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představitelé Církve dnes bojují proti zabíjení nenarozených dětí. I dítě v mateřském lůně má
právo na život. Existuje však ještě jiný život, který nekončí smrtí, život nesmrtelné duše.
Co je platné, když se proti vůli rodičů narodí dítě, vyrůstá v nepřátelském, nevěreckém a nemravném prostředí a nakonec o něm platí slova Kristova o Jidášovi:"Bylo by lépe, kdyby se byl
tento člověk nenarodil.",/Mt 26,24/
Kristus založil Církev proto, aby pečovala o duše. Aby se duše každého křesťana dostala po
smrti těla k Bohu, k věčné blaženosti.
Měli by tedy ti, kdo mají v Církvi nějaké poslání, mnohem víc pečovat o zdraví a život nesmrtelné duše než o smrtelné tělo. Zatím se do Církve vloudila-jak řekl belgický kardinál
Gotfried Daneels, pouhá etika. Je přesvědčen, že ani tak ateianus či náboženská lhostejnost
nerozkládají a neničí víru křesřanů - jako falešná náboženství. New Age, Svobodní zednáři, a j.
Člověk je tvor náboženský. Kdo nevěří v nic, je nenormální, jako tělesně postižený člověk.
Nemá-li pravou víru, hledá si náhradní: věří v sex, úspěch, majetek, hvězdy, politickou stranu,směšné maskotky-zajíčky ap. Falešná víra vypoví v nemoci, v neštěstí, před smrtí
Člověk věnuje velkou pozornost televizi-druhý den sotva ví, co viděl, ale zapustilo to v něm
často nezdravé a jedovaté kořeny. Denní tisk druhý den zahodí, krimi někami daruje...jen
jedny knihy jsou nevyčerpatelné: Nový zákon a katechisnus. Tyto knihy mu ukazují život,který
nezahyne - pokud se jimi snaží řídit. Běda člověku, který pečuje jen o smrtelné tělo a ne
o nesmrtelnou duši!
Posláním Církve není pečovat o lidská těla. I péče o nemocné, staré, osiřelé, zmrzačené je
důležitá. Ale řeholnice, které se věnují TAKÉ péči o těla lidí, jsou docela jiné, než nevěřící pečovatelky. Pro ně to není zaměstnání, nýbrž poslání od Boha.
Chápete, kam míříme? Že instituce Církve musejí věnovat největší pozornost nesmrtelné duši
člověka:"Jděte do celého světa, učte všechny národy a křtěte je,.."/Mt 28,19-20/.
Bude-li Církev bojovat o duše lidí stejně statečně, jako bojuje o život
nenarozených dětí, naučí je obětavosti, nezištné lásce...a nemusí se starat o to, aby věřící surově ostraňovali nenarozené dítě. Žena, očekávající dítě, nedostane se už"do maléru", ale bude v"požehnanán stavu". Dítě bude pro rodiče požehnáním, ne přítěží,
j
která je ruší při televizi, práci, dovolené
Budou-li v Církvi všichni, kdo v ní mají nějaký
úřad, poslání, vliv-aĚ biskupové, kněží
učitelé náboženství, farní rady, katolický
tisk aj.pracovat na zušlechtění duší
sotva bude nutné tolik bojovat proti
ní nenarozených dětí.
Víc dětí znamená sice víc starostí, víc
ce, ale i víc radostí, když je pečlivě
chovají, a když některé dítě zemře, není
lest rodičů tak hluboká, jako když zemře
dináček. A co když syna povolá Bůh ke
službě? Bude se denně ircdlit u oltáře
za rodiče? - Kdyby v minulosti nepřijali rodiče s láskou všechny děti,
neměli bychcm mnoho světců a světic.
A neměli bychcm ani Beethovena.
Vaše
redakce

(9n o v i n k y

i V Rumunsku svatořečili pravoslavní valašského^
• knížete Konstantina Brankovanal 1654-1714)a jeho
syny. Byli popraveni na rozkaz otomanského
Česká provincie Františkánů požádala pro- |
střednictvím bisk.konference sv.Stolec o
|i sultána Ahmeda III. V červenci t . r . svatořečí li
svatořečení 14 ti františkánů, zavražděných!: moldavského knížete Stepána IH . Velikého) 15Q4).
15.2.1611 v Praze pasovskými žoldnéři-pro-|! Organisátoři z Basileje museli předělat program
testanty, pro věrnost katolické víře. Bis- |• setkání různých nábož. společností v Bernu na
kupství zahájilo proces už v 17.st.
|j Bett-und Busstag-protože program 'původního setJedná se o finanční zajištění Církve a o
|• kání odmítly úřady v Bernu povolit.
případném vrácení církev. majetku. Nepůjde |j V 6 diecézích Tamil Nadu na jihu Indietkde apošjen o hmotné statky, ale daleko víc o to,
|I toloval sv.František Xaverljsou oddělené hřbitojak svým životem přesvědčit naši společnosti I vy pro katolíky z různých kast. Organisace
že evangelium a duchovní ideály prožíváme i • indických katol. laiků prosí biskupy, aby zakázanaplno, radostně a v naději, která není z 1I li pohřební obřady na těch hřbitovech, kde se
tohoto světa...Tato povinnost se týká kaž-á • pohřbívají katolíci podle kast.
dého z nás... Pak nebudou turisté obdivovali ; Vláda jednoho severoindického státu zakazuje od
jen kamenné památky, ale při pohledu na |;r.l947 vstup kresťanským misionářům. Vzdor tonás uznají, že jsme svou dějinnou šanci ne-|! mu tam křestanů neuvěřitelně přibývá. Nedávno
promarnili...
P .M. FIALA, O.Prem.
|; manifestovalo 1 0 . 0 0 0 katolíků s 2 biskupy a 31
27.9.byl prohlášen za blahoslaveného b r a t r l • kněžími i z jiných států proti tomuto zákazu.
Jezuita D.Connins z Irska- S dalšími 16 ti |; R. 1977 tam bylo asi 3 0 . 0 0 0 katolíků, dnes je
irskými mučedníky ho 31 10.1602 nepřáte- |• jich přes 50.000-díky pilnému apoštolátu laiků.
lé katolické víry( zřejmě anglikánijpo dlou- |; Jsou hluboce věřící a je mezi nimi řada inteligentů
hém přemlouvání a mučení oběsili.
|; Jihokorejská bisk.konference hlásí, že počet kaGenerál Jezuitů zřídil dekretem z 21.6.t.r. |; toliku vzrostl skoro na tři miliony. Je i pro sev.
puskou jezuitskou provincii. Patří pod ni
|! komunistickou Koreu a má 17 biskupů, 1869 kněvšechny svazové republiky-výjma Litvy a 1; ží a mnoho řeholnic a bratří laiků. 3 biskupové
Lotyšska(ty patří pod asistenta pro vých. |• a 215 kněží jsou cizinci. Přes třetinu katolíků
Evropu). Provinciálem je P.Stanislav Opiela |; žije v hl.městě Seoulu.
a sídlí v Moskvě. Plánuje se zřízení kultur. 1Í V Becchi, rodišti sv.Jana Boská, se setlo 9.-15.
střediska a teol.časopisu v ruštině. Práce |i 8.1500 delegátů saleziánské mládeže"Solidarita
v nové provincii bude těžké, je tam Jezuitů || 1992". Byli tam zástupci z ČSFR a Švýcarska.
málo a noví se těžko přizpůsobují místním |• Přišel i gener.představený Saleziánů Don Egidio
podmínkám. Mají však svobodu a jsou v y - |• Viganó. Delegáti podali zprávy o apoštolské činhledá váni jako přednášející a profesoři.
|; nosti saleziánské mládeže v různých zemích.
19.7.sloužil v Bystrém u Poličky po 40 ti i ; V srpnu putovalo do Ríma 500 Romů (cikánů)z
letech exilu-primiční mši sv. P. Ladislav Dit- I ; Elsaska za doprovodu t kaplanů a řeholnic.27.8.
trich, Salezián. Organizoval odesílání katol.l i si založili Romové z 14 ti evropských států v
knih do vlasti a mnozí ho znají ze svatořeč^ ; Budapešti tzv.Evropský romský parlament. Má
; hájit jejich zájmy a bojovat proti diskriminaci.
ní Anežky České, kdy obětavě vydával
knihy poutníkům přímo ze skladu. Dříve se|; Tajemník švýcarské bisk.konference P.Trauffer,
věnoval práci s mládeží. Na mši sv. byl i |I Dominikán, řekl ve Vatikánském rozhlase, že v
Otec biskup Otčenášek.
|; posledních letech se ekumenické styky ochladíPastor .asistent ze St.Gallenu, Peter Ober- |; ly, protože ekumenismus přesahoval pozice círholzer, předal 30.6. kard. Ratzingerovi 62 |; kevních představitelů,(tj. vzdaloval se pravd a
tisíc podpisů a otevřený dopis se žádostí o |j obřadů katolické v í r y . )
zrušení celibátu. Podpisy pocházejí ze Švý-|i Kongregace pro nauku víry uveřejnila dokument,
carska, Německa, Rakouska a Nizozemska, |j jak odpovědět na návrh zákona o diskriminování
tedy sotva třetina procenta katolíků.
|| homosexuálů a lesbiček. Dokument je určen US
P.Dr.Josef JIRAN oslavil 29.6. své 10 ti
|• biskupům. Homosexualita je bud vrozená-jako naleté kněžské jubileum. Působil v Curychu, |ipř.u Čajkovského, nebo naučená hl.u tanečníků,
v Německu a nyní v Písku.
JI herců a pod.Děti a mladí se musejí před sváděV říjnu blahorečí sv.Otec Ezechiele Mořeno |\ ním homosexuálů chránit zákonem-stejně jako
y Dias, ekvádorského biskupa z min.století.! i chrání zákon zdravé před těžce nakažlivými choříongr.pro svatořečení vyhlásila za přitom- |; robami. Pro tuto neřest zničil Bůh Sodomu.
nosti sv.Otce 11.7.dekrety, uznávající mu- i i Asi 100 čekatelů-františkánů z kláštera Visokočednictví misionáře-kanovníka Bernardina, |I 35 km od Sarajeva-se uchýlilo do kláštera v italMaurice Tornaye, zavražděného v Tibetu.
|; ské provincii. 17 už vstoupilo do noviciátu.
7.-10.9.se setkali v Praze kněží a semina- |I Kanadská televize vysílala záběry ze života Otce
risté z hnutí Fokolárů. Přišlo 140 účastní- |• biskupa Otčenáška z Hr.Králové-je to průřez
ků z celé vlasti i řada významných členů
|; jeho 40 ti leté činnosti jako biskupa a kněze.
hnutí.Také biskupové Otčenášek, Koukl a ^ i 19 karmelitek z Jiřetína se vrátilo do svého klášte
sekretář bisk. konference Radkovský.
I I ra v Praze. Představenou ieM.Elekta Boiková.

N A DUCHOVNI OBNOVE JE MILE.PRATELSKE OVZDUŠÍ

Podivný host

Když doběhla k domu, slyšela přivřeným
oknem hlas cizího pomocníka. Mluvil tiZně byly v plném proudu. tJroda byše - ale ke kanu? Náhle pochopila.
^
la bohatá. Klasy, plné zrní, se
"Jeníčku, ty jsi malý človíček, ty me
těžce nakláněly k zemi. Ženci nenezradíš. Tvá maminka přivedla do danu
pracovali, ale přímo dřeli, až
velkého zločince. Za můj zločin odjim pot. tekl po tváři. Snopy se
soudili do vězení nevinného člověka.
vršily na vůz a nahoře stál silný
Bude ve vězení celý život - a já,
sedlák, asi čtyřicátník. Právě
•• který jsem zločin spáchal, j sen na
dával rozkaz jedné pcmocnici,
svobodě a ještě navíc u laskavých
když se náhle snopy sesuly a
lidí. Ted to víš, Jeníčku! Ty mě
sedlák spadl z vozu na zem.
nezradíš, protože neumíš mluvit."
Zlem?! si při pádu několik žeber.
Rychle zbudovali pcmocnici z větví nosítka a * Selce se rozbušilo srdce.
*"Bože můj, co mám dělat?" napadlo ji. Pak se
odnesli sedláka do doma. Bolestně sténal.
* začala tak vroucně modlit, jak se ještě nikdy
Jeho manželka ho utišovala a uklidňovala.
Tři děti byly ve škole, čtvrté leželo v ko- *v životě nemodlila. K Duchu svatónu, k andělébce. Paní zatelefonovala do nejbližší ne- £ lům strážným - svého dítěte, cizince, k svému:
S"Pomozte mi, at vím, co mám dělat!"
mocnice. Sanitka přijela velmi rychle, i
s lékařan, který prozatímně sedláka ošetřil * Náhle se jí ulevilo a strach zmizel.
a dal mu injekci proti bolestem. Pak odvez- * Pevným, rychlým krokem vstoupila do světnice,
li sedláka do nanocnice. Děti se vrátily ze J kde stál cizinec, dosud pohrouženy v myšlenky
školy, vystrašeně a trochu zvědavě pohlížely *u kolébky jejího dítěte.
na sténajícího otce. Jen malý Jeník, tříleté * Trochu s sebou trhnul:" Slyšela jste něco,
dítě, se rozplakal a nechtěl tatínka opustit £ paní?"
Dosud byla Marie statečná. Ale když odjela * Pohlédla mu pevně do očí. "Ano, slyšela jsem
ivšechno, co jste říkal. Ale zachovám zpovědní
sanitka s jejím tak těžce zraněným mužem,
také se rozplakala. Po chvíli se vzpamatova- * tajemství, stejně jako je zachová mé dítě. Nela a pronesla v duchu svou oblíbenou větu: * prozradím vás. Odneste mošt žencům a řekněte
"Pán Bůh chyby nedělá, ví, proč se to stalo. * jim, že za chvilku přijdu. Děti se brzo vrátí
Ale dvě silné ruce nám při žni budou chybět. * ze školy, ráda bych s nimi pojedla."
Kdo dnes chce pracovat - a ještě k tanu v
£ Cizinec na ni napřed hrozivě pohlédl. Pak se
době žní!"
1 vzpamatoval a klidně řekl:"Paní, věřím vám."
Ticho rozřízl ostrý zvuk zvonku. Přede dveř- í'Vzal velký džbán a rychle odešel."
*

mi stál silný muž, čtyřicátník, a prosil o * Teprve ted se selka vzpanetovala, poklekla k
trochu jídla. Selka založila ruce v bok:
* kolébce a modlila se:"Pane Bože, co mám teä
"Proč žebráte, když můžete pracovat? Při
*dělat? Musím držet slovo- Ty však řídíš lidžních je každá ruka dobrá. Jste silný muž, * ská srdce, pohni ho k tanu, aby měl odvahu,
pemozte nám sklízet úrodu."
Jvyznat se ze svého zločinu. Vždvt za něho trpí
Když ale pohlédla do tváře prosebníkovi,hned *ve vězení nevinný člověk. Milá Boží Máti
své nabídky litovala. Něco v jeho pohledu ji J rozprostři nad naším daňovém svůj plášt a chraň
varovalo- Když však slíbil, že rád při žních £ nás, at se tento zločinec na nás nerozhněvá a
pemůže, vzpemněla si na slova Páně:"Povolal * neublíží nám. Aby nakonec nezabil mne i naše
jsi ho-ne sice na svou vinici-ale na naše
* děti."
pole, a potřebujeme každou paži, aby se
*Tu noc selka skoro nespala. Vnímala v domě kaž-droda včas sklidila."
*dý šustot, namlouvala si, že slyší kroky po
Nováček se osvědčil lépe, než si myslila.Byl * schodech z pokoje, kde spal cizinec.
to šikovný chlapík. Když odložil svou ostý- JKonečně kohout zakorkhal. Rychle se umyla a pak
chavost, snažil se selce co nejvíc zavděčit. Juvařila snídaní.
Jednou zavolala selka pomocníky k jídlu pod £ Náhle stál cizinec na prahu kuchyňskych dveří.
starou hrušní. Pomodlili se a když začali
£"Paní, ještě dnes se půjdu k soudu udat. Nejíst, vzpemněla si selka, že nepřinesla
2 mohu s tak těžkým zločinem na duši dál žít.
mošt na zapití.Ale sotva ta slova pronesla, jA navíc trpí za mne nevinný. Tíže mého zlého
nabídnul se cizinec, že pro džbán s moštem jčinu by mě rozdrtila. Prosím vás, zavolejte
dojde. Unavená selka jeho nabídku přijala. Jvašeho starostu, at rně dá odvést k soudu."
Avšak když odběhl,zmocnil se jí neklid. Jak *
S* * * * * * * *
mohla cizího člověka nechat samotného v je- *Podte* * * * * * * *ikuXe.č.ní
* * * * * * * * *u.dáZot>ti
* * * * * * * * * *-* *Anna
* * * * *H
* *1
* *L
**
jich demě? Brzo přijdou děti ze školy, malý t Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt
leží v kolébce...Rozběhla se k danu a pak
úprkem pádila ke statku.

LEHKA GESTA NIKAM NEVEDE

Obnovená naděje
Můžeme se na Boha spolehnout. Sv
Petr mluví k zástupům po seslání
Ducha sv.:"Izraelité, poslyšte
tato slova! Bůh dal u vás Ježíši
Názorejskému osvědčení mocnými
činy, divy a znameními, které,
jak víte, konal Bůh skrze něho
mezi vámi. A on byl vydán, Bůh
to tak předem rozhodl a předpověděl - a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili
Toto je pohled na Ježíšovu smrt
z lidského stanoviska. "Ale Bůh
Ježíše vzkřísil, zbavil bolesti
smrti, protože nebylo možné, aby
zůstal v její moci."(Sk 2,22-24)
To je pohled z Boží perspektivy.

J k blahobytu, k bratrství nebo k p o l i t i c k é ^
"svobodě. Kristus nehlásal utopii o dokonalé
společnosti. Přišel s poselstvím o Božím království . "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží
království. Obratte se a věřte evangeliu."
(Mk 1,15).Tak začíná svá kázání. Ale jeho
Boží království neslibuje, že zmizí ze světa
chudoba, hlad, nemoci a utrpení. Kristus nepřišel se sociálními reformami, neslibuje
společnost, v níž zmizí vykořistování a
bezpráví, kde si budou všichni rovni. Nevyzývá křestany k povstání-jak to dělali jeho
krajané zeloti, aby se setřásla římská nadvláda. Proč to Kristus Pán nedělá?
JEHO POHLED JE PRONIKAVĚJŠÍ A HLUBŠÍ
Vidí, že lidská bída a pravé zlo vězí jinde,
že je třeba léčit kořen zla-nejen povrchové
znaky, symptomy. Ví, že mezilidské vztahy

B8H JE TEDY VĚROHODNÝ
Ještě jsi všimněme, jak působila
Ježíšova smrt na okruh jeho učed
níků. Společenství se rozpadá.
Dva opouštějí Jeruzalém. Co by
tam ted hledali? Jakmile však na
děje vzrostla, ba změnila se v
jistotu, honem se ti dva vracejí
do Jeruzaléma a společnství se
tmelí. Konečně, zažili jsme to
v r.l968-za Pražského jara, kdy
se lid spojil,(i za tzv.Sametové
revoluce). Když se nesplní lidské naděje, společenství mizí.
ZMRTVÝCHVSTALÝ OBNOVUJE NADĚJE
v duších učedníků. Ale setkání
se Spasitelem naděje také očištu
je. Teprve po Kristově zmrtvýchvstání chápou učedníci pravý obsah a dosah naděje. Dříve si přec "Nastal den Letnic a všichni byli pohromadě. Najedstavovali Ježíše jako politické- nou se ozval z nebe hukot...a ukázaly se jim jazyky
ho osvoboditele izraelského náro jako z ohně...nad každým se usadil jeden. Všichni
da. Teprve když jim Kristus otev byli naplněni Duchem svatým..."(Sk 2,1-4).
řel oči-jak píše sv.Lukáš-odhali] jsou narušené proto, poněvadž je narušen
pravý smysl Písma-tak se jim oči vztah člověka k Bohu - hříchem. Zlo vstoupilo do světa, protože se člověk odvrátil od
otevřely.
Boha. Odmítal jeho vládu, zákon, vůli. KdyTAK JE TO NĚKDY I S NÁMI
koliv se to dnes opakuje, at u jednotlivce
Vykládáme si Kristovo učení pod- nebo u společnosti-jak to vidíme dnes-zlo
le svých názorů. Díváme se na
se rozmnožuje jako plevel a otravuje lidské
Církev ze svého stanoviska a když vztahy. Tak se množí závist, hrabivost, sose někteří lidé domnívají, že ne-» bectví, zneužívání moci atd.
odpovídá tomu, co si pod Církví
představují, tak ji i opouštějí. KRISTUS PŘISEL NAPRAVIT NARUŠENÝ VZTAH K BOHU
A čím jej napravil? Svou obětí na kříži. Sv.
KRISTUS TUTO NADĚJI OČIŠŤUJE.~
Učedníci si uvědomili, že Ježíšo Pavel píše v listě k Efesanům:"V Kristu máme
vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchu
vi nešlo o politický program, o
pro jeho nesmírnou milost, kterou vůči nám
osvobození Izraele z římského
tak bohatě projevil s veškerou moudrosti a
poddanství, ale o něco mnohem
rozumností: seznámil nás totiž s tajemstvím,
hlubšího. Dnes bychom řekli, že
které ze svého svobodného rozhodnutí si před
předmětem naděje, kterou zapálil sevzal, že vykoná, až se naplní čas, jak on
Kristus, není politický či sociáí předem zařídil, aby skrze Krista zase uvedl
ní ideál,např.beztřídní společDořádek do všeho na nebi i na zemi."
nost či pokrok lidstva k osvětě,
P.Josef BENÁČEK

NADŠENÝ APOŠTOL
Hermann Cohen, geniální židovský pianista,
se setkal poprvé s Ježíše v Nejsvětější svátosti, když dirigoval sbor v kostele. Byl to tak
silný zážitek, že se rozhodl, skončit se svým
rozmařilým životem, stát se křesťanem a knězem. Tři roky splácel hrou na klavír obrovské
dluhy, pak vstoupil ke karmelitánům.
NOVÝ ŽIVOT BYLA KOPIE STARÉHO ŽIVOTA
Kdysi cestoval po celé Evropě a nadchl své
poslucháčstvo skvělou hrou na klavír. Brzo
však jeho představení zjistili, že má velké
zkušenosti z doby, kdy byl mužem světa. Zná
dobře neřesti, které ovládají člověka a proto
má mimořádnou schopnost vniknout do svědomí
svých posluchačů. Věděli, že mluví ze zkušenosti, když říkal, že život, věnovaný světským radovánkam, je prázdný. Nakonec zbude
jen rozčarování. Avšak důvěrné přátelství s
Kristem dává duši mír a spokojenost.
NEBÁL SE HOVOŘIT O SOBE
Přiznal, jak bezcenný byl jeho život a jak díky Boží milosti všechno špatné přemohl. Roku
1854 kázal poprvé v Paříži. Tam měl největší
úspěch. Lidé ho znali jako skvělého pianistu
a bezohledného hazardního hráče. Proto byl
ohromný kostel sv.Sulpice naplněný k prasknutí. Otec Augustin - dříve známý jako"Puzzi", vystoupil na kazatelnu. Nejdříve prosil
posluchače, aby mu odpustili pohoršení, které
kdysi dával svým špatným životem.
"PRÁVEM BYSTE SE MOHLI P T Á T , "
řekl,"proč vystupuji na kazatelnu a vybízím
vás k ctnostnému a zbožnému životu. Viděli
jste mě přece mezi veřejnými hříšníky, hltal
jsem všechny druhy falešných nauk. Urazil
jsem vás svými hanebnostmi. Opravdu, bratři,
vyznávám se. že jsem hřešil proti Bohu i proti vám. Vím, že si zasnoužím, abyste mě nazvali hanebníkem. Zasloužím si to a chci dělat pokání. Proto jsem přišel v kajícím šatě
přísného řádu. Mám oholenou hlavu, bosé nohy. Kdysi-v květnu-jsem vstoupil do jednoho
kostela. Tehdy jsem byl ještě židem. Věřící
zpívali zbožné písně a Maria, Matka Ježíšova,
mi ukázala tajemství Nejsvětější Svátosti. Začal jsem ji poznávat, poznal jsem Ježíše, našeho Boha, a brzo jsem se stal křesťanem.
Mého čela se dotkla svatá voda a v té chvíli
zmizely všechny mé hříchy - křestní voda je
omyla. Bůh mi odpustil. Maria mi odpustila.
Odpustíte mi i vy?"
HROMÁZDENI" TO HLUBOCE DOJALO.
Pak popisoval Otec Hermann-Augustin, jak
cestoval po všech zemích a hledal štěstí.
"Hledal jsem je v poezii jižních nocí,v čistých
vodách švédských jezer, v nejnádhernějších
krajinách. Hledal jsem je v přepychových pokojích, při skvělých večeřích, na plesech a
na slavnostech. Hledal jsem štěstí u boháčů,
ve vzrušené hazardní hře, hledal jsem je v

v romantice, v dobrodružném životě a v j?
uspokojení své nesmírné ctižádosti. Hledal®
jsem štěstí v umělecké slávě, ve všech radostech smyslů i mysli. Opravdu - můj Božekde všude jsem hledal toto štěstí, sen všech
lidských srdcí? Celé své mládí jsem věnoval
hledání štěstí."
NASEL JE TAM, KDE JE NIKDY NEHLEDAL.
"Co je štěstí? Jen Bůh může uspokojit touhu
iidského srdce. Bůh sám sestoupil na světv podobě svého Syna, Ježíše Krista. Stal
se společníkem naší pozemské pouti, chlebem
našich duší. Říká snad někdo z vás, že v
Ježíše Krista nevěří? Ani já jsem v něho nevěřil. Proto jsem byl nešťastný. Proto jsem
stále hledal štěstí - ale na nepravých místech." Pak popisoval Otec Hermann podrobně, jak se obrátil ke Kristu a skončil slovy:
"Milujte Ježíše. Milovat Ježíše, který i tebe
miluje, v tom je jediné, nezničitelné štěstí."
POPSAL NEJEN SVÉ OBRACENI'
Vyzařovalo z něj jeho hluboké přesvědčení i
celá jeho bytost a jeho život. K víře se
vrátilo mnoho lidí. Nejvíc z rodiny miloval
svou sestru, která ho kdysi doprovázela do
Paříže. Vdala se 'a žida Raunheima a měli
spolu synka - Jiříčka. Toho P.Hermann velmi miloval, stejně jako svou sestru, která
se zajímala o katolickou víru. Neodvážila se
však dát se pokřtít, protože pak by jí její muž odňal synka.
P.HERMANN VÁZNE HOVORIL SE SESTROU
hlavně po svém proslulém kázání u sv.Sulpice. Trvalo to dvě léta - v červnu 1852 než konečně prohlásila, že se dá pokřtít.
Ovšem jen s tou podmínkou, že se to musí
stát tajně. 19.června - na svátek Božského
Srdce Páně "pátou noc po onom vážném
rozhovoru" - jak vypravuje P.Hermann,
vylil svěcenou vodu na její čelo a podal jí
sv.přijímání. Za čtyři roky poté byl tajně
pokřtěn i Jiřík - a to za dost romantických
okolností.
JIRIK ČASTO NAVŠTEVOVAL STRÝCE
Hermanna. Když mu bylo sedm let, prosil,
aby si mohl obléci oděv chorového zpěváčka
a sypat květiny před Nejsvětější na svátek
Božího Těla. Ve své naivitě prozradil otci.
"Tatínku, představ si, že jsem dnes sypal
květiny před našeho Pána Boha."
Pan Raunheim se zděsil. Bál se, že jeho jediný syn se stane křesťanem. Dával si na
něho dobrý pozor. Avšak nevěděl, že jeho
paní chodí skoro každé ráno na mši svatou.
I když byl Jiřík malý, přece jen něco tušil
a byi smutný, že se nesmí stát křesťanem a
přijmout Tělo Páně. Trvalo to dlouho, než
se jeho přání splnilo. Jednou viděl, jak děti z jeho farnosti jdou k prvnímu svatému
přijímání. Zdrtilo ho to a hrozil, že půjde
k prvnímu knězi, řekne svou historii a
poprosí ho o křest.
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Sv.Otec jmenoval představeným"sui iuris"v
hl.městě Mongolska Urga-Ulan Barorf rudý hrdina)P.Václava Padilu, Filipínce z kongr.Ne"MĚL BYSTE SEM CHODIT ČASTĚJI! "
V jedné evangelické nemocnici, o kterou S poskvrněného srdce PM(45).Je prvním misiose staraly evangelické sestry, leželo 1 nářem.který vstupuje po 70.ti letech do země
sedmnáctileté katolické děvče. Byla těž-Jj která se mění z komunistické na demokracii.
ce nemocná. Když ji lékař vyšetřil, zvo~5 S ním odjeli do. země Belgičan P.Robert Goeslal:"Už má 41 horečky; horší to už být S sens{64)z Japonska a Filipínec Gilbert Sales
nemůže."
5 (30)z Manily. 4.4.navázalo Mongolsko diplomatické styky se sv.Stolcem. Misii zřídil sv.
Nemocná jeho slova zaslechla a prosila | Stolec r.1922 a svěřil ji scheutveldenským
ošetřovatelku, aby k ní zavolala kato- 1 misionářům. Založil je r.1883 pro Čínu v
lického kněze.
I Scheutelu u Bruselu P.František Hamer,
Když přišel, přijala dívka velmi zbožně " hlavně pro Mongolsko. Při Boxerském posvaté svátosti a také pomazání nemoc| vstání bylo mnoho kněží zavražděno-pak miných. Pak kněz odešel.
* sie rozkvetla. Většinou tam žijí tibetští budZa nějakou dobu se u postele nemocné
j histé.Loni uvítalo Dalai lamu v hlavním městě
objevil zase lékař, aby se podíval, jak S skoro milion osob. Čína má strach, aby tento s dívkou stojí. Čekal, že její stav | to budhismus nepovzbudil i budhisty u nich
se určitě zhorší. Vždyt katolická"péče" " a nenarušil její nevěreckou práci.
o nemocného může nemocného jen rozrušit." Letos je tomu 250 let od rozhodnutí BenedikKdyž se podíval na teploměr, užasle zvo-fi ta XIV,, aby se o velikonocích nahradil Andä
lal:"Tenhle katolický duchovní umí zřej-fi Páně modlitbou Regina Coeli( Zdrávas Královno
mě čarovat. Děvče má jen 38 teploty." S Ostatky knížete Václava A.Kounice(l7ll-l784)
Nemocná podotkla:"Pane dokotore, už je 3 byly v rakvi napřed v chrámu ve Slavkově,
S kde se za něho sloužila zádušní mše sv..pak
mi mnohem lépe."
Evangelický lékař neřekl ani slovo a
* se převezly ke konzervaci a odbornému proodešel. Když příště navštívil nemocnou 5 zkoumání do Prahy. Do knížecího stavu ho
zase katolický kněz, řekl mu lékař:
§ povýšila Marie Terezie. 40 let byl ministrem
"Důstojnosti, vy byste sem měl přichá- 1 zahraničních věcí Rakousko-Uherska.
zet častěji."
" Etruská umělecká díla z vatik.museí putují
VRAŤME SE K PROBLÉMU EUTHANASIE
1 do USA-od Memphisu do Dallasu a dál.
27.9.má být blahorečená Marka Františka Sačili zabíjení lidí ze soucitu. Ted už
g
leská Aviatová, zakladatelka kongr.sester
víme, že svátost nemocných velice pomá- •
oblátek sv.Františka Saleského.-Vídeňský
há člověku - ale trochu jinak, než tzv. J kard.Groer požádal sv.Stolici o zahájení proeuthanasie. Nezabíjí ho, nýbrž mu pomá- J cesu blahorečení řeholnice Angely Aučové,
há nadpřirozeně, aby se bud uzdravil,
| anděla Osvětimi. Komise vyslechla 29 svědků
nebo smířen s Bohem klidně přešel do
| zřejmě hl.židů, kteří potvrdili hrdinskou
jiného světa.
J obětavost vůči židům.Zemřela r.l944 v táboře
"BOJ PROTI ŽIVOTU".
n V květnu se sešli zástupci katol.laických
Od 4.do 7.dubna 1991 se radilo 112 kar- 5 organizací z Bavorska, Rakouska, Čech, Modinálů ze všech končin světa s papežem, " ravy a Slovenska v Pasově a jednali o vztajak zastavit "boj proti životu", který 8 zích práce laiků k politickým stranám a o
zuří na všech stranách. Nesmírný vzrůst" službě menšinám a okrajovým skupinám. Z
dobrovolných potratů, které dovolují
| naší vlasti přišli Ing.Dr.M.Krejčíř z Brnazákony v čím dál větším počtu zemí - je " sekretář komise pro laický apoštolát u české
neuvěřitelný, hrůzvplný. Za války neza- " bisk.konference v Brně, Pavel Lunter, pověhynulo zdaleka tolik lidí, jako za je- | řenec pro Slovensko a J.Sirovátka z Prahy.
den rok zahubí potraty.
% Jarmila Novotná, světoznámá česká zpěvačka,
Totéž platí o množících se pokusech uzá-fi se letos dožívá 85 let. Kniha vzpomínek: Bykonit zabíjení nevylečitelně nemocných, " la jsem šťastná,vyšla v Melantrichu. V 18 ti
či tzv.nehodnotných, bezcenných lidí.
S letech byla členkou Národního divadla. Žije
v USA.
BISKUPOVE, KNĚZI I VĚŘÍCÍ
|
Letos vzpomínáme na býv.ředitele Katolické
se musejí zasazovat o to, aby stále há- 5
akce v Praze. P.Ant.Mandla. Zemřel před
jili nedotknutelnost lidského života o d "
20 ti lety. Po dlouholetém a velmi krutém
početí až do smrti. K tomu je třeba na- 8
vězení se po propuštění snažil dál pracovat.
čerpat velkou sílu z víry. Mají se t a k é "
Via Sant Ufficio ve Vatikáně dostala jméno
snažit - solidárně se všemi lidmi dobré S
Pavla VI. - Přes 20 tajně vysvěcených kněvůle, žádat právo na život pro všechny ,
ží se přihlásilo u O.biskupa Otčenáška. Větlidi. Církev má věnovat stále větší
šinu z nich už znal.-Příští setkání mladých
péči nemocným a umírá iícím.Je to pomoc S
z Taize se koná ve Vídni.
vážně nemocným, starým a umírajícím.

za 1,50 yuanů za kg. Průměrný měsíční plat j e ^
200 yuanů. Jsou tam také obchody pro cizince,poČeského odborníka poslala švýcarská firma
dobné Tuzexu. Pro cizince existuje zvláštní měna
do Šanghaje, vyjednávat o stavbě jednoho
Rimimbi, kurs yuanu je 1:1. Oficielně smí ciziprojektu v Číně.
nec platit v této měně. Kdyby byl v krámku sám,
Jak vypadá Šanghaj?
mohl by použít i y-anu. při sněně za devizy na
Šanghaj je největší město v jižní Číně,kde černo dostane vuany, takže na černán obchodu s
žije 12 mil.obyvatel. Je to důležité obvalutami jsou dány úzké meze. Překvapilo mne,že
chodní a průmyslové centrum s několika vy- obchody byly otevřeny dlouho do večera.
sokými školami, významným přístavem a rozJak jíou tam Lidé obleHenl?
vinutým průmyslem. Je to město velkých
Různě.
Z části chudě, většinou velmi obyčejně, z
kontrastů. Kde bývali dřív Angličané a
Francouzi, jsou výstavné dany. Velkou část části velmi elegantně-hlavně ženy. V Šanghaji
jsem viděl málo lidi v"Mao-look','kroje jsem neměsta tvoří staré, jednopatrové domy, je
viděl .
však také vidět mnoho vícepatrových dcmů.
Jak je to tam i auty?
Všude visí z oken na bambusových tyčích
Auto se může koupit každý, ale stojí dva tisíce
prádlo. Staví se tam také mnoho moderních
měsíčních příjmů. Jezdí tam jen služební auta
hotelů a výškových dcmů.
nebo taxíky. Město není stavěné pro tolik aut,
Viděl jsem mnoho jednopatrových doma, kde
takže jsou ulice ve špičce auty blokované. V té
je v přízemí společná kuchyně asi 2x4 m
době se jede středem města i hodinu a půl. Fipro 3 až 4 rodiny, přístupná přímo z ulice. Za kuchyní 3 až 4 místnosti ^přístupné,* remní auta smějí jezdit jen každý druhý den. Ciosvětlené a větrané jen přes kuchyni,každá} zinci,kteří žijí v Šanghají, mohou jezdit kdypro jednu rodinu. Všeobecně mají mladí li-f koliv.
dé možnost dostat byt, až když čekají neboj Někde jíou už kapitaX litické poměny?
Existují jakési vývojové kcmplexy se silným zauž mají dítě.
hraničním podílem, s kompletní infrastrukturou,
A v jak imějZ mít jen jedno dZtě.?
za zdí. V jižní Číně se budují zvláštní hospoTeoreticky mohou mít víc dětí. Ale při
dářské zóny za dčastx zahraničních firem a zadruhán dítěti se snižuje plat, musejí pla- hraničního kapitálu. Nic bližšího o tem nevím.
tit poplatky za lékařskou péči pro děti,
JÍOU tam tepelné
nozdíly?
za vzdělání a pod. Víc než jedno dítě si
Ohromné. Na severu sibiřské paměry-v zimě-35 C i
mohou dovolit jen zámožní lidé-aspoň ve
víc, na jihu v létě horko a vlhko, v zimě mírný
městě. Jak je to na venkově, nevím.
mráz. Na jih od řeky Jangtse, tedy i v Šanghaji,
Četla ji,m, že naJiodX.-LL ie cUiuhé dítě
se v zimě netopí a neteče teplá voda. Lidé v kan
jako děvčátko, imějZ j e zabZt.
celářích mají dva pui.óvry a sako, v dílnách praChtějí mít syna; ten se totiž musí starat
cují lidé ve vlněných rukavicích. Kdo má dost
o rodinu, protože starobní pojištění je
peněz na drahou nafta., může mít kamínka dana.
slabé. Zjistí-li matka při zkoušce, že čeká dceru, může si dát udělat potrat-a těchj Jak jíou tam Lidé placent?
Prý nejsou velké rozdíly. Ale podle oblečení,
je tam spousta. Problém nastane za dvacet
bydlení a obchodů musejí být velké rozdíly v
let, až bude silný přebytek mladých mužů,
příjmech. Zahraniční firmy platí své zaměstnanhledajících ženy. Chlapce v rodinách hýčkají, později budou vystaveni tvrdé koňku ce hodně nadprůměrně.
Vá í e tam domluv Zt t j tnou Hecu, než čZnítínou?
renci.
U vývozních firem nebo těch, které pracují se
2 e to poLutikwn nenapadne.?
západními firmami je pár lidí, kteří umějí troAsi nenapadne, ale musejí populaci ortezochu anglicky. Jinak je nutný překladatel. Např.
vat.
z deseti partnerů, s kterými jsem jednal, tři,
Měl j-ite čat>, no zhlédnout, i o. po obch.ode.ck?j
čtyři uměli anglicky, ale aby měli jistotu, mají
Málo. Byl jsem v Šanghaji 10 dnů, z toho
vždy překladatele.
jsem měl volný 1 a půl dne a jeden večer.
Jak íe k vám Lidé chovaLi?
Mnoho zboží se prodává na ulici^ je tam
Velmi otevřeně. Překlavilo mě,
spousta malých krámků, jsou
mohu jejich reakci lépe odhadnout
i pěkné obchody s kvalitnež např.v Koreji. Mají zvláštní
ním zbožím, ale pro
anysl pro "fair play"a platí
norrrélního spotřebite1tam velmi dobře, že jak se do
le s nedostupnými celesa volá, tak se z lesa ozývá
nami. Na trhu jsem ne0 politice se s nimi dá mluměl čas sledovat ceny;
vit jednotlivě, ale před
jen jsem si všimnul
svědky mají vždy strach.
spousty mandarinek za
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Reklt vám něco o i>vm životě.? I
Mluvil jsem s překladatelem,
asi 40 t i letým. Maturoval v
době kulturní revoluce.Chtěl
se věnovat vědecké práci, studovat fysiku. Místo toho musel
nastoupit nekvalifikovanou prác i v dílně. Ve volném čase se
u č i l anglicky. Jak Čína začala
navazovat hospodářské styky se
Západem, dostal v podniku nabídku pracovat jako překladatel
Bydlel jití
v hotelu?
Ano, v Hiltonu. Postavili hodně luxusních hotelů pro c i z i n ce-nabídka zatím převyšuje
poptávku. V luxusních restauracích, j e j i c h ž ceny nejsou
nízké, se dá j í s t skvěle.
Průměrný Číňan nemá ani na. nor
mální restauraci, mnoho s i
]
j i c h nsnůže dovolit ani oběd v]
kantině a jezdí v poledne
uvařit s i vlastní oběd.
Chtěl byitz i e tam vtiátit?
Chtěl - a musím. Mám tam práci

•••••••••••••••••••••^'F'•••••
Kapli zázračné medajle v rue
du Bac v Paříži navštěvuje
denně skoro 6000 osob.
Církev dosud zjevení PM řeholnici Kateřině Labouré ne.
zatím neuznala. Ani uznanému
zjevení nemusí katolík věřit.
Betlémská katol.dětská nemocnice oslavila 40 let své existence. Založil ji Švýcar P . A r nošt Schnydrig, jmenuje se
Charitas Baby Hospital, má
nejmodernější zařízení a pracu
jí tam sestry Františkánky.
Před 50 ti lety zemřel v Pado
vě kapucín Leopold Mandič,mimořádně vynikající zpovědník.
R. 1983 ho prohlásil JP II. za
svatého. V 16 ti letech vstoupil Mandič v Benátkách do
řádu. Zpovídal i 12 hod.denně
V Prostějově bylo obnoveno
;
katolické gymnásium a založen]
KLUB přátel tohoto qymnásia. j
Před 60 ti lety zemřel v Pra- ]
ze biskup Podlaha. - 50 let \
uplynulo od lidické tragedie. !
Prešovský řecko-katol. biskup \
zřídil v Brně morävsko-slez- \
ský děkanát. Duchovní sprá- |
vou pověřil kněze obojího ob-!
řadu P.Pavla Váchu, faráře v
Domaslavicích u Frýdku.
|
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Rakousko zakázalo vyrábět a prodávat pornografii s dětmi.
V Číně bylo vytištěno asi 3 mil.Písma s v . O jeho rozšíření se
stará Federace bibl.společností, zal.r.1946. Písmo sv.mohou
dostat nejen křesťané, ale i nekřesťanští intelektuálové.
U Skutari v Albánii zničili komunisté r.1968 poutní kostel z
r.1261 a postavili tam elektrárnu. Aie věřící se stále modlí u
místa, kde tento starobylý koste! stál.
Letos uplynulo 170 let od narození Augustiniána J.G.Mendela. K ÍOO.výr.jeho přednášky Pokusy s rostlinnými hybridy
byl r.1965 založen v Brně ústav Mendeliánum.
V USA žije asi 2 mil.Slováků a přes milión Cechů. 3I5 tisíc
se hlásí jako Čechoslováci. Němců je 56 mil., Angličanů 312 mil.
Před časem vyzvaly řecké úřady turisty a poutníky, aby v
létě nenavštěvovali horu Athos. Od ledna do června vydaly
úřady na 3 0 . 0 0 0 povolení k návštěvě.
Čínské min.spravedlnosti potvrdilo, že z vězení propustilo 3
kněze,věrné Rímu,Biskup P.Liu Guandong(72)je v domově
důchodců.
Pravoslavný patriarcha v Istanbulu jmenoval v lednu arcib.
Anastasiose Jannulatose exarchou Albánie. Ovšem podle stanov albánské pravosl.církve z r.1929 má být biskupem jen
Albánec.Při slavnostním nastoupení biskupa 2.8. vypukly menší nepokoje a protesty proti biskupovi z
Řecka. Albánci chtěli Albánce-ne Reka.
Vatikánská musea navštěvuje denně asi 7600 osob. Za celou
prohlídku-7 km-se platí IQ tis.lir - asi 12 f r s .
V protestantském Estonsku žije jen 3000 katolíků(1,5 mil.
obyvatel). Z toho 60 % Estonců. 30% Rusů. Nedávno v y s v ě cený kněz Vaino Niitvági(35). prohlásil, že pastorace je velmi obtížná. Komunisté tam ostře šířili atheismus.
V rámci 500. v ý r .objevení Ameriky darovali Rusové USA
bronzovou sochu Kryštofa Kolumba,vyšší než socha Svobody.
Lod se sochou vyplula směrem k Miami Beach na Floridě.Výtah vyveze turisty na vrchol sochy, kolem ní budou přednáškové sály, kino, museum a výstaviště.Sochu udělal Gruzinec.
Newyorský arcib.kard.O Connor navrhuje, aby v každé diecézi byl hrob nenarozeného dítěte-oběť dobrovolného potratu.
Sv.Otec vybral Denver! USA )za IV.den katolické mládeže. Celý týden budou přednášky, vyučování víře,modlitba,bdění.V
Denveru žije mnoho Mexičanů. Heslo dne:"Přišel jsem proto,
aby měli život a měi: ho v hojnosti."(Jan 10,11 ). Uvažuje se
o budoucím dni mladých v Africe a v Asii.
22.-28.9.se konď v Campo de Joadao v Brazílii XVI.světový
den katol. tisku. Přijdou i vydavatelé katol .knih. Vymění si
tam zkušenosti. Podkladem diskusí bude encyklika s v . Otce
Solicitudo Dei Socialis.
60 km od města Lecce v již. Itálii objevili studenti archeologie
katakomby. Křesťané tam za pronásledování pohřbili UOOosob
Letos uplynulo 150 let od objevení rukopisu díla sv.Ludvíka
M.Grignona z Montfortu o úctě k Panně Marii z r.1712. Jeder
bratr kongregace Montfortiánů dostal toto dílo náhodou do ru
ky a poznal rukopis zakladatele. Předal dílo představenému a
ten je dal biskupovi v Luijonu. Z pověření sv. Stolce se dílem
zabývali odborníci a 7.5.1853 prohlásil sv.Stolec rukopis za
pravý a nařídil jeho vytištění. Má asi 300 vydání v 30 ti jazycích. Velký teolog P.Faber v předmluvě k anglickému vydá
ní zhodnotil charismatický význam nestárnoucího díla. Montfordovým učením o P.Marii se zabývaly mezinár.mariánské
kongresy r.1902 ve Frýburku, 1904 v Římě, r .1906 v Einsiedelnu, r.1908 v Zaragoze, r.1910 v Solnohradě, r.1912
v Trevíru a r.1916 v Barceloně. Dílo zhodnotil sv.Otec v
encyklice ( okružním listě pro celou Církev )Redemptoris
Mater.

Lékaři s ním mají těžkou práci. Návštěvy ho _
usmrtí-říkají. Světec tvrdí, že právě to ho
uarnrtí, když k němu návštěvy nedovolí. Jeden
FILIPA DUSILA VÁŽNOST, KTEROU HO ZAHRNOVALI
z jeho žáků, kard.Cusano, tvrdí, že nikoho v
Proto si neodpustil trochu poaněchu pro svou Římě tak nemilovali jako sv.Filipa. A nejen v
osobu. Ze San Girolamo vyšel průvod jeho žá- Římě, v celém tehdejším katolickém světě. V
ků. Každý nesl kus jeho chudého zařízení:
jeho pokoji je stále rušno.
staré ohřívadlo, dvě rozviklané židle, kutadVŠICHNI TOUŽILI, ABY SE ZA NĚ MODLIL
lo ke kamnům, džbán. Nesli to jako trofeje
Poutník Soto vypravuje, že když šel z Říma přes celý Řím za zpěvu a smíchu. Mnoho lidí
se na tímto směšným nápadem pohoršovalo; sta- do Loreta, a lidé slyšeli, že zase do Říma pojede, prosili ho, aby se za ně přimluvil u Firý Filip je úplně dětinský-tvrdili.
lipa-at je zahrne do svých modliteb. V jeho pokoji si dávali dostaveníčko kardinálové, např.
OČEKÁVÁNÍ VAILICELLY SE NESPLNILO
Filip se porad a schůzí nezúčastňoval. Vybral Vallier a Paleotto, oba zbožní, a četli
si nahoře dvě malinké světničky s oknem naho- evangelia se stejným zájman, jako klasiky.
ře, tím lezl po žebříku na střechu, kde mohl Psali vybroušenou latinou, např.pojednání "O
v klidu rozjímat. Ovšem choroby se nezastavi- kráse stáří". Nejvíc miloval Filip kard.Fredely, tato samota je jen zmírnila. Bušení srdc^ rika Borromejského a kard.Cusana. Frederiko
horkost v prsou a v hrdle. Bylo to svaté vzru- byl synovec sv.Karla-ten ho chtěl mít spíš pošení? Někteří to považovali za touhu po zvlášť litikem, ale Frederiko vzdor překážkám se dal
vysvětit na kněze. Byl zbožný, skromný a přísnostech-ale to nebylo ve Filipově povaze.
Sám nechtěl, aby někdo nerozumně napodoboval ných mravů. Filipovi říkal, že ho chce tak
milovat, jako ho miloval jeho strýc Karel. Ale
to, co u něho tryskalo ze srdce, z lásky k
Bohu. Dvakrát byl těžce nemocen, ale i s ho- je vřelejší než sv.Karel. O všem se s Filipem
rečkou sestupoval denně do zpovědnice, zpoví- radí. Napsal si řadu poznámek o sv.Filipovi.
dal hodiny a dlouho klečel před svatostánkem. Filip rozhodl, aby přijal milánské arcibiskupství a potěšil ho slovy:"Bud statečný, Bůh ti
KAŽDÝ ZE SVĚTc8 KOLEM NĚHO ŽEL SVOU CESTOU
musí pomoci, když ti svěřil milánskou Církev,
K reformě Církve si volal Bůh ty nejschopněj- a osvobodí tě od všech protivenství..V
ší, každého do jiné oblasti: kázání, zpovědi, Frederik mu beznezně důvěřoval. Přátelům řekl,
péče o chudé, vyučování - a hlavně modlitbu. že miluje Filipa tak, že by pro něho ochotně
Žáci Filipovi svého učitele nedostihli.Vzdor zemřel. I Filip má rád mladého kardinála, zve
tanu, že byl už starcem, teprve ted začíná
ho dokonce ke klášterním rekreacím hl.v masohlavní část jeho díla: jeho svatost se přelé- pustě. Tehdy se v klášteře pořádají zábavy, vývá do otevřených srdci těch, kdo se s ním
stupy, žerty, vtipy-které Filip střídá s vážstýkají. Pokud mají srdce otevřené a ne plné nými rozhovory.
světských marností a starostí. Filip dozrává,
"FILIP - ČILI KŘESŤANSKÁ RADOST".
nese bohaté ovoce-a nese je dlouhou dobu po
své smrti.
SV.FILIP NERI Je název knihy, kterou vydal po smrti Filipově
kard.Vallier. Zachycuje tam ty rozhovory, kde
CD ROKU 159Q-CESTA DOKONALÉ SVOBODY
střídá Filip zábavné s vážným. Kdo je blízko
Vzdal se všech úřadů - nové nepřijímá. NovéBoha, nemůže být smutný. Jediným důvodem ke
ho představeného kongregace mají zvolit všich smutku je hřích a to, že ještě nejsme plně u
ni kněží-to je jeho přání. Ještě však zůstává Boha. Každý hovor uměl stočit na Boha, nevyhýzpovědníkem většiny svých podřízených. Ti se bal se ani hovorům o humanismu či filosofii,
brání tomu, aby se jejich duchovní Otec od
a ovšem teologii, a za chvilku provedl někcrnu
nich odloučil. Ten však ví, že je na čase,aby nějaké šelmovství. Jeho žáci mu tehdy říkali
si zvykali na nové duchovní vůdce. Až zemře, "náš křesťanský Sokrates".
cítili by jeho odchod příliš krutě. Také se
K Filipovi chodí učený humanista Strozzi ml.,
vzdal promluv v oratorium. Za padesát let
horlivý kardinál z Florencie Alessandro z miřekl všechno, co říci chtěl.
lánské rodiny Medici. Zůstávají tam celý den,
NEPŘILNUL K SVťMU DÍLU, AČKOLI JE MILOVAL i
hluk chlapců jim nevadí, ani větší a menší staKdyž poznal, že jeho úloha je u konce, odchá- rosti, které předkládají hosté Filipovi.Jen
zí a chce se věnovat jen svému Spasiteli,spá- noc je vyhání ze světničky, náhlá římská nocse své duše. Jeho zdraví je podlcmeno. Život a to je netěší. Alessandrovi předpovídá Filip,
se stahuje do čtyř stěn světničky, na postel. že se stane papežem, ale dlouho jím nebude.DeModlitba ho stále spojuje s Bohem, odloučil
set let chodil do Valliceli, pak je jmenován na
se od všech tvorů, Bůh mu dal dokonalou moud- doporučení Filipovo biskupem v Alexandrii a porost svatých. Rozdává jen svou vyzrálou mou- zději kardinálem. Chce sloužit světci dál-a ten
drost. Přijiná návštěvy, i když je nemocen.
ho žádá o podávání plivátka. Hned mu vyhoví!
P.Silvestr BRAITO.

ÚLOHA KONČÍ

Největší pout 'v dějináchnaší vlasti
Každý prožíval pout k svatořečení Anežky Přemyslovny jinak. Někdo viděl jen kladné věcí a
obtíží si nevšímal. Jiný viděl jen obtíže, radostné věci mu unikaly. A třetí viděl realitu:
obtíže překrývala nesmírná radost, že úcta k
bl.Anežce, trvající 700 let-konečně vyústila v
prohlášení za svatou. Nový drahokam mezi známými i neznámými světci.
NÁS-ZE ŠVÝCňR-ROZDĚLILI NA TŘI ČÁSTI.
Nebyla to vina ani našich, ani římských organizátorů. A pak do obrovského hotelu. V hale je
vidět tváře z Mnichova. Nový misionář vše rázně a dokonale organizuje."Jaký je?"ptáme se.Lidem září oči. Je tam i kolínský misionář-známe
ho z duchovních obnov v Německu a jedné u nás.

U nej slavnějšího oltáře světa-nad hrobári sv.
Petra, prvního zástupce Kristova Církve na
zani. Lidé zpívají ze všech sil. Určitě taková pout českých a slovenských katolíků v Římě ještě nebyla. Mnohým stojí slzy v očích,
jiní s fotografickými aparáty šplhají na boční oltáře-ale čiperní dozorci je brzo zaženou
Snad se jim podaří udělat pár obrázků pro
svoje data!
PO SVATOŘEČENÍ HLEDÁME OLTÁŘ SV.VÁCLAVA '
Na to čs.cestovní kanceláře nemyslely. A když
lidé oltář najdou, děkují ochránci vlasti za
novou světici. Za to, že jsou ve Věčné městě,
vidí střed katolické Církve, sv.Otce. Svaté
město-říkat se to už nesmí, ale kdo nám to
zakáže? Vždyt v Římě žily stovky svatých a ti se přimlouvají za milióny hříšníků a
slabých.
NA NÁMĚSTÍ SE PILNĚ FOTOGRAFUJE i
Jsou tam i hloučky sestřiček ve vkusných řeholních oděvech. Z mnoha čepiček vykukuje
mladá, milá tvářička, vyrovnaná, příjemná která nedávno směla obléci řeholní oděv a věnoval se službě Bohu v ubohých, slabých, nemocných, postižených. Snad byla sestrou i
dříve-ale tajnou. Křížově sestry-vedení mají
ve Švýcarsku, Borcmejky, Saleziánky, Školské
sestry Notre Dame, jen školské františkánky
ne a ne najít. A právě mezi nimi je přítelkyně ještě z války a jejich kněz, který statečně působí na úhoru východních Čech už třicet
let. Většinou jen Bohu známí hrdinové!

NAŠEHO HLOUČKU SE OBĚTAVĚ UJÍMÁ P.HRDÝ.
Přijel jako prostý poutník, ale když nás rozdělili, ujal se nás. Studoval v Římě, umí dobře
italsky-a stará se otcovsky. Když v autobuse
zazní píseň,jejichž další verše nejsou mravně
nezávadné, hned sahá po růženci. Diplomat!
AUTOBUS NÁS VYKLOPÍ NA NÁMĚSTÍ SV.PETRA
Máme čas-proto se podíváme do poutního dcrnu Velehradu-kousek odtud. Na dvoře hrozen lidí u
okénka, kde P.Dittrich-a snad někdo s ním-vydávají duchovně vyhladovělým krajanům knihy. Kéž
jim to'Bůh odplatí! Ty radostí zářící oči každého, kdo nese pod paždí pár knížek. Doma bude
radost ještě větší-knihy snad dostane ten, kdo
se svatořečení zúčastnit nemohl.
TO A TAM POTKÁ ČLOVĚK ZNÁMÉ
ITALSKÁ POLICIE JE BDĚLÁ.
Z USA, z Austrálie, z Jižní Afriky, z Kanady
Zahradila přístup do chrámu sv.Petra a v prolu- a jiných vzdálených zemí. Tváře trochu zekách pečlivě prohlíží tašky, přejíždí tělo zá- stárlé-stejně jako naše - ale všechny radosthadným aparátkem-ale než se k ní člověk dosta- né, úsměvné. Lidi z vlasti už člověk nepoznává. Muže, který seděl dlouho ve vězení a pone! Tu a tam zazní zpěv zbožné písně. Vedle
stojí maminka a vzdychá: "Tak pečlivě j sne s dví stihla ho jiná utrpení-a přece se usmívá!
ma děvčaty skládaly nádherně vyšívané kroje., jKde bere k radosti sílu? Ze svatostánku. Sea ted?"Utěšuji ji - v tlačenici a noři krojů s< 5jít se s někým, s kým se člověk sejít chtěl,
•to je hotový div!
nějaká ta zmačkanina skryje. Otvírám tašku-a
zrak mi padne na arch nálepek s obrázkem sv. ŽALE POD LASKAVÝM ZRAKEM SVĚTICE SE I DIVY
Anežky-vkusným-jako obraz v průčelí chrámu. Na- •STÁVAJÍ. Vedle u stolu v jídelně sedí muž,
bízím je lidem. Vztahuje se po nich tolik dlan. jkterého jsem neviděla od r.l948-z Austrálie.
že lituji, proč jsem vzala od Otce Víta z Chia •Jen podle úsměvu ho poznávám. A P.Špidlík,
qa jen tři archy. V minutce jsou nálepky pryč i{ozdoba naší pouti v Řecku! "A co nemocné norozmrzelé tváře se vyjasňují.
Jhy?" ptám se. "Už jsou,v pořádku!" Bohu díky!
••
ě
KONEČNĚ JSME NA SCHODECH!
W
. v
Podle barvy vstupenek nás posílají zaměstnanci na různá místa. Zase štěstí!
U obelisku, kde jsem marně čekala na
přítelkyni, mi mladý slovenský kněz vyměňuje vstupenku na stání za vstupenku
na sezení-v boční lodi. Mám stoličku,
přenechávám své místo jinému. Z boku
vidím celý nádherný obřad svatořečení.
JAK ZVLÁŠTNÍ POCÍTÍ
Být při tem, když sv. Otec prohlašuje
naši milou Anežku za světici!
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ČLOVĚK Z OPICE ČI OPICE Z Č L O á.b.
V Ě Kpodepsalo
A?!

II

reaneistvi cesKeno rozniasu s Ka» Před hadou, let prohlas-OLa veda: Človek p g -tolickou
j
Církví a s ekurnenic. radou církví smlou-cházZ z opice. Jaká úleva. Bohu{ jestli. vu-\ vu o spolupráci. Církve stanoví podmínky pro
bec existuje) diky, že člověk neru. koruna J tvorbu křesťanských pořadů. Mnoho posluchačů
stvořeni, nýbrž jen vyvinutá opice. Adama* je věřících a mají právo na své vysílání.Za katoEva jsou židovské pohádky. Stvořeni neexist lickou stranu podepsal smlouvu arcib.Vlk,za netuje. Heslo století
je
Vývoj-evoluce.
katolíky předs.ekum.rady církví.Podněty a přáVděčně děkujeme vědě, že nás konečně osvo-S ní se mohou posílat na adresu: Bisk.konference,
bodila od nesnesitelné pX.edAta.vy, že člo- JThákurova 3,16000 Praha 6, nebo na redakci kaveka stvořil
Buk. Věda jaině zjistiJia,odJ tolického vysílání Praha 2, Vinohradská 12.
kud člověk pockátl-z opice. Tým uznaZa na-JV Budějovicích byla výstava prací duševně naruše
11 ikutečnou kodnotu a naši důstojnost.
j ných děti z vlasti, Německa, Rakouska a ŠvýcarJen zaostali, pověrčiví modlilkové lnou
J ská. Zahájil ji O.biskup Liška.
jeltě k nedůstojným zastaralým myšlenkám. JMěsíčník Jezuité uveřejnil v 5.čísle rozhovor s P.
Osvícený duck konečně vyřídil. Písmo, je to S Richardem ČemusemT.J. Vypráví o své cestě ke
dětí, ký slabikáJí. Musíme opravdu přiznat, S kněžství a řádu, i o náboženských poměrech v
Rusku, kde pracuje na papežské nunciatuře.
že v mravních, politických a jiných obo- J
V budově Y M C Y v Brat:slavě na Karpatské ul.se
lech se skutečně chováme někdy jako pavlá-J otevřela poradna Pomoc životu-pod ochranou katoL
•íl.
j děkanátu. Podnět dalo 1 nutí pro ochranu života a
lE TEORIE 0 MVOJl
NEBW.A VOKÁIANA « III.řád sv.Františka. M<i pomáhat ženám a dívkám
aspoň ne v tomto smyslu a pokud jde o člo-\ v nesnadných situacích při těhotenství, v péči o
věka, to nás vůbec neznepokojuje. "Chybě- ' nový život, preventivně vychovávat dívky k přijící článek" se nikdy nenašel, ano, jak
| rozenému plánování rodiíovství. Pracují tam od
zjistil
spisovatel -konvertita
Ckersterton• 18-20 h.lékaři, psycholc gové, pedagogové a právjediné, co vime o chybějícím článku je, zej níci. Tel. Bratislava 49.' -267.
chybi. Ale co na tom? Vřive či později se J V Polsku se zúčastnilo <d 26.4.do 10.5. asi 5QOO
jlite tento článek najde.
L.deWbhl
i mladých židů z 42 zemi pochodu života 1992, na
poctu obětí koncentráků i bojovníků za Izrael. NaA TEP SE STALO NECO UESL9CHAN£H0\
j
vštřvili
Osvětim, Treblinku, Majdánek.
1.srpna 7 95S našli horalé v hloubi asi
j Po ÍOO letech odloučeni navázal Vatikán spojení s
200 m pod pahorkem Maremma v střední 1tá- tzv.polskou
'
katol.církví v USA. Založil ji odpadlý
lil kostru. Pro^.Hurzeler z přírodopisného' a z Církve vyloučený k lěz Franz Hodur. Má asi
a národopisného muzea v Basileji
prohlásil« čtvrt mil.členů, 153 kon unit a 4 biskupy. Jak
že je to nejitarší,
člověku podobná bytost^ vznikla? 29.9.1898 byl \ katedrále sv.Stanislava
A je asi 10-11 mil.let stará.
] ve Scrantonu(Pens. )pře rten dekret o vyloučení
Vosud hlásala věda, že se člověk vyvinul
J P.Hodura z Církve. Jednalo se o to ,kdo je maz opice asi před mitiónm let. Ale nyni
J jitelem katedrály. Polští dělníci, kteří se vystěhojsme itaří jako opice, ba možná ještě
J vali do USA, tuto katedrálu postavili a vyzdobili
ji zlatem. Považovali ji la svůj majetek a chtěli si
Starší. Snad brzo věda prohlásí, že opice S
sami zvolit faráře. Vatikán to zamítl, komunita se
je zaniklý, podvyvinutý člověk. Ani by] odloučila od Církve a r.1906 vstoupila do Utrechtckom i e tomu nedivili,
když uvážíme, kolikS ské unie. Farář se stal starokatolickým biskupem.
děl šimpanzu ie nelili
od obrazů moder.nl- S Hned zrušili latinu jako liturgický jazyk, mši slouho uměni.
J žili směrem k věřícím, r.1906 zrušili celibát.
j e TEpy o p i c e smv NAS BRATRANEC?
J křest a biřmování sloučili v jednu svátost, poslech
J e to mozne? A tedy - podle výzkumu vědy - Jkázání se stal 7.svátostí.Odpadlý kněz Kozlowský
logicky náš předek. Adam nebyla goriZa,
Jzal.r.1897 v Chicagu Pclskou nezávislou církev.
Eva nebyla šimpans. I když ie někdy chová-\ 21.4.se dožil Mons.Dominik Bartosiewicz z Nitry
me jako opice, už nemůžeme py^ně tvrdit,
S 80 ti let. R. 1945-48 byl zástupcem ústřední katol.
že jsme nástupci našich předku.
I tisk.kanceláře na Slovensku,kterou komunisté pak
zakázali
a majetek zabavili. S ním sloužil mši sv.
ME PÍSMO SVATE - ALE VEVA SE MVLILAl
\
Liz v prvních kftestanských stoletích
v Zd&lij v bratislavském semináři P.Štefan Senčík, býv.
učitelé Církve, Ze část Písma je miniLná J ved.slov, VR a P.Vladimír Jukl,dlouho ve vězeni.
symbolicky-prvni se o tom zmínil sv.Pavel.S Biskupové MalawitAfrika)kritizují v pastýřském
Vime např. že slovo"bratr"se
nedá brát do- * listě porušování lidských práv vládou presidenta
slovně. Ježiš se označuje jako Syn Vaviduvt Bandy a kongresové strany a žádají demokracii.
ale ten žil 7 století
dříve. Vývojová teo-l Vláda připravuje vraždu 7 biskupů a apošt.admirie-dobře chápaná-a tak ji přijmout musíme* nistrátora. Na Velký pátek přerušila policie obřady
není důkaz proti stvořeni Bohem. Vývoj je J apošt.administrátora diecéze Mzuzu Johna Roche
(Ira).Měl do 24 dní opustit zemi,odešel do Zambie
itvořevvCv dlouhé lhůtě". Tato lhůta je
J
Biskupové prohlásili, že opustí všichni zemi, bupro nái čai, sSfe však ži-fe mimo čas.
J de-li jeden vypovězen(což by vláda přivítala)

NAŠE

POŠTA

.Prišli sme z Lurd,
najprv sora musela ratovať
našu cestu, lebo, čo sa
nestalo ešte v dejinách
žiadnej železnice, stalo sa u
nás. Chýbalo nám polmiliona na cestu Sluby
boli, že cesta bude lacná a nakoniec bez
zlavy.
Nemali mi z čoho platiť. Vsadila som to na
Matku Božiu a šli sme - čuduj sa svete! na
úver! P. Márii som povedala, aby sa počas
našej pute starala o financie, požiadala som
totiž splaťnosť faktúry do konca mája. No,
ked sme sa vrátili, žiadali zaplatiť hned. A
tak robiť pôžičky, na ktoré by so ja nikdy
nemala!!!
A vieš, že stávku vyhrala Nepoškvrnená???
Potom bolo treba dakovať všelijakým sponzorom malým, drobným i velkým... A tak sme
si naplánovali znova na rok 1994, už rok
pauzy, lebo by to bolo už pokúšanie P.Boha
na tento rok.
Potom hned duchovni cvičenia s chorými a
potom vSzni, a už ma čakalo 36 žiakov na
exerciciích. V nedeíú mi nastupuje 40 študentiek a to neustále dokola..."
"Do Lurd nás bolo 260. A aké sú zážitky? +
Myslím, že to bola velká duchovná obnova
pre všetkých, ktorá siahala až domov do
vlasti. Najpr.v predvečer sroe mali prísť do +
Lurdu, přišla k nám do kupe plakať jedna
asi 40 roč.učitelka, Plakala - ale radosťou.
Hovorila iba jedno:"Mám dnes úžasný sviatok ! " Pýtala som sa jej, či má nejaké jubileum alebo narodeniny. "Nie! Nie!" volala.
"Oveíä väčší sviatok mám! Sestričky, ja som +
sa dnes tu vo vlaku po 20 ti rokoh zpoveda-+
la a tu vo vlaku prijímala Eucharistiu."
A takých bolo viac! To boli tie prvé a hľbo.J
ké lurdské zázraky medzi nami. Bol s
nami Otec biskup Kajnok - rožďavký
biskup, potom osem kňazov, ÍO lekárov, našich 19 sestričiek ako zdra
votníčiek a asi 120 na vozíkoch. Boh
aj dietky a boli s nimi rodičia.
Cestou domov sa odrazu hlásili
uzdravenia. Dvaja, ktorým ešte
den predtým ošetrovali nohy bércové vredy viacročné a^
hnisavé, ukazovali nám
krásné a zdravé nohy.
Desaťročná Radka,
ktorá sa narodila zdra
vá a po jednom roku
sa jej začala rozpadá
vať koža na nohách
od prstov až po kfby a
celé ruky až po ramená,
mala uzdravené nohy.

Ona bola celé v obväzoch a v Lurde ju takto
ponárali celu do vody a sušili na slnku. Doma
jej to prevažovali každý večer, teraz len pred
odchodom z Lurd odviazali nohy, boli krásne,
biela koža. No ruky jej ostali také mala. Mne
povedala:"Ja nemôžem b y ť celkom zdravá, lebo
mne Božské Srdce trikrát v sne povedalo, že
ja budenť'velká trpitelka". A potom ma pobozkalo. Prsty na rukách už mám odhnilé a koža
ako sklovidno všetky c i e v y . " Ešte aj na jazyku
má rozpadnutu kožu a len mixované može jesť
a tekuté a nič ostré. Rozpráva ako vysokoškoláčka. Je velmi inteligentná.
Teda toto su naše zážitky. Počasie bolo prvotriedne-slnečné po celý čas nášho pobytu tam.
Stovka chorých bola v nemocnici, ostatní v
troch hoteloch.
Spoločne sme se denne modlievali oproti jaskyni ruženec. Všetko máme na video-kazetách.
Ľudia su nadšeni a znova sa pýtajú eště raz!
Ešte r a z ! ! Ja hovorím zase:"Vdaka Bohu a Mar i i ! " - že sa nám to vôbec podarilo...
SLOVENSKO

NOVINKY

švédský parlament odhlasoval zákon, jímž se
budou řídit švédští luteráni. Zdá se, že se jedná o odluku církve od státu.
V Moskvě si otevřel pravoslavný patriarchát
první universitu. Je v klášteře Saikonopasskij
u Rudého nám. Zde byla v 17.st.založena řecká
a latinská slovanská akademie, před ÍOO lety
rozdělená na nábož.akademii a carskou universitu
40 studentů katol .teologie pochází z 5 skandinávských zemí a připravují se na kněžství.
V Skandinávii je asi 261 OOO katolíků.
Sdružení pro ochranu rodiny v Argentině sděluje, že denně se tam nelegálně provádí na tisíc umělých potratů. Z toho asi 200 žen umírá.
Sdružení doporučuje, aby se vhodně vychovávalá mládež v oblasti sexu.
27.-30.9.se koná v cisterciátském opatství v
Oseku mezinár.kongres členů sdružení svatého
Benedikta.
Podle Moskevských zpráv bylo od r.1980 vyvezeno z Ruska nelegálně 27 mil.ikon, z toho
90 proc. ze začátku století. V Evropě je
40 pašeráckých organizací, specializujících se na ruské starožitnosti. Mají asi
500 skladišt. Prodávají se hl.v Německu. R.1991 se obchod s uměleckými díky
trojnásobil v poměru k r.1990. Jsou to
liliardové ztráty ( v e francích.)
'Eparchie Prešov!řec.katol.)má 64 bohč>slovců, z toho 31 kandidátů kněžství
pro r.1993, kromě řeholníků a studentů
v zahraničí.
Pravoslavní dosud nevrátili asi 50 kostelů, zabraných násilně řecko-katolické
Církvi na vých. Slovensku.
V Nepalu bylo před 68 r.zrušeno otroctví, ale dosud tam existuje práce nezletilých a nucená prostituce dívek, jak tvrdí
někteří sociální pracovníci.

Papyrus a pergamen
V Ě Ř Í C Í
B I B L I S T É
Poslední negativní kritik bible, abbé Alfred
Loísv, byl vyloučen z Církve kolon r.1907.
Na přelomu století se začaly záhady Písma pomalu prosvětlovat. Konečně se pustili věřící
katolíci do věcné a ne jednostranné, vášnivé
diskuse o Pianu.
DOMINIKÁN MARIE-JOSEF LAGRANGE
založil r.1889 v Jeruzalémě "Ěcole BiPlique
de St.Etienne"a r.1892 odborný časopis"Revue
Bibligue". Lagrange viděl roli Piana v lepším
pochopení a hájení víry. Vybudoval celou vedeckou školu. Jednou zhodnotí dějiny jeho ne
smírné zásluhy o biblickou vědu.
Pro Lagrangeův vědecký postup je typická biblická metoda, která může dokázat, že v biblie
kém zjevení je pokrok. Církevní pravdy-dogmata-také rostou a rozvíjejí se. P.Lagrange požadoval důkladnou znalost různých biblicko-11
terárních druhů. Teprve pak vykládat, tlumočí
slovní význam podle Písma. Vysvětlil to na př.
kladu potopy a Lotovy ženy. Ryzí básnictví je
s podstatou inspirace-osvícení Božího-určitě
spojitelné. Také spor mezi přírodními vědami
a Pianem učený daninikán rozřešil. Při výkladi
lidských pradějin je nutno přihlížet k tehdej
Šímu stavu vědění. Jen tak je možné najít klíč
k pochopení těchto částí Piana sv., které dá'
vají ryze náboženské poučení a jejichž povaha
se kryje s objevenými sbírkami zákonů Hanmurabiho. Soulad. vědy s vírou je podle Lagrange
možný tehdy, když si biblisté osvojí výsledky
orientalistiky a jiných světských pomocných
věd. Jím založená Biblická škola v Jeruzalémě
a r.1927 založená odbočka Papežského biblického ústavu se sídlem v Římě-také v Jeruzalémě,
jsou dvě střediska pro bádání o Pianu, luštěn:
a výkladu rukopisů a archeologických vykopáväc
v Egyptě, Persii/Iráku/, Mezopotámii, Turecku
a Palestině. Objevy orientálních starožitností:
potvrzují pravost a přesnost biblických zpráv
a budují pevné předpoklady pro biblicko-krit.
kou práci. Nalezené papyrusy dcdávají materiá:
který dokazuje, že zachované opisy biblí a
překladů bible jsou spolehlivé. Jen v relativně nedůležitých věcech se najdou rozdíly.
Textová, literární a historická
kritika se staly pro biblisty všech
národností, řečí a vyznání mezinárodní vědou, která už zplodila
nesčetné množství knih a publikací.
JEN NA ORIGINÁLNÍ TEXTY
se vztahuje neomylnost bible,tj.
na základ, totiž na rukopis autora biblického díla. Ty vedl Duch
svatv. Opisovač či překladatel

inspirován Duchem svatým nebyl. Ovšam ani u
Nového, tím méně u Starého zákona nemáme původní rukopisy. Staré originály se nenávratně
ztratily nebo zničily.
V DOBĚ KRISTOVĚ' A PŘED Njk SE UŽÍVAL PAPYRUS,
na který se psaly posvátné texty. Pásky papyru, slepené do rolí - tedy ne v podobě našich
knih - jsou nesmírně křehké, nedají se dost
dobře udržet. Častým používáním při bohoslužbách se opotřebovaly. Kromě toho při pronásledování křesťanů často žádaly úřady, aby jim
křesťané Písmo sv. vydali. Bázlivější křesťané
to udělali - jen aby ušli mučení.
NEJSTARgf OPISY N( WOZÁKONNÍCH KNIH
potkaly stejné osudy, jako originály, psané
rukou apoštolů nebo jejich žáků. Teprve když
pronásledování křesťanů ustalo, začaly se zachované knihy Pía-a opisovat a rozmnožovat.
Proto máme z tohoJ:o období přece jen dost rukopisů - byl mír a klid. Ale i tyto rukopisy
se psaly na papyrus. Později se psalo na vydělané kůže z oslů, vepřů nebo telat - kterým
říkáme pergameny. Ty jsou ovšem mnohem odolnější než papyrus - zachovalo se jich hodně a
dlouho se považov.dy za nej starší opisy svatých knih. Tyto k ižené stránky se sešívaly na
způsob knihy. Tak vznikly svazky pergamenových listů, kterým říkáme kodexy. Do kodexu
se ovšem dalo napsat mnohem víc než na pergamen, proto byla forma kodexů pro bibli vhodnější.
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skončilo pronásledování křesťanů. Z té doby
máme nejstarší kodexy: Kodex vatikánský, uchovávaný celá stalecí ve Vatikáně a Kodex Sinaj ský, který prodali Sověti r.1933 Britskému
museu. Tam je dosud.
Po 4.století vzniclo mnoho řeckých biblických
textů. Dnes už máne velké sbírky Starého i
Nového zákona - starozákonní ze Septuaginty které vědci jasně rozdělili. Takových rukopisů je několik tisíc. Pečlivým srovnáváním a
přirovnáváním různých textů přišli kritici na
to, že pozdější opisy - např.ze středověku se od nejstaršícb - ze starověku - skoro od
sebe neliší. V žádném případě se odchylky nedotýkají pravd katolické víry.
Ale jak překlenout období mezi originálom a nejstaršími opisy? Co se
stalo s prastarými opisy, které byly opsány přímo z originálů Starého
a Nového zákona?
Díky řadě šťastných náhod, není už
tato záhada tak velká a na řadu důležitých otázek můžsne dnes už odpovědět.
p. W. GRUNINGER
OOOOaDOOCXXXXXDOCOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO

Ovzduší řecké krásy a literatury pomalu ustu: poválo posvátnému ovzduší, i když Gamaliel
[ také doporučoval studium řecké literatury. |*|
ZACI SEDĚLI NA ZEMI
V OTCOVSKÉM DOME
bylo trochu zatuchlé náboženské ovzduší,
nebo na nízkých stoličkách v polokruhu kolem
spojené s národní pýchou Žida, stále v duučitele, který seděl na vyvýšeném místě. Vychu spojeného s mateřskou zemí-Paletinou.
bralo se místo ze St. zákona. Přečetlo se naSavlův otec, přísný farizej, zřejmě nešetřil
před hebrejsky, pak v běžné aramejštině.
metlou. "A vy, otcové, nedrážděte svoje dě- Učitel řekl, jak se toto místo vykládá nebo můtí ke hněvu, ale ve výchově užívejte kázně _ že vykládat, pak vyzval žáky k otázkám a
a napomínání z pověření Páně."(Ef 6,4).
;odpovědem. Čtení obvykle končilo ve více méUž tehdy existoval i dnešní problém: příliš
ně duchaplných pokusech o výklad.
přísní otcové a podrážděné děti, staromodní :TEOLOGICKÉ STUDIUM MELO DVA ODDÍLY
rodiče a moderní mládež. Víme jen, že Pavel
Halaša, tj.mnoho podání a určení zákona, a
,-něl sestru, provdanou v Jeruzalémě. O mat- Haggada, tj.náboženské pravdy, které se daly
ce se nezmiňuje, bud to byla tichá putička
! odvodit z dějin St. zákona a různých legend.
nebo brzo zemřela. Pak pochopíme, proč byl
Kam patřil Pavel? Zřejmě k Haggadě, k symbotak vděčný za jemnost Rufovy matky.
lickému výkladu dějin. Tehdy nešlo rabínům
"Pozdravte Rufa...a jeho matku, která je
!o přesné dějiny, nýbrž o vztahy člověka k Bozároveň i matkou mou."(Řím 16,13).
hu. Sv.Štěpán chodil do stejné koleje jako PaZÁSADA FARIZEJSKÝCH RODIN
Ivel-snad byl i jeho protivníkem-a z jeho velké
byla: Krásné je studium Zákona! Thory)ve
řeči v synagoze vidíme, jak pojímal dějiny.
spojení se světským zaměstnáním. U otce-jak
Pavel často užívá ve svých řečech i listech
předpisoval rabínský zákon-se vyučil tkalcov příklady ze svého studia. Např. o Mojžíšovi,
ství a výrobě stanů od dělníků nebo otroků [o Janovi a Jambrovi,který se kdysi postavili
v otcově dílně. Tkalo se z proslulé, nesmírně: : proti Mojžíšovi(2 Tim 3,8). I legendy o archanpáchnoucí cilicijské kozí srsti a práce byla
:dělu Michaelovi,jenž se přel s dáblem o Mojžíšotěžká. K čemu to bylo pro chlapce, který se : vo tělo. (To však napsal Juda( 1,9) .Pavel hledá
měl stát slavným rabínem? Jako apoštol byl
!ve St.zákoně samostatně - ve světle Ducha sv.
často odkázán na to, aby se živil výrobou
! mystický výklad Písma. K náboženské výchostanů. V Efesu při tkaní mluvil s Apollem o :vě a řeckému vzdělání se připojilo nyní stutkaní ducha v duši a o věčném Slově, "které dium bible. Ovládal trojf smysl Písma-přinesl
se stalo tělem a rozbilo svůj stan mezi námi." [si to zřejmě ze školy Gamalielovy. SymbolickýDodnes se tkají v Tarsu látky.
[předobrazný smysl je duchovní, prorocký,
Po práci, večer, seděl Pavel s otcem a se
: tajný - podložený Písmem. Např. podle Pavla
sestrou na střeše domu, díval se na zasněže- :je první člověk předobrazem Krista-posledního
né vrcholky Tauru a otec mu vyprávěl, že
[člověka. Podobně Mojžíšův zákon, velikonoční
za horami sídlí pohanští Lykaionové a Galato- [beránek-Kristus- skála na poušti ( Církev),
vé, propadlí zkáze, protože neznají Boha
[synagoga, sňatek! Krista s jeho Církví) jsou
Izraele. Občas přicházely horskými cestami
karavany obchodníků, mluvících podivným n; symboly
Přizpůsobený smysl - Písmo je sice napsano
řečím, trochu podobným kelštině, a prodává
li otci balíky ovčí a kozí srsti. Chápeme ted, Iv určité době, ale kdo pevně věří, toho osloproč první misijní cesta Pavlova vedla ke Ca-] v u j e i dnes. Např.Pavel v bohatém Korintě doporučuje sbírat pro chudé v Jeruzaléme a
latům - na druhé straně Taurusu.
přirovnává to k sbírání manny (2. Kor. 8,15,
Ex 16,18). Nebo když mluví Mojžíš s Bohem,
U NOHOU GAMA LI ELOVÝCH (Skt 22,31-4)
[má hlavu nepokrytou, mluví-li k lidu, má hlaV pěti letech se učil Zákonu(Thoře)v deseti
> u pokrytou. Izrael má hustou roušku na srdMišně, v osmnácti Sipě(o manželství). Snad
vzal otec někdy chlapce na velikonoce do Je- [ci a ta spadne při obrácení Izraele na konci
[světa. Kněz však má lidem odhalit božskou
ruzaléma. V patnácti letech se tam-jako budoucí rabín-asi usadil nadobro a navštěvoval [pravdu. V alegorickém způsobu výkladu Písma
slavnou vysokou chrámovou školu. Rektorem [se vyznali velcí kazatelé, např.sv.Bernard, sv
:Bonaventura a j. V listě Rímanůmt 10,6-9)přibyl rabbi Camaliel "velmi vážený"(Sk 5,34),
člen velerady, velkomyslný duchovní vůdce, [pomíná Mojžíšovu řeč na rozloučenou(5 Moj SO,
:22). "Ten, kdo plní (zákon), bude mít skrze
který se později odvážil chránit i apoštoly.
Tato škola byla tehdy asi tak proslulá, jako [něj život". Ovšem s pomocí Boží: "Beze mne
později pařížská Sorbona. Dělila se na školu [nemůžete nic učinit," říká Kristus.
:Pavel si získal přístup do vznešených kruhů,
mírného Hillela, který se dokázal vyhnout
[jež spojovaly pobožnůstkářství s přepychem hl.
tvrdým předpisům, a školu fanatika litery
íeny. Např. Berenike svedla i Tita. Pavel se
Sammaie. Camaliel byl Hilielův vnuk. Pavel
brzo vynikal nad ostatními žáky."V horlivosti [zajímal jen o náboženství, ani se neoženil, i
pro židovství jsem ve svém národě předstiho- [když byl u rabínů sňatek povinný. Známe ze
[St. zákona výjimky-Eliáš, Jeremiáš a jiný rabín,
val mnoho svých vrstevníků... "(Gal 1,14).
IOSEF HOLZNER pro kterého byla Thora-Zákon- všecko.

SV.PAVEL NA VYSOKÉ ŠKOLE

APOŠTOL NÁRODŮ

ITY JSI SKÁLA!
I N O C E N C
VIII. Giovanni B.Cibo
Od 29.srpna 1484 do 25.čercence 1492

^ C Í R K E V - pochází z řeckého"kyriaké"k tomu
!Í/ patří"oikia"tj.dům Páně, nebo slovo "ekklesia"
=an
i
- :-\
Už při volbě papeže-konklave-bylo cítit,že ;Í/ řecky, hebrejsky Qahal, což znamenalo sbor povoduch mezi kardinály je špatný. Rodrigo
;lá laných. V St.zákoně to byl vyvolený lid Izraele,
Borgia, synovec Kalixta III.se snažil pod- ;ý v Novén Kristan založená nová společnost Boží.
plácením záskat voliče. Vlády se však zmoc^ý čili tajemné Tělo Kristovo. Dnes se nazývají | j
nil jeho smrtelný nepřítel, Julián della Ro- ;ý různé nábož.společnosti církvani, ovšem Kristus
vera. Se svou volbou nepočítal, bylo mu
;ý založil jen JEDINOU Církev, ostatní jsou pseudoteprve 41 let. Chtěl však papeže, kterého ;ý církve a u každé najdane i jejího zakladatele by mohl ovlivňovat. Podplácel pilně a jeho ;ý Zwingli, Luther, Dr.Farský ap. Jen té Církvi,ktekandidát Cibo byl zvolen papežem.
;^ rou založil, slíbil Kristus, že"brány pekla ji
Inocenc pocházel z Janova. Byl dobrák,ale vÍ/ nepřemohou"/Mt 16,18/. Proto vynechávají protesvelký slaboch. Už než se stal knězem, měl í
ty tantské konkordan.ce/v nich se hledají určitá
dvě nemanželské děti-Teodorinu a Frances- íý slova z Piana sv./slovo církev a nahražují je
chetta. Toho oženil s Magdalénou, dcerou íý slovem"společenství". Hlavou Církve je Kristus,
Lorence Magnifica. Byl to dobrý politický \ý jeho náměstkem na zeni je nástupce sv.Petra,
tah, znamenalo to smír s Florencií a s ro- >ý římského biskupa, papež. Pokud žije, nazýváme
dem Medici, kteří byli nepřátelé Sixta IV. í^ ho sv.Otec-ne pro osobní svatost, ale že nás
Ovšem vzbudilo to pohoršení. Inocenc,pod-í^ má vést k svatosti. K Církvi patří i svatí v
le slov šlechetného kardinála Aegidiuse z íí/ nebi-u Boha-a duše, cteré ještě nějak trpí za
Viterba, byl první papež, který přišel ve-íý lehké hříchy-očistec-dohranady tomu říkáme "obřejně na svatbu svých nemanželských dětí. >
lý cování svatých",t.j. vzájemná pomoc církve víManželství bylo uzavřeno ve Vatikáně. Ma- "
zaný Medici však žádal protislužbu a tu i \ý tězné, církve trpící a církve bojující-tedy
dostal - kardinálský klobouk pro svého tři-íý těch, kdo žijí dosud na zani a bojují o svou
náctiletého syna Jana Medici, pozdějšího
>ý spásu proti hříchu a za ctnost.
papeže Lva X.
v^ Kristus předal apoštolům a jejich nástupcům-bisN
ý kupům-plnou moc či úřad učitelský, kněžský a
Inocenc se musel zúčastnit i italských válek ý pastýřský, "svazovat a rozvazovat"-ovšem ne to,
Např. "války baronů", t.j. vzpoury neapol-;^ co sám učil, spíš v oblasti kázně a liturgie,
ských magnátů proti Ferrantemu. Papež
;
ý dále moc slavit mešní čili eucharistickou obětpodporoval barony, jejichž stížnosti byly ;
oprávněné a vyloučil z Církve Ferranteho. ;^ mši svatou/l Kor 11,25/, moc odpouštět hříchy
Tím si pohněval Milán i Florencii, ba i Fer-;ý /Jan 20,22/ a udělovat svaté svátosti. Apoštolodinanda Aragonského ve Španělsku a uher-;ý vé byli smrtelní lidé, a Kristus jim přece řekl:
ského krále Matěje Korvína. R.1485 oblehl ;^ "Já jsem s vámi až do konce světa"-tedy pravoFerrante Řím.
;tě moc, kterou jim svěřil, se přenáší i na jejich
ý nástupce-biskupy, t.j.apoštolská postoupnost.
Pozdější němečtí dějepisci se často pozasta- ;
vovali nad Inocencovou bulou z r.1484 pro-;ý Tuto postoupnost mají i biskupové pravoslavní
ti čarodějnicím. Byla adresovaná inkvizito- ;ý a částečně anglikánští. Ovšem nenají náměstka
rům v kostnické diecézi, dominikánům Jind-Jý Kristova - papeže, řada papežů je nepřetržitá
řichu Institorisovi a Jakubu Sprengerovi. ;ý od sv.Petra-jehož hrob je pod jeho basilikou,
Ti uveřejnili nešťastný traktát Kladivo ča- Jý K Církvi nepatří ti, kdo nevěří to, co Církev
rodějnic-vyšlo poprvé r.1487 a bula byla ;ý učí/vědcmě a dobrovolně/a ti, které Církev ze
pro dílo jakousi předmluvou. Byl to začá- ;ý svých řad vyloučila-exkomunikovala. K římskotek honu na čarodějnice v Německu, ale
;ý katolické Církvi patří i ti, kdo se s ní sjednoproti nim se jinde postupovalo ostře už od ;tí tili - tzv.uniaté čili řecko-katolíci, uznávají12.století. Inocenc neměl s touto věcí zku- ;^ cí papeže za náměstka Kristova a vyznávající
šenosti, v Římě soudy s čarodějnicemi byly;ý celé učení katolické víry. Mají jen jiné obřady
velmi vzácné.
Hans kDhner
ý a jinou kázeň. Do Církve jsme napojeni liturgieSlabostí charakteru zneuctil tento papež
!ý ky/sv.svátostmi, mší svatou/, symbolicky/jane
stolec sv.Pertra. Dával pohoršení a navíc vý údy tajemného Těla Kristova/ a hierarchicky úplně podléhal silnému Juliánu delle Rovere!
který mu pro osobní prospěch pomohl na RXf uznáváme pravomoc papeže a biskupů.
papežský trůn. U s v. Petra má Inocenc
Ký "Ty j s i Petr-Skáľla-a na té skále zbuduji svou
VIII.velkolepý bronzový náhrobek.
mv Církev a pekelné mocnosti j i nepřemohou. "/Mtl6,i8
V 00000000000000c0cxxx300cxxx30000000^
I KDYŽ SE KOLEM NÄS VŠECHNO
HROUTÍ, MUSÍME SRŽET PŘI SOBE,
flHB
. RESPEKTOVAT SE A MlT SE RÁDI.
^ ^
'
Rafael KUBELÍK

,NA
(NEZAPOMEŇTE
DUCHOVNÍ CVIEENÍ t

ZRÁDCE
Leopoldo Pettacchini byl mrtev
Pro bratrstvo Mafie to byla
citelná zátráta. Kdo nahradí
mezeru, která po něm zůstala'.
Tělo 83 ti letého mafioza bylo vystaveno v prostorné hale jeho obrovské
vily. Leopoldo ležei v rakvi, obklopený růžemi, karafiáty a liliemi.
Ty trochu zmirňovaly krutý výraz jeho mrtvé tváře.
Za pár hodin po jeho smrti se sešli
důstojní vedoucí bratrstva Mafie na
terase před jeho domem. Starý Philipo prohlásil rázně:"Při tomhle vedru
musíme pohřbít Leopolda už zítra.
S rakví přeneseme na pevninu i diananty. Nikdo se neodváží zavřenou
rakev otevřít. Tak přeneseme diamanty policii před nosem."
"A kdo bude držet u drahého zesnulého noční stráž?" zeptal se bělovlasý Benedetto.
"Rafael Giorgone,"odpověděl Filippo.
Rafael byl nejbližším spolupracovníkem zesnulého. Měl na svědomí sedm
vražd.
"Dobrá." Benedetto zatleskal. Rafael
je zbavil sedmi zrádců, ted bude
vyznamenán noční hlídkou.
Mladý, hezký Rafael byl darebák první
třídy. Kolem andělské tváře se vinuly
černé kučery a jen nepřátelsky blýska
jící oči prozrazovaly jeho hrůznou
minulost.
"Dnes v noci budeš u drahého zesnulého držet stráž," Benetto pokynul
lotříkovi, aby k němu těsně přistoupil. "Před západem slunce rakev zavře
me. Dávej na ni dobrý pozor, v rakvi
budou diamanty v ceně čtyřiceti miliónů dolarů. Capito?"
"Jistě,"odpověděl hrdě Rafael a uklonil se.
"Obleč si frak a pro jistotu si vezmi nabitou pistoli."
Rafael se znovu uklonil a odešel.
Nastala noc.
Rafael seděl u rakve na nepohodlné
židli a hlídal mrtvolu svého kmotra.
V celém domě bylo ticho jako v hrobě.
Ani hlásek, ani šustot se neozval.
Měsíc kreslil na vyleštěnou podlahu
stříbrný čtverec. Světlo svící vrhalo
na zed chvějící se stíny.
Rafaela přepadla v opuštěném domě
úzkost. Blízkost mrtvoly mu příjemná
nebyla. Nebyl vůbec hrdinou, i když
měl tolik vraž - o bitkách ani nemluvě, na svědomí. Aby si dodal odvahy,
vzpomínal na své hrdinské činy.

Vraždy mu vynesly nejen obdiv ostatnícř
ale i jejich důvěru.
Důvěru! Nikdo nepozná, když si vezme®
ze sáčku několik diamantů. Deset či
patnáct - to nápadné nebude.
Vstal a donesl si z komory sekyru a
dláto. Zhasl svíce - co kdyby ho někdo zvenčí pozoroval?
Otevřel rakev téměř bezhlučně. Ale
když spatřil nelítostnými vráskami
rozbrázděnou tvář starcovu, zděšeně
couvnul. I když měl mrtvý oči zavřené,
zdálo se mu, že ho jeho kmotr upřeně
a nelítostně pozoruje.
Rafael odvrátil zrak. Stále ještě měl
strach a hrůzu před svým kmotrem, i
když byl vedoucí Mafie mrtev. Jenže
silnější než strach byla žádostivost
diamantů.
Zadržel dech a sáhl pod prostěradlo,
které zakrývalo mrtvého. Opatrně nahmatal sáček a vytáhl jej. Rozvázal
jej a sáhl dovnitř. Ovládl svou touhu a vyňal jen několik diamantů. Snad
dvanáct, snad patnáct. Neodvážil se
je spočítat.
Pak kožený sáček zase zavázal a pomalu jej vkládal zpět pod prostěradlo.
Když vytáhl dlaň, dotkla se jeho ruka
mrtvé ruky starcovy. Ruka byla ledová,
vzdor velkému vedru, a stuhlá jako
mrazem. Tento dotek jím projel jako
elektrický úder. Zdálo se mu, že
mrtvý Leopoldo se každou chvilku na
něho vrhne a potrestá ho za tuto krádež. Bezbožníka!
Spánky se mu zalily krví, když rakev
znovu zatloukal. A jak hrozně mu buši-

lo srdce!

NASE K R I M I

Konečně byl s prací hotov a vztyčil se.
Totiž - pokusil se vztyčit - jenže
něco iio drželo za frak. Mrtvý! Nepustí ho ani po smrti.
Mladík se snažil vytrhnout ze sevření, ale nedařilo se to. Mrtvý kmotr
ho držel pevně.
Rafaela se zmocnil takový děs, že si
i maně sáhnul na krk - a pak se bezvládi ně zhroutil k zemi.
i
Ráno přišli muži, aby rakev odnesli.
J Signore Vieri s pomocníkem. Přijeli z
pevniny a na tu měli přenést mrtvého.
Když nikdo na zvonění neotevíral,
13 vstoupí] i do vily přes terasu. A v haj le našli mrtvého Rafaela, vedle něho
kladivo a dláto.
"Chápeš to? Křídlo jeho fraku je pevně
přibité k víku?"zeptal se Viery. Mladík zavrtěl hlavou a podotkl:"Ted si
musíme opatřit ještě další rakev," a
ukázal na mrtvého Rafaela.
Leo Stein
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P.LEO K U C H A R 7 Vídně. Bude přednášet, zpovTHIt a"sTouzIFlřise svľl6.-18.10.
Povzbudíme se ve víře, setkáme se v milém
společenství s
přáteli, očistíme svou duši
ve sv.zpovědi,
rozřešíme s
ním své probléAARAU-každou 3.ned v rněsící v sále pod —h m y ^ pomodlíkostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10 h-i- me se:"Kde
BERN- 2 . nedě 1 i v měs.v kapli u kostela -t-jsou dva nebo
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod-^ tři v mém jméBASILEJ-slovenská,i pro Čechy,,
nu, tam jsem já
Rílme 1 inbachweg, neděle
9 hod-=+ s nimi','řekl Pán j
CORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
í Cena pobytu:
smer Yverdon, 4 .ned.kostel sv.Petra, 10 h-=+ jednolůž. pokoj:
CURYCH-každou neděli v kryptě Božského -j- 146 frs,dvou!ůž|
Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod. + kovy,za osobu
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue
130 frs.Přihí.u
Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hodrj (ZUrich, Brauerstr. 99), do 25.9.
LLICERN - každou 4.neděli v měsíci v
Exercicíe jsou zase v Quartenu.
10 hod^J
kapli u kostela sv.Karla
PODZIMNÍ TÁBOR DĚTI V SV.MARTINU
RUTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci v
5.-15.1Q.
kapli vedle katol.kostela
v 9 ,15 ^J; V CASIES V ITÁLII,
WINTERTHUR-v kapli u kostela sv.Ulricha;j VEČÍREK MLADYCH-organizuje FOLKLOR 75
v Gemeinschafrszentru Zttrich-Affoltern
Seuzacherstr.2.Rosenberg,Tam zve náš
__
17.října ve 2Q hod
misionář ke mši sv.i katolíky ze
^
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod^J KATEŘINSKÁ VE WINTERTHURU - 21.11.
ŽENEVA - každou 2..ned.v mesiaci v kapli^j; V říjnu zve náš nisionář P.Šimčík k modlitpři kostole sv.Terezky,14 Ave Paschier
be růžence před mší sv. Každý čtvrtek
9,30 hj: je společenství modlitby v kostale sv.Jana
Boská v 19,45 nr e sv.a růženec.
Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob--fTANEČNÍ VE Wlf TERTHUR-U, přihlášky "u
nov. táborů pro děti a mládež, poutních zájez- -tA. Vlčka,t.Q52-2C 29612 "
dů aj. uveřejníme v KLUBU nebo sdělí příslušný^
misionář. Na misionáře se také obrate v záležitosti křtu, sňatku, sv. zpovědifobvykle před
-tmší sv.lnávratu do Církve, vyučování nábožen--4 9.9. se v Spiss. P )dhradie zahajilo T . sympoství, návštěvy nemocných a pod.
-+ sium církev.práva za účasti 140 odborníkůi ze zahraničí. B/la tam založena Slovenská
společnost kanón ckého práva.
JMĚNA A ADRESY MISI0NÁK8
ÍO.9.skončilo ve Fuldě I.setkání vojenských
P.Josef ŠIMČÍK, 8003 Ztlrich, Gertrudstr.
59 .Postrach 9121,8036 Tel.Ql-4621855(fara) | kaplanů z 15 ti států-i z naší vlasti. Mluvilo se hl.o tom, jak šířit víru mezi mladými
P.Anton BANlK - tamtéž,t.01-2414455
P.Martin MAZÁK - 14,rue Maison-Rouge, ij lidmi. Vojenským biskupem je Arc.Dyba.
16.9.-sv.Ludmily,vysvětil biskup Liška v
1400 YVERDON-LES BAINS,t.024-222537
P.Alois ONDREJKA-Leonhardstr.45.,
:+ Ces. Budějovicích nový dům katol .Charity.
BASEL, tel.061-6920404
^ 19.9.začalo v Praze mezinár.symposium,svolané papežskou radou pro dialog s nevěřícími
KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
na téma"nábožeská svoboda na Východě a
Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.s^j; liberalismus na Západě."
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
15.9.byla u kostela sv. Ignáce v Římě preBoská v Curychu.
miera TV filmu k 450. v ý r . založení Jezuitů.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI MŠE SV. v 19.30
-+
—t* Film natočila státní televize ve spolupráci s
P.Šimčík rád navštíví naše nemocné
jezuitskými novinami Civilta Cattolica.
doma či v nemocnici. Upozorněte ho
V den blahorečení zakladatele Opus Dei byl
na ně! NA
MLADÝCH se ro^ náhle uzdraven Josef Mas(70) blízko Barcezesílají pozvánky!
lony.lO r.chodil o berlích,nyní je zdráv.
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Tabletka proti otylosti
Generální ředitelé příliš často sedí. Sedí v autě, sedí v jídelním voze, sedí v letadle, sedí u psacího
stolu, sedí v křesle, sedí v hotelu, sedí u baru,
sedí a sedí a sedí-sedí při jednáních, sedí na generálních shromážděních, když počítají peníze, ba dokonce když vyznávají lásku. Kdo dlouho sedí, tomu
se těžko vstává. Hromadí se na nich nejen peníze,
ale i tuk.
Paní jednoho generálního ředitele vyhledala lékařskou kapacitu. Většina časopisů už
informovala o podivuhodném úspěchu
jeho léčení.
"Pane profesore, můj ubohý muž'.1
"Co mu chybí, milostivá?"
^'Nemůže vystoupit do schodů. V
naší vile máme ložnici v prvním
patře. Zdviž se pokazila, opraváře jsme nesehnali. Už čtyři neděle nevyšel můj chudák muž z domu. Nemůže jít po schodech ani
dolů, ani nahoru. Nejmenší stupínek je mu tuze vysoký. Jeho
srdce, pane profesore, jeho srdce!"
"Jak je starý váš choť, milostivá?"
"Dvaapadesát."
"Kolik váží?"
"Má trochu nad váhu."
"Dobré jídlo, že?"
"Dobré jídlo a dobré pití, pane profesore."
"Uklidněte se, milostivá. Lékařská věda udělala už
velké pokroky. Dnes jsem dostal tabletku, kterou
dáte muži ráno do kávy. Pozítří mi řeknete, jak
tabletka účinkovala."
Za dva dny přišla dáma k lékaři.
"Nuže, milostivá...?" zeptal se lékař.
Manželka generálního ředitele zvolala nadšeně:"Pane
profesore, nenalézám slova chvály. Vaše tabletka
je skvělá, báječná, zázračná..."
"A účinek?" naléhal lékař.
"Fenomenální, pane profesore."
"Vypravujte!"
"Udělala jsem vše podle vaší rady. Při snídaní jsem
dala svému milému choti tabletku do kávy. Za deset
minut byl jako proměněný. Vyskočil, otočil se a začal tančit. Pak utíkal se schodů a vyběhl do schodů-a to ho tak těšilo, že to opakoval třikrát, doběhl až na střechu a seběhl do sklepa..."
"Pak si trochu odpočinul,"hádal lékař.
"Ale kdepak. Hned od stolu běžel hrát tenis,nehrál
už léta, a po obědě, když jsme pojedli..."
"Tak si na chvilku lehnul..."
"Podceňujete působení tabletek, pane profesore. Běžel pěšky do města, po schodech do své kanceláře,
je ve dvanáctém poschodí. Tam si uvědomil, že si
nekoupil noviny a běžel zpět do přízemí a pak zase
pěšky nahoru...V šest byl doma."
"A chvilku si odpočinul. Musel být unavený."
"Byl čilý jako rybička, zapnul stereo a tančili jsme
vídeňský valčík. Vypi! několik lahví vína, pak hodil klobouk do zahrady a zase pro něj běžel a znovu a znovu. a ž . . . přestal přesně deset minut před
svou smrtí..."
Jo Hanns ROSLER

HUMORESKA

NAŠE KŘÍŽOVKA

A.Začátek tajenky, odpadek. B.Stejnf,sláva, žens.jméno(5.p. ),C.2.část tajenky,žal.
D. Nota,trfiající, silně zvučí. E. Dvě stejné
noty, necht, světová strana. útok. F. 3.část
tajenky. G.Kdo neříká pravdu,smyčky,
zn.aut Španělska,dravý pták. H. Předl,
staré zájmeno, nabízení zboží, italský souhlas. 1.4.část taj.,ozvěna.J.Hrdinka Zolova románu, nánost barviva, poušf. K.Slovenská otázka,řeka v Rusku, započala. L.5.
část tajenky, hora v Čechách,M.Mužské
jméno-lidově,řecký bůh,zn.váhy,bolestivá
místa po úraze.
1 .Okolky-lid.,nástroj oráče, neoblečení,
2.Dobromyslné, lovecký pes,slov.otázka,
předi. 3. Trhá, sak, ale ne, citosl. smíchu.
4.Staré zájm.,písmeno řecké abecedy,citoslovce silného bouchnutí,spojka, lat .
550, sykavka. 5. Římský dobyvatel Jeruzaléma r.70.,zimní obydlí zvířat,slov.
otázka,první a poslední písmeno abecedy.
6. Zn. váhy ,starodávně"říká", japonský
způsob uspořádání kytice, předl. 7. Něm.
"led",žens.jméno, slov.otázka, zn.teploty , odpor, předl. 8. Svoje, povstalec, lat.
55, on- zastarale, sykavka. 9. Nota, ženské
jméno-foneticky, dravé zvíře, spojka, tvrdá samohl, karta, zn.yttria,zn.trytia.
ÍO.Lid.bratr, slov.předl.,přechod přes
řeku, anglicky "nebo". 11. Těžká práce,
vada, ozn.kyslíku, lat.období. 12.Karta,
mužs.jméno,konec starodávného kabátu,
snaha, zn.dusíku. 13.Otázka na množství,
židovský prorok, spojka.
Pravda není salám. Nemohou se z
ní podle libosti odřezávat kousky. Neúplná pravda je vždy lež.

HUMOR

Host si prohlíží v restauraci jídelní lístek a najednou zvolá:"Pane vrchní,
vždyť ten lístek je týden starý.""To
nevadí, všechna jídla ještě máme !"
Po požáru ve svém ateliéru prohlíží
slavný malíř ohořelé zbytky svých obrazů . Vtom přijde zákazník a ptá se:
"Nemáte nějaký obraz, který by byl
trochu ohořelý. "Malíř mu ukáže obraz
jen docela málo ohořelý a řekne mu cenu. Zákazník pokývá hlavou: "A nemáte
něco ještě víc ohořelého?"
Vedoucí přijímá novou písařku:"Umíte
psát na psacím stroji?""Ano, ale lépe
"Jistě, Aničko!
se mi píše na stole."
Máš pravdu, miPtá se paní v obchodě:"A vydrží ty
láčku. Jak chceš boty dlouho?""Nebojte se. Ještě si nikdrahoušku!"
do nepřišel pro druhý pár."
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"Víš, že tvůj soused o tobě
strašně lže?""Nevadí. Horší
by bylo, kdyby říkal pravdu."
"Hovoří váš manžel také ze
spaní?""Ne. Ten je zákeřnější; ze spaní se usmívá."
Mohl byste mi opravit motorku?Jistě, co je na ní špatného? Všechno, kromě benzínu.
Učitel se ptá žáka:"Proč má labuť dlouhý krk?""Aby se neutopila, když je velká voda."
"Když jsem byl svobodný, nikdy
jsem nemyslel na šetření.""A tedí"
"Je zde pan doktor?"ptá se děvčátko
"Ted vidím, kolik bych byl ušetřil, kdyv čekárně zubního lékaře. "Není.""A
bych byl zůstal svobodný."
kdy zde zase nebude?"
Jcot domlouvá svému synovi:"Už by ses mohl v y "Můj muž je skutečně nezdvoři^
pravit do světa. Před několika lety
lý. Mluvila jsem s ním půl hoodešel do světa sousedův syn v jednom
diny a za tu dobu dvanáctkrát
roztrhaném obleku a ted má padesát tizívnul. ""To chtěl asi něco říci."
s í c . ' " ^ k čemu by mi bylo padesát tiLékař naslouchá dost dlouho na
síc roztrhaných obleků?"
hrudi své pacientky. Pak řekne:
Londýnský bankéř se svěřuje svému
"Bud jsem hluchý, nebo jste už
nastávajícímu zeti:"Přišel jsem spekulamrtvá."
cemi o celé své jmění.""V tom případě
Policista zastaví mladého řidiče:
by bylo ode mne nesvědomité. kdybych
"Mohl byste mi ukázat svůj
řidičský průkaz?""Jak to? Mys" N e p ě s t u j i k l e p y , vás připravil ještě o vaši dceru."
lel jsem, že řidičské průkazy
A l e vždycky ř e k - Do autoopravny vjel zavřenými dveřm'
se vydávají , až je člověku
nu p r a v d u . "
vůz, z něho vyhlédl řidič a řekl užaspřes osmnáct let."
^
lému automechanikovi:"Potřeboval bych
opravit brzdy, šéfe."
Statistik prohlašuje vítězně:
"Nemůžete popřít, že čísla nex
"Moje žena mi dělala strašné scény,
lžou! ""Proč ne? Je-li prolhaný počtář?"
|< když jsem se někde opozdil. To jsem jí rázně zaNovopečení manželé jsou na svatební cestě.x trhnul.""A jak?""Prostě nikam nechodím."
Ona:"Dělejme, jako že jsme už dlouho svo- x Divadelní kritik, s hlavou v obvazech, potká p ř í '
ji. ""Výborně. Tak vezmi ten těžký k u f r . " ^ tele. "Copak jsi měl za úraz?""Ale napsal jsem o
>< jednom herci, že neví co s rukama."
U zubaře:"Bože můj, tak velkou
x "Můj syn dělá pokroky. Všechno, co napíše,čte
díru v zubě jsem v životě
neviděl. V životě neviděl."
každý s velkým zájmem.""A co píše váš syn?"
"To nemusíte opakovat,"
"Jídelní lístky."
zlobí se pacient."Já nic
"Až přijde večer tvůj mládeneopakoval .To bylo echo."
nec, měla bys mu něco
Pří záplavě sedí dva
upéct,"radí matka dceři.
Frízové na střeše,
"Máš pravdu. Aspoň hned
"Koukej, Karl, tam plovyzkouším jeho lásku."
ve na vodě čepice.''
"Auta kazí mladou genera"To je Hans. Ten seče
ci,"tvrdí otec. "Já spíš
seno za každého počamyslím, že mladá generace
sí."
kazí auta."
Skot donese svým pěti
Z úloh:Mumie jsou zavaření
dětem z města nafukovafaraóni.-Brouci si tykají tycí balon a když jim jej
kadly.-V bajkách jednají lipředává, napomíná je:
dé jako zvířata.-O Dánsku
"Spravedlivě se o něj
vím jen to, že je v něm
rozdělte."
nebo musíš chodit pěšky do prace
něco zhnilého.

ÁZB
8004 Zurich

JSTE
VŠÍMAVÍ?!?
1. Víte, jak se jmenuje aspoň
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několik lidí ve vašem domě nebo ve vaší ulici?
2. Všimli jste si, kteří z nich jsou katolíci a chodí do kostela?
3. Dostáváte-li seznam nových katolických knih, zatrhnete si aspoň některou
z nich, kterou byste si rádi přečetli-i když si ji nemůžete koupit?
4. Všimnete si člověka, který vás pozdraví a pozdravíte ho také?
5. Vystoupíte z vlaku, z elektriky, jste v čekárně, na procházce. Můžete
popsat oděv aspoň dvou osob, s kterými jste se setkali?
6. Jíte v jídelně. Podíváte se-třebas maně-co si objednali u vedlejšího stolu?
7. Zašli jste do kostela, kde jsou ještě sochy svatých. Znáte jména aspoň tří
světců, které sochy představují?
8. Zatrhnete si aspoň tužkou ty v ě t y , které vás v knize, v časopise oslovily?
9. Přecházíte-li ulici, díváte se napravo i nalevo, jestli něco nejede?
10.Podíváte se občas z okna a pozorujete, co se děje před domem, na ulici?
11. Víte přesně, co jí rád váš manžel, vaše manželka, vaše děti?
12.Víte dokonce, jaká jsou oblíbená jídla některého z vašich přátel?
13.Odpovídáte včas na blahopřání či kondolence?
14.Odpovíte na každý dopis aspoň do měsíce?
15.Máte v paměti nebo napsaná jména přátel a příbuzných, kterým byste měli
poslat blahopřání k svátku, k narozeninám?

ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano 4 ne O
ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano 4 ne O
ano 2 ne O
ano 4 ne O
ano 4 ne O

38-30 bodů: jste mimořádně všímaví, ale tu a tam se dá něco zlepšit.
29-20 bodů: všimnete si lecčehos jen náhodou, maně, když vás to upoutá, zajímá.
19-10 bodů:jste hodně nevšímaví - bud vás druzí nezajímají,
nebo jste zaměřený víc do sebe a hodně nřemýšlíte.
9 - 0 : bod: nevšimnete si ani, když vám spadne moucha do
polévky.

V I T E C O J E TO

VZDOROPAPEZ? - Papež, který nehlásá pravé učení Kristovo?
Nesprávně zvolený papež? Papež, který se sám ustanovil papežem
nebo ho zvolili jiní protiprávně?
KONKORDANCE? - Smlouva Vatikánu s jiným státem? Sejdou-li se
kardinálové k volbě papeže? Seznam slov v Písmě sv.a uvedení
míst, kde je v posvátných knihách najdeme?
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