""Manželka si
odejít.""To máte ale štěstí," směje se zákazs ním vyjela před hodinou do města
ník,"připravte se na dlouhou dovolenou."
Výletníci se převážejí lodí přes přehradu.
"Kdybych tu spadl do vody, tak mě najdou Chudý žid se modlí v synagoze:"Pane Bože, pro
sím tě, daruj mi deset marek, abych mohl koupit
asi až za měsíc,"podotýká jeden host. "Ale
jídlo pro své děti." Vedle něho stojí bohatý žid,
kdepak,"odporuje převozník,"minulý týden
ten vytáhne bankovku z kapsy a dá ho chudákovi
tu spadli do vody dva a za dva dny je
se slovy:"Ale teď už se přestaňte modlit, protože
našli."
nechci, abyste odpoutával jeho pozornost ode mne!
Bohatý cizinec je v Praze. Průvodce se ho
ptá: "Budete si chtít prohlédnout matičku
Paní Novopečená se dá malovat pověstným malířem.
Prahu?""Ano, zítra. Dnes bychom mohli za- Sedí dvě hodiny, pak jí slavný malíř řekne:"Nyní
čít s jejími dcerami."
můžete vstát a trochu se protáhnout; budu malo
Několik lyžařů je na lyžařské túře. Náhle
vat pozadí." Paní Novopečená se zardí:"To bych
začne sněžit. "Musíme se někoho zkušené
se snad měla k vám otočit zády."
ho zeptat, jak dlouho bude padat sníh."
"Mami, mám takovou radost. Stal jsem se světovým
Nedaleko řeže dříví sedlák. Ptají se ho,
mistrem.""Jak to? V čem?""Pan učitel říkal, že me
jestli ví něco o počasí,"Aby ne.
zi pěti miliardami lidí na světě není
Ted právě sněží, "bručí ven
takový hlupák jako já. "
kovan.
Mladý muž pomůže přepychové
Frantík nechce jíst polévku.
paní vytlačit auto "Kouříte?"
Maminka se zlobí:"A kolik
zeptá se ho paní, když celý
dětí by si tak rádo sněd
udýchaný stojí s autem u ben
lo tvou polévku. ""Já
zinové pumpy. "A jak,"řekne
bych byl také rád,"říká
mladík, očekávaje bohatou od
Frantík,řkdyby ji snědly."
měnu. "To byste neměl. Proto jste se při tom tla
Herečka si stěžuje režizérovi: "Ta role, co
čení auta tak hrozně zadýchal."
jste mi přidělil, je pro ženu příliš těžká."
Honzík může být týden u dědečka a u babičky.
"Jak to? Vždyť v ní řeknete jen jediné slo Když se vrátí,ptají se ho rodiče: "Byl jsi tam hod
vo. ""Právě proto, právě proto."
ný. ""To se ví, že byl. Jenže děda s babičku ne
Babička se vrátila z města. "V tramvaji byl mají tak nemožné požadavky jako vy!"
takový nával, že i několik mladíků muselo
Manželka proslulého fotbalisty se chlubí manželostát!"______________________________________
vi:"Zpívám ted Tomíkovi každý den a ten se učí
"Neříkal jsem ti,"rozčiluje se otec nad syn moc dobře zpívat.""To je dobré,"řekne zamyšleně
kem, který se vrátil s velkou boulí na če
fotbalista,"a neumíš také trochu hrát kopanou?"
le,"že hodné děti se neperou?""Já vím.
"Slyšela jsem, že jsi stála modelem slavnému malí
Chtěl jsem jen zjistit,je-li ten kluk hodný'.1
ři. ""Ano.obraz Eva a had.""Akdo stál model Fvv?'
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VÁNOCE-VÁNOCE
CUKROVÉ TYČINKY.
300 g hladké mouky, 100 g tuku, 100 g mouč
kového cukru, 2 žloutky, Špetku prášku do pe
čivá, 4 lžíce mléka.
Z připravených přísad zpracujeme hladké těsto
a vyválíme tyčinky silné jako tužka a dlouhé asi
5 cm. Vyválíme je v hrubém krystalovém cukru a
pečeme ve středně vyhřáté troubě do růžová.
PERNÍKOVÁ KOLEČKA
280 g hladké mouky, půl prášku do pečivá,
140 g cukru, 2 lžíce medu, 2 vejce, skořici,
hřebíček, nové koření, anýz, 1 vejce na potře
ní, mandle na zdobení.
Na vál prošijeme mouku, přidáme ostatní přísady
včetně umletého koření a zaděláme těsto. Nechá
me přes noc odpočinout a pak vyválíme placku
asi půl cm silnou. Vykrájíme kolečka, potřeme
rozšlehaným vejcem a zdobíme půlkou mandle.
Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
DŮLKOVÉ KOLÁČKY
220 g hladké mouky, 100 g tuku, 50 g cukru,
citrónová kůra z dobře otřeného citrónu, žlou
tek , zavařenina.
Z mouky, tuku, cukru, citrónové kůry a žlout
ku zpracujeme těsto. Rozválíme, vykrájíme koláčky. Uprostřed uděláme koncem vařečky důlek
potřeme vejcem a okraje sypeme sekanými mand
lemi. Po upečení
dáme do důlku kou
sek zavařeniny.
LINECKÉ KOLÁČKY
250 g hladké mou
ky, 100 g tuku,
80 g cukru, 3 žlout
ky, citrónová kůra
z dobře otřeného
citronu, zavařenina.
Třeme tuk s cukrem
a žloutky, citróno
vou kůrou a nako
nec s moukou zpra
cujeme těsto. Na
pomoučeném vále
tence vyválíme a
vykrajujeme jedno
plné kolečko a jed
no s otvorem. Upe
čeme do růžová a
studené slepujeme
zavařeninou.

ČOKOLÁDOVĚ KULIČKY
100 g čokolády na vaření, 50 g tuku,
3 lžíce cukru, 2 žloutky, na obalené kakaový prášek a stouhaný kokos.
Nad párou rozpustíme v misce čokoládu,
tuk, žloutky a cukr. Dobře utřeme a ne
cháme vychladnout. Utvoříme kuličky část obalíme v kakau a část v kokosové
moučce.
SKOŘICOVÉ HVĚZDIČKY

JUGOSLÁVSKÉ CUKROVÍ
100 g másla, 100 g tuku, 200 g
cukru, půl prášku do pečivá, půl
lžice citrónové šťávy, 3 vejce,
500 g mouky, 20 g kakaka, 30 g
ořechů.
Těsto zpracujeme a rozdělíme na
3 části. Do první části dáme citro
novou kůru, do druhé kakao a do
třetí mleté ořechy. Na masovém
strojku stříkáme různé tvary a po
upečení zdobíme.
ŠNEKY
140 g mouky, 140 g tuku, 2 žlout
ky a z kvásku 20 g kvasnic a 2
lžíce mléka. Nádivka:2 bílky,15Og
cukru, 100 g mletých ořechů.
Těsto zpracujeme, dáme
vykynout, potřeme nádivkou a sto
číme, pak rozkrájíme, klademe řez
nou stranou na plech-kousek od
sebe a pečeme.
DOBRÉ CHUTNÁNI!

