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mše svatá ve volné přírodě. Věřící jedné farnosti na jihu Bolívie sedí na
jednoduchých dřevěných lavicích z ohoblovaných prken. Náhle se všichni pří
tomní obracejí. Za tlumeného zvuku bubnů přicházejí dva chlapci a dvě dívky
ze tmy do světla a jdou až k oltáři, kde se otočí k lidem. Na rukou zvedají
do výšky těžký řetěz. A pak vyznávají svou víru, která jim někdy překáží a
zatěžkává je jako tento řetěz:"Naše víra byla slabá a naše láska sobecká.
Nenaslouchali jsme slovu Božímu a málo jsme jeden druhému rozumněli." Končí
prosbou za odpuštění. Padre Bernardo se modlí. Mladí nechají řetěz spadnout
na zem, podají si ruce, vytvoří polokruh a zmizí opět ve tmě.
K OBĚTOVÁNÍ přicházejí znovu k oltáři. Tentokrát přinášejí chléb a víno,
svíčky a vodu. Jeden z chlapců drží v rukou velký, těžký kámen. Před oltářem
se znovu obracejí k věřícím, ukazují jim dary a zvedají je do výšky. Jeden
za naprostého ticha pronáší prosbu:"Dobrý Bože,
náš Otče, Pohled na tento kámen. Také ten ti
přinášíme jako dar. V něm tě darujeme sami
sebe a své srdce. Zahřej naše srdce
pro druhé a nedopušt, aby ztvrdla
jako tento kámen - nýbrž naopak, aby
přinášelo a rozdávalo světlo a ži
vot. Prosíme tě, otevři naše srdce
pro bližního, změn nás, abychom na
sobě pracovali, změnili se, tak
jak si přeješ, a stali se dobrými
kameny ve Tvé Církvi."

Po těchto slovech položí kámen
k ostatním darům na oltář a pro
sí znovu Boha, aby tento kámen to je nás lidi a naše srdce proměnil a obměkčil, abychom
lé
pe poznali svou víru a obrátili
se ke Kristu.
Je to snad neobvyklá vložka do svaté
oběti. Avšak jistě tato modlitba, toto
gesto obměkčily mnoho ztvrdlých srdcí.
Spojuje se v něm hluboká víra v Boha,
láska k bližnímu a oddanost jeho svaté
Církvi.
Vzpomeňme si při mši svaté na tento příběh.
Prostí věřící z Bolivie dokázali ještě víc
produchovnit to, co nám chce dát svatá
obět a odnesli si posilu, povzbuzení,
do všedního života.

Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Německé vydání světového katolického kate
chismu výjde v 01denburg-Verlag(Mnichov-Vídeň). Počítá se s nákladem I.vyd.100-200 ti
síc. K dostání bude v březnu, bude mít 68O s
stát bude asi 37 frs. Objednat si jej můžete
hned(je to bestseller)u Buchhandlung HansJakob von Matt, Zúrich, Weinbergstr.20. ,tel.
01-252 52-77. Překládá jej P.August Berz z
Insu-ve Švýcarsku-přeložil už řadu papež
ských dokumentů. Řím-jak doufá-bude mít
ÍO proc.ze zisku, aby mohl financovat vydání
katechismu z chudších zemích. V souhlase s
Římem navázal styky biskup Chr.von Schonborn s laickým nakladatelstvím, které vydává
vědecké knihy a učebnice. Má 2000 zaměst
nanců, také tiskárnu a vazárnu. Bylo zal.
r.1959. Nový ředitel nakladatelství Herder ve
Vídni prohlásil, že Herder už není kato
lický. Herder vydělal na vydávání knih here
tiků, např.Drewermanna milióny, stejně vydá
vá protikatolické knihy rakouské nakl. Styria.
Biskup Schonborn prohlásil, že Řím se i při
udělování tiskových práv v Německu oriento
val na stejně laická nakladatelství ve FranciiMome-Plon. Tam se v obchodních domech a na
kioscích prodalo za týden 200.000 výtisků.
Mnichovský Jezuita W.Seibel tvrdí, že biskup
dal přednost Oldenburgu-protože tam má příbuzného-ale kdo má příbuzného v nakl.v Pa
říži? Prý tím uškodil věrohodnosti Církve.Ješ
tě mnohem víc jí uškodily knihy heretiků,kte
ré vydávají velká tzv. katol. nakladatelství.
P.Seibel je redaktorem Stimmen der Zeit.______
Mons.Prigione byl jmenován nunciem v Mexiku
24.11. předal pověřovací listiny presidentovi.
Po 125 letech má Mexiko diplomatické styky s
Vatikánem-na úrovni velvyslanectví a nuncia
tury. Styky byly přerušeny r.1867 a od té
doby vládli nepřátelé Církve, hl. Svobodní Zed
náři. 26.11.byla katol.Církev uznána za práv
ní osobu, která může mít a nabývat jmění.
Většina obyvatel jsou katolíci, ale do chudé
země se vtírají bohaté sekty z USA.____________

1.12.se seslo ve Vatikanskem zasedacím sale
přes 30 předsedů evropských bisk. konferencí.
Při zahájení zdůraznil sv.Otec, že biskupové
mají jednat hl.o nové evangelizaci-aby všichni
katolíci vydávali svědectví o Kristu. V závěru
prohlásil, že kněžský celibát se nesmí stát
předmětem pochybností a abychom, Bůh chraň
nepodporovali jiné spirituality o kněžském ži
votě a poslání. Naši vlast zastupoval biskup
F.Tondra. Sv.Otec také zdůraznil nutnost
spolupráce katol.Církve v jednotlivých zemích.
Církev prochází různými zkouškami, hl.zesvětačením, které ničí i kněžská povolání. Zvlášt
ní strategie(zřejmě nepřátel Církve p.r.)chce
oddělit Církev od věrnosti Pánu. Ten je však
své Církvi věrný, chrání ji Duch sv.,který
má moc překonat ducha tohoto světa - vzdor
různvm slabostem lidí. . . .

Arcib.Dyba z Fuldy napsal seminaristům o
celibátu:"Nevysvětím nikoho na kněze, který
bere na sebe celibát jen proto, že to předpi
suje církevní právo. Vysvětím jen ty, kteří 2
berou na sebe celibát z lásky ke Kristu." í
Urady v St.Gallenu zabavily deset tisíc porno
kazet a 250 videokamer. Porno filmy se vtí
rají do rodin skrze satelity. Přísná ustanove
ní o pornografii, hl.s dětmi, která vydaly
jednotlivé země, odstraní EC-Sjednocená Evro
pa. V Holansku se má na jaře vysílat německý
pornofilm Thereza Orlowská. Třikrát týdně
po půnoci se mají vysílat ostré pornofilmy.
Obchodnice s nemravností prý má na skladě
700 porno-filmů, z nichž každý by určitě
státní zástupce zakázal.

V diecézní knihovně v Kolíně n. R. byla 9.1.
tr. výstava známek s vánočními náměty a to
ze všech zemí a v 15 ti vitrínách.
V chrámu sv.Jana ve Vilně byla z podnětu
Dominikánů otevřena výstava o životě a
postavě bl. Piera Luigi Frassatiho, studenta,
který žil svatě a apoštoloval mezi studenty i
chudinou. V úvodu promluvil apošt.nuncius
Mons.Mullor Garcia. Italský velvyslanec pře
četl telegram italského presidenta Scalfara a
místní televize vysílala pořad o tomto muži.
Výstavu přenesou i do jiných měst. Sestra
Frassatiho-Luciana-napsala o bratrovi knihu
Život, který nikdy nevyhasl, vydanou k dru
hému výročí jeho blahořečení. Dlouho se od
kládalo jeho povýšení na oltář, protože při
otevření rakve se zjistilo, že se v rakvi obrátil-ovšem při nedostatku vzduchu nemohl
přijít k vědomí.__________________________

Podle jeruzalémského rozhlasu by měl sv.Otec
navštívit Izrael. President Š.Perez předal při
audienci papeži pouzdro s dvěma vázami
a terakotovou lampu z doby asi 1200-930 př.
Kr. Na skleněném obalu byl nápis:" Dáváme
vám tyto předměty, aby světlo mezi námi
mohlo stále hořet."_________________________________
v Peru byl zatčen vůdce komunistických te
roristů Bílá stezka - Abimael Cuzmano Reynos. Mají na svědomí smrt asi 25.000 osob,
a škody, které napáchali, se odhadují na 22
mil.dol.Surových a bojovných členů mají má
lo, ale sympatizuje s nimi asi 50 tis.osob,hl.
v chudých oblastech._____________________________

Býv.sovětský mm.zahraničí, nyní gruzinský
president Eduard Ševarnadze(64)se dal 23.11.
mr.pokřtít v gruzinské pravoslavné katedrále
sv.Jiří v Tbilisi a přijal jméno Jiří-na jehož
svátek byl pokřtěn. Jeho křest byl"výsledkem zralé úvahy" a od nevěry se odtahoval
dávno. V kanceláři má ikonu Panny Marie.
parlament rusKe Teaerace scnvaiu zaKon o
vlastnickém právu církví na vše, co je spo
jeno s jejich činností, vzděláním a dobročin
ností. Stát chce vypomoci i při obnově historických církevních staveb.___________________

Hans Kúng neschvaluje nový katechismus.
Bude tedy katechismus opravdu dobrý.
___

VEDLA JE HVĚZDA PÁNĚ
Slunce zazářilo na ranním nebi. Jeden ze
sluhů přešel náměstí a vystoupil k dárečku.
Brzo se vrátil. Mudrci vyšli z ubytovny a
také přešli náměstí. Lidé se otáčeli za nád
hemě ustrojenými muži, kráčejícími slav
nostně k domku. Mezitím se obyvatelé připra
vili na tuto návštěvu. Moudří muži byli
ustrojeni ještě nádherněji než včera. Hed
vábné šaty, třpytivé diamanty, chochol se
houpal na turbanu jednoho z nich. Druhý
držel nádherný kalich s ještě nádhernější
pokličkou z ryzího zlata. Třetí držel širo
ký zlatý džbán se zátkou v podobě pyramidy,
také posázené drahokamy. Předali dary slu
hovi. Byly jistě těžké, sotva je sluhové
unesli.
Vystoupili po schodech a vešli do dlouhé
místnosti. Otevřenými okny zářilo slunce...
Maria seděla, dítě na klíně. Vedle ní stál
Josef. Poklonil se mužům. Maria byla krásná
v bělostném oděvu, od krku až k nohám, od
ramen až ke kotníčkům. Hlava byla orámovaná
copy. Vzrušením zrudlá tvář, s něžně se
usmívajícíma očima a ústy; pozdravila pří
chozí: "Pán s vámi."
Mudrci byli dojati. Přistoupili blíž, vrhli
se na kolena - ale Maria je požádala, aby
si sedli. Nechtěli. Za nimi, také na kole
nou, klečeli sluhové Před sebe postavili
tři dary a čekali.
Moudří muži pozorovali dítě. Stálo na matči
ně klíně, smálo se a žvatlalo hláskem, po
dobným ptačímu štěbetání. Mělo krátkou, bí
lou tuniku a malé sandálky. Ručičky jakoby
chtěly po všem sahat, krásná tvářička s tem
nýma očima a ústa, kolem nich se tvořily
při úaiěvu důlečky. Lehké lokýnky se třpy
tily na malé hlavičce.
Nejstarší z moudrých mužů přemluvil za
ostatní. Vyprávěl Marii, jak jednou v noci
spatřili na obloze neznámou hvězdu, která
zapálila nebe nevídaným třpytem. Tuto hvěz
du nikdy neviděli, na žádné nebeské mapě ne
byla. Neměla ani jméno. Vyšla z lůna Božího
aby zvěstovala lidem blahou zvěst, božské
tajemství. Avšak lidé si toho nevšímali,
protože jejich duše vězely v bahně. Ne
vzhlédli k Bohu, nemohli přečíst jeho SLOVO
které bylo napsáno na nebesích ohni
vou hvězdou. Avšak oni je přečetli
a snažili se mu porozumnět. Za
pomněli na spánek, na jídlo a
věnovali se jen studiu zvěrokruhu. Chtěli vypočítat polo
hu hvězdy, uplynulé hodiny a
její místo. Dali jí jméno
"Mesiáš"-tj.Spasitel, který
sestoupil na svět.

Pak odcestovali, aby se mu poklonili. Každý šel 3

sám, přes hory a doly, pouště a pralesy, přes ře
ky - arěrem k Palestině. Tímto směrem hvězda pu
tovala. Setkali se u Mrtvého moře a pak putovali
za hvězdou dál. Jako divan si spolu rozumněli, i
když každý z nich mluvil jinou řečí.
Došli do Jeruzaléma. Mesiáš měl být totiž králem
Izraele. Nad městem se hvězda zakalila. Se zlome
ným srdcem zpytovali svědomí.Snad je Bůh neuznal
hodným této milosti? Avšak jejich svědomí
jim nic nevyčítalo.
Přišli k Herodovi, kde chtěli najít novorozeného
krále. Král zavolal nejvyšší kněze a učence. Ze
ptal se jich, kde se má narodit slíbený Mesiáš.
Odpověděli:"V Betlémě, v Judsku."
Moudří muži opustili město, a náhle zazářila
hvězda ještě jasněji. Celé nebe stálo v plame
nech.
Konečně se hvězda zastavila a její záře se soutředila nad betlémským domkem. Pochopili, že v
něm musí být božské dítě.
A ted se mu poklonili, přinesli rnu dary a ještě
víc svá srdce. Ta nepřestanou chválit Boha za tu
to milost - totiž že viděli Božího syna v jeho
lidské podobě. Chtěli o tem vyprávět Herodovi.
"Zde je zlato, věnované Králi, zde kadidlo, kte
ré patří matce, zde vonná myrha, nebot tvůj syn
je nejen Bůh, je i člověk. Jeho tělo pozná hoř
kost a nevyhnutelný zákon smrti__ Ale, paní,
jestli se naše znamení a ještě víc naše srdce
nonýlí, je tvůj syn Spasitel, pomazaný Boží a
proto zachrání svět, vezme na sebe jeho viny,
ke kterým patří i tresty a smrt. Tento balzám je
pro tu hodinu, aby mrtvé tělo, které je svaté,
se nerozpadlo a uchovalo se k Zmrtvýchvstání.
Pro tyto dary at si na nás vzpomene a zachrání
své služebníky. At je příjme do svého království
Zatím at mu matka přenechá naši lásku, abychom
skrze něho byli posvěceni..."
Maria mezitím překonala své ohretrení a vložila
dítě do náruče nejstaršího. Ten je políbil a po
dal ostatním.
Ježíšek se usmíval a hrál si s řetězy a třásněmi
mužů, pozoroval zlato v otevřené truhlici...
Pak vrátili moudří muži dítě matce a povstali.
I Maria povstala. Nejstarší z mužů pokynul slu
hům, aby se vzdálili. Potom spolu ještě rozmlou
vali. Bylo jim zatěžko odejít. V jejich očích se
třpytily slzy dojetí. Konečně se obrátili k vý
chodu, Maria s dítětem i Josef je doprovázeli
Na prahu místnosti se rozloučili. Ještě
jednou poklekli a políbili Ježíškovi
nožky. Maria vzala ručičky chlapcovy a
udělala jimi na čelech mudrců znamení
Bylo to požehnání, znamení kříže___
/Es 9, 4 a 6; Zjev 7,2-3; 9,4/.
Pak sestoupili se schodů a připoji
li se ke karavaně...

Marie VALTORTA: BOHOČLOVĚK

ODKUD VYRŮSTÁ.
PRAVÁ NADĚJE?
V minulem cisle mluvil P.Benacek o roz
dílu mezi čistě lidskými silami a mezi
pomocí-milostí-Boží. Dnes se často pro
paguje zesvětačení. Různá nekřesťan
ská hnutí, soustředěná hlavně v New
Age-Novém věku-prohlašují, že středem
všeho není Bůh-ale všemocný člověk.

4

Žijeme z každodenních i z velkých naděje 4
N eměli bychom však omezovat své naděje jen
na to, aby se nám dobře vedlo. Jan Čep řekl
jednou za války v Olomouci v dominikánském
klášteře nám,studentům, a to velmi jemně,
že dnešní mládež(už tehdy!)vidí jen krátké
naděje a že by měla víc žít z dlouhých na
dějí. Obojí jsou však lidské a mají společ
ného nepřítele - SMRT. Vše, po čem toužíme,
nám jednou vyrve smrt.

"MY JSME TVQRCI PRAVDY A ZÁKONĚ?!":
JAKOU CENU MÁ KŘESŤANSKÁ NADĚJE?
Podle nich není pravda něco hoto-i
vého, čemu se musíme podrobit,alei Ta je otevřená do věčnosti. Vztahuje se na
naším úkolem je stále pravdu tvo-: absolutní hodnoty.
řit a uskutečňovat. Není to dar
Boží, všechno musíme, můžeme a
chceme dobýt vlastní silou. Nadě
je, spoléhající se na Boha či na
něco jiného, než jsme my, je pa
sivní. Čeká, že naše problémy a
úkoly rozřeší někdo jiný. Lidská
naděje se spoléhá jen na vlastní
sílu a jen ona je přiměřená lid
ské existenci. Člověk spoléhá jen
na sebe a věří jen sobě. Je to
prometheovská naděje. Prometheus
ukradl bohům oheň a chtěl všech
no dosáhnout vlastními silami.

NADEJE VSAK MÁ KOŘEN V BOHU!
Na začátku Písma sv.slibuje Bůh
padlým lidem vykoupení, dává jim
naději na Spasitele, Bůh říká
svůdci-3áblovi:"Mezi tebe a ženu
položím nepřátelství i mezi símě
tvé a símě její. Ona ti rozdrtí
hlavu a ty mu rozdrtíš patu."
(Gen 3,15). Je to slib vykoupení,
naděje, slib záchrany.
NADĚJE PATŘI K LIDSKÉMU ŽIVOTU
jako vzduch a voda. "Naděje je ja
ko plíce, kterými svět dýchá,"
řekl spisovatel Jan Čep."Je to
nerozevřený pupen budoucnosti,
jenž vyráží z těla našeho přítom
ného času." - Lidské naděje ne
jsou stejně důležité. Jsou naděje
lidské, omezené na tento svět, a
jsou naděje, otevřené do budouc
nosti. Lidské naděje se týkají
toho, co je užitečné a nutné pro
náš denní život: zaměstnání, zdra
ví, úspěch, spokojenost, manžel
ství, hospodářské zajištění a pod
Lidé žijí také z velkých nadějí,
ze snů, které prostupují a nesou
hlavně vědomí novověku. Totiž sen
po uskutečnění toho, co vyjádřila
francouzská revoluce slovy: Rov
nost, volnost, bratrství. Ze se
uskuteční sociální spravedlnost,
společnost bez konfliktů,bratrst
ví lidí, neohrožených válkou a ji
nými nebezpečími.

"Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho
nejde z chrámu. Když pak vyšel a nemohl k nim
promluvit, poznali, že měl v chrámě vidění."(Lk I).

Tuto naději nám nikdo nevyrve. Ochraňuje a
dává věčnou hodnotu i lidským nadějím. Má
prostoupit a proniknout náš denní život.Jan
Čep řekl:"Kéž se tato svrchovaná naděje vtě
luje do každého okamžiku našeho pozemského
života. Kéž je smíšena s naším dechem i s
každým soustem trpkosti a utrpení, které
denně polykáme..." Kristus a apoštolově
při řeči o naději napomínají současně k vel
ké bdělosti a trpělivosti. Tyto postoje nás
spojují s očekáváním věčnosti a příchodu
Krista - soudce.
BDĚLOST A TRPĚLIVOST
V Getsemanské zahradě říká Kristus apošto
lům: "Bděte a modlete se, abyste nepřišli' do
pokušení.(Lk 22,41). V řeči o konci světa
říká:"Bu3te proto bdělí a modlete se po
všechen čas, abyste všemu tomu, co se má
stát, mohli uniknout a obstát před Synem
člověka.(Lk 21,36). Podobně sv.Pavel:"Bu3te
zmužilí, stůjte pevně ve víře, ukažte, že
jste muži, bučíte silní !"(I. Kor 16,13).

BISKUPOVÉ VE SVATÉ ZEMI

OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP J.GRAUBNER ŘEKL:

Jsem- plný dojmu.. .Měli jsme čtyři průvodce a 5
poznali jsme, jak na nich záleží, aby se pout ne
stala jen zbožnou turistikou. Nešlo o to,abychom
18.ll.mr.se vrátili čeští a moravští bisku
posuzovali názory současných biblistů a archeo
pové z pouti do Sv.Země. Šli i 4 sloven
logů, kteří někdy pochybují o věrohodnosti tra
ští biskupové. Skoro ÍO dní bylo naplněno dice či přesného určení místa biblických událos
modlitbou, rozjímáním a poznáváním sva
tí. Putovali jsme s otevřeným Písmem sv., zvi.
tých míst. Navštívili Jeruzalém, Betlém,Na když jsme vystupovali na horu Proměnění či šli
zaret, Kumrán, Genezaretské jezero, Kafar po břehu jezera do Kafarnaum. Zastavili jsme se
naum, Horu Blahoslavenství, horu Karmel
ve stínu stromů u cesty a četli slova našeho Pá
a j.místa. Náklady na pout si hradili bisku na. Cítili jsme jeho blízkost a jeho slova, toli
pové sami, část přispěla nadace V.Getze
krát prorozjímaná, zapadala do otevřených srdcí.
z Liechtensteinu.
Cítili jsme, jak si Pán formuje své učedníky,
CO O POUTI ŘEKL ARCIBISKUP VLK ?
kterým seslal Ducha sv., a jak přebývá uprost
"Nejsilněji na mne zapůsobilo vědomí, že
řed nich. Zvláštním dojmem na nás působil Jeru
chodím po cestách, jimiž se ubíral Pán Je
zalém. Množství chrámů ukazuje na zvláštní Boží
žíš, jsem na místech, kde byl i on, že vi
působení na těchto místech, kde se nebe dotklo
dím kraje, které měl rád, že se plavím po
země. Lidská nedostatečnost působí, že zjevená
jezeře, na němž kázal a dělal zázraky...V
tajemství Boží nepřijímají a nechápou všichni lidé
Kafarnaum jsem navštívil místo, kde stál
stejně. Proto zde stojí chrámy mnoha církví a ná
dům sv. Petra. Asi r.150 tam postavili
boženství. Bolest z této nejednoty částečně zmen
křestané kapli, ve IV.st.kostel.. .Nepřízeň
šují poměrně dobré vztahy odlišných skupin.Pů
dějin vše zbořila... Poslední vykopávky
sobí však stále výzva k pokorné otevřenosti Bo
však potvrdily pravdu tradice. Nejsilněji na hu a čistotě srdce, aby bylo schopné slyšet Bo
mne zapůsobilo, že všechna tajemství Kris ží hlas a říkat mu vůlí i skutky jasné ANO!
tova života se stala mimo svaté město JeJsem také vděčný za zavedení responsoriálních
rusalém. Snad tím chtěl Kristus naznačit,
žalmů(střídavý zpěv nebo modlitba žalmů mezi
že tato tajemství chce uvést do běžného
předříkávačem a ostatními )do liturgie. Je užiteč
života... ( Duch sv. sestoupil na apoštoly
né,
když se zpívají. V kostelích na pouti mi
a ostatní v Je ruzalémě, pozn. red.Sk 2,5).
zněly v duši verše žalmů v melodiích Magistra
Když jsem klečel v jaskyni narození Páně
Olejníka. V místech jejich vzniku se prožívají sil
a viděl množství lamp a světel, neubránil
něji a chápou hlouběji."
jsem se bolestné otázce, jestli někdy tato
POUTI SE ZÚČASTNILI 4 SLOVENŠTI BISKUPOVÉ
tajemství nerespektujeme ...a zapomínáme
Spišský biskup F.TONDRA shrnul své dojmy
tak na jejich původní určení. Bolestně na
takto: "Sv. Zemi jsem dosud znal jen ze studia a z
mne zapůsobilo rozdělení lidí na místech
biblické archeologie. Měl jsem sice představu,ale
všem věřícím tak drahých... Modlil jsem se
zjistil jsem, že byla sice správná, avšak nedosta
za náš národ a ieho křesťanské kořeny."
tečná. Pozorovali jsme život beduinů v pustině
PRŮVODCEM NAŠÍ POUTI BYL BISKUP
judské pouště, viděli jsme jeruzalémské hradby,
z Bolzana, Mons.W.Egger. Vysvětloval ději Betlém i Nazaret a jiná místa, která nám zpřítomny navštívených míst na základě biblic
nila dobu Pána Ježíše Krista a naplnila nás vděč
kých citátů a vedl společné rozjímání. Bis ností za vykoupení. Mnoho míst ztratilo svou pů
kupové se zamýšleli nad vlastním posláním
vodní podobu, z vesniček Kristovy doby vzrost
v zesvětaCeném světě a nad pro la města, vedle života beduínů moderní život...
n
hloubením duchovní práce...
Posláním nasí pouti bylo, abychom se podněco
vali slovy a životem Páně..."
VR

JERUSALÉM R.1875

PALČIVÉ OTÁZKYsvoboda SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Bůh nás stvořil svobodné, tj.k
jeho obrazu a podobenství.(Gn 1,
27). Svoboda znamená možnost sebeurčení, lásky. Svoboda není
"od"něčeho, ale "k"něčemu.
PRAVDA A LASKA
Láska nemůže odporovat pravdě.
Láska je vykonávání pravdy(srov.
Ef 4,15). První čin lásky je hlá
sat pravdu. Spojuje nejen láska,
ale i pravda(srov.Ef 4,4-6).
Láska bez pravdy není pravá.

PROČ SE ZPOVÍDAT?
Jednoduchá a správná odpověá na
tuto otázku nám často uniká. Urči
té druhy "zpovědí"jsou rozšířené
i mimo křesťanství. Tam to ovšem
není svátost. Zpověd jako svátost
je povinná pouze pro křesťany s
těžkým hříchem. A to ne jen z
psychologických důvodů, ale i z
důvodů pastorálních. Dospělý ne
křesťan, který se dává pokřtít,
nemusí vyznávat své předešlé hří
chy. Křtem se mu hříchy odpouště
jí. Jako křesťan může zhřešit,
protože je členem Církve a nemůže
se jinak smířit s Bohem, než skr
ze Církev. Uškodil Církvi a ta mu
pomáhá, aby se hříchu zbavil, a
to láskou, příkladem, modlitbou,
pokáním(Lumen gentium 11, Presbyterorum ordinis 6). Kromě toho
zpovědník vyměřuje pokání, dává
rady, jak zvítězit nad
hříchem,
povzbuzuje...Avšak hlavně rozhřešuje, tj, jménem Kristovým ho hří
chů zbavuje. Kristus pak dává ta
ké zvláštní milost k boji proti
hříchu v nás. Svátost pokání je
jakoby nový,"druhý"křest.
NAČ
MANŽELSTVÍ?
Často se tvrdí, že není rozdíl
mezi pohlavními styky v manželst
ví a mimo ně. Avšak manželství
není jen pohlavní styk. Sňatek
není jen kus papíru. Už po psycho
logické stránce je podstatný roz
díl mezi"předmanželskými"(už slo
vo naznačuje, že nejde o manžel
ství )a manželskými styky. Manžel
ství je úplné oddání se druhé oso
bě v lásce, k níž je třeba Boží
milosti. Manžel a manželka je v
plném slova smyslu "druhé já".
Manželé jsou duchovně"jedna oso
ba." Gn 2,24). Manželka není pouze
"žena", jakýsi druh nevěstky stá
le k dispozici. Manželství je
především duchovní spojení v nad
přirozené lásce, jako to bylo me

zi sv.Josefem a Pannou Marii,

jako je to 6

mezi Kristem a Církví(sr.Ef.5.21).Pohlavní
styk je pouze projev této lásky, jež hledá
pravé dobro druhého. Není to sobectví ve
dvou, to nemůže být základem žádného man
želství (Gaudium et spes, 4). "Předmanžel
ské styky"nejsou pohlavní, ale duchovní spojení s Bohem modlitbou a svátostmi a bě
hem zasnoubení se má hledat a založit du
chovní jednota. Manželé si pak mají navzá
jem pomáhat posvěcovat se a spasit. I s
dětmi. Rodičovství je velký úkol
a velká
zodpovědnost.
ZODPOVEDNOST SVĚDOMÍ
Zodpovědnost znamená zodpovídat se. Komu?
Sobě? Ne, Bohu! Mravní svědomí je vědomí
vztahu k Bohu a Jeho vůli. Tuto vůli známe
z Božích zákonů a neznamená to osobní roz
mar. Svědomitý a zodpovědný křesťan si uvě
domuje své synovství Boží.
Bůh mu dal
určité zákony, směrnice na správnou cestu,
a jednou se bude zodpovídat Bohu, jak hor
livě po této cestě k Bohu šel(srov.např.
2 Kor, 5,10); to je"spravedlivý člověk','
jak ho líčí Písmo sv.
JEDNOTA
KŘESŤANŮ
Ekumenismus neznamená slepení všeho dohro
mady. Je to jednota křesťanů v jediné pra
vé Církvi, živého Těla Kristova, v Církvi,
kterou založil a stále v ní žije Kristus,
(viz Unitatis redintegratio 4c).

NÁBOŽENSKÁ
SVOBODA
Náboženská svoboda není"svoboda od nábožen
ství" ani "svobodná volba mezi náboženství
mi", ale je to svoboda pro náboženství,
jeho hlásání a vyznávání. (Dignitatis
humanae 2-4).
Prof.Dr.

ARCIBISKUPSKÝ
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NA CO SE PŘIPRAVUJEME...

EXERXICIE V EINSIEDELN
19. - 21.března
EXERCICIE V BETHANIEN
25.-28.března
EXERCICIE PRO MLADÉ
19.-18 dubna ve Schwarzenbergu
ZÁJEZD DO RlMA
pro mladé od 15 let
3.-8.května
POUŤ DO EINSIEDEL
věnovaná ochránci roku
sv.Janu NEPOMUCKÉMU,od
jehož smrti uplyne 600 r.
16.května.
LETNI TÁBOR PRO MLADÉ
bude na Sicilii na soukro
mých plážích Saleziánů.
V říjnu zemřel po delším
utrpení DR. LEO KOHOUT,
OLOMOUC
věrný návštěvník exercicií
a odběratel KLUBu.
Ať odpočívá ve svatém pokoji.______

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Mnoho prácemnoho lásky

Určitý počet mladých i starších lidí se nyní při
pravuje na stálé jáhenství. Jáhni mohou být ot
cové rodin. Pro ně bychom potřebovali volné
Jaké úkoly ma generální vikář?
farní budovy.
Biskup-v Praze arcibiskup-má v diecézimoc
Bude se Církev snažit, aby se fary navrátily 7
zákonodárnou, výkonnou a soudní. Při moci
původnímu účelu a nájemnici se vystěhovali?
výkonné zastupuje biskupa generální vikář ,
Pokud vím, nikdy jsme drasticky nepostupovali.
(vicarius-zástupce). Generální, všeobecné
Ale tyto budovy by měly sloužit svému účelu.
věci(pokud nejsou vyhrazeny nebo si je neNavíc, některé farní budovy jsou v hrozně za
vyhradí biskup). Mám tu milost, že jedním
nedbáním stavu, nemají ani běžné sociální zaří
z mých předchůdců byl sv.Jan Nepomucký.
zení. Pak je složité přeložit kněze, který si na
Do jisté míry je to nevděčná funce. Na bis
své faře zařídil aspoň primitivní koupelnu, do
kupa si nepřátelé netroufnou, ale na gene
rozbité fary, kde nic není.
rálního vikáře ano.
Bude mít Církev prostředky na opravu far?
Tento úřad už zastáváte skoro rok.
Byla to pohnutá doba. Za pronásledování ne Musí se to řešit od místa k místu. Je důležité,
aby byl opravený kostel, a je důležité, aby
mohla u nás církevní správa fungovat. Byl
farář bydlel v lidském prostředí. Když je na
tu jen pan kardinál, pan kancléř a ve vrát
faře zima a faráři prší do ložnice, pak asi ne
nici pan Bláha. Letos došlo k většímu pře
bude dobře dělat svou práci. A najít finanční
kládání kněži, jako odpověd na změněnou
situaci. Jedná se i o zabezpečení Církve.Za prostředky není vždy jednoduché. Někde pomá
hají věřící sami, ale v dnešní situaci není snad
tím jsou kněží placeni státem, tak tomu asi
v budoucnu nebude. Avšak stát ještě nevrá né od nich něco žádat. Doufejme, že od příští
ho roku bude umožněna sponzorizace a za dary
til církevní majetek. Tedy je tu mnoho nebude možné získat úlevu na daních. Situace je
rozřešených věcí a situace byla stále je
velmi těžká. Opravdu, jako po zemětřesení.
ještě mimořádná.
Dovolte poslední otázku. Zapojili se tajně vysvě
Mnozí věřící přijímají s nevolí fakt, že jejich
pan farář byl přeložen. Proč se to stalo?
cení kněží do práce v diecézi?
Dík kampani některých zahraničních novinářů
Nedávno jsem v jedné farnosti měl kázání o
poměrech v naší diecézi.Polovina našich kně vznikl o celé věci nesprávný obraz. Máme mno
ho tajných kněží, kteří od r.1989 tajnými nejsou
ží je přes 60 až 70 let. Loni jsme měli jen
protože byli vysvěceni ve východním Německu
tři nové kněze, a každý rok nám jich 15-20
nebo v Polsku řádnými biskupy-někdy i domácí
umírá. Letos se nad námi Pán Bůh smiloval
a máme 21 bohoslovců. Teprve za pár let byJ mi. Tam není žádná potíž, všichni se zařadili
do duchovní správy. Tajně vysvěcen byl např.
chom mohli snad začít trochu dýchat.
Myslel jsem, že po mši svaté přijdou farníci
i biskup Liška(redemptorista v Č.Budějovicích).
Pak je zde skupina biskupa Davídka. Před tě
se stížností, že jsem změnil duchovního.Při
mito kněžími, i samotným Davídkem, musíme mít
šel však předseda farní rady a poděkoval,
že za takové situace jsme jim ještě dali kněze úctu, protože riskovali pro Krista a jeho Církev
Na druhé straně tam nebylo vždy vše v pořád
Ujistil mě, že minulému knězi, kterého měli
ku. Myslím, že se nedá zazlívat našim biskupům
moc rádi, vytvoří zázemí modliteb pro jeho
ani Sv.stolci, když cítí odpovědnost vůči věří
novou misii. Pochopil jsem, že v této far
cím a žádá, aby bylo jisté, zda tito kněží jsou
nosti" jde o sv.Václava ve Vršovicích-začalo
platně vysvěceni a mají také aspoň základní
růst Boží království.
Máme ale jiné farnosti, kde se lidé bouří, po vzdělání. Myslím, že kdyby šlo o tajné lékaře,
sílatí výhružné dopisy, přikládají stránky s
lidé by byli také opatrní, dokud nemají jistotu,
podpisy. Zeptal bych se jim, kolik z nich se že lékaři byli opravdu solidně na lékařskou
práci připraveni.
za posledních 20 let přestěhovalo. Lidé se
O. biskup Škarvada
Děkujeme za rozhovor.
stěhují, mění zaměstnání a kněží by měli zů
Jan OULÍK - Katolický týdeník
stat stále tam, kam je poslal církevní tajem
ník? V těch dobách bylo přeložení opravdu
často trestem. Dnes je nepřekládáme za trest
R. 1972 v Paříži založené sdružení pro apoštolát
ale abychom zpružnili celou pastoraci a situa
a modlitbu"EMANNUEL"otevřelo v poutním místě
ci přizpůsobili potřebám doby. V celém svě
Birkensteinl Německo) školu víry. Hnutí má asi
tě se přece kněží překládají.
4000 členů. Pro Mnichov schválil jeho stanovy
Protože je nedostatek kněží, obsazují se
kard.Wetter. V Německu má asi 300 členu, hl.
dnes fary věřícími rodinami..._____________
v Mnichově, Wúrzburqu a Hildesheimu.
Bylo by to dobré, ale mnoho far je obsazeno
Katol. tiskový svaz Německa chce protestovat
lidmi, kteří ani nevěří a dosadil je tam ná
proti vysílání nemravných a násilnických progra
rodní výbor. Fara by měla sloužit pastoraci
mů hl.v televizi RTL a SAT 1. Předseda Alois
jako místo pro nějaké společenství. Zde mo
Rummel vyzval biskupy, děkanáty,farnosti a
hou pomoci jáhni, kteří převezmou část pas
věřící, aby "zahrnuli tato vysílání protestními
torační činnosti v osiřelých farnostech.
dopisy"._________________________________________________

ŘÍM PLÁČE...

V POSLEDNÍCH LETECH
byl hned Filip nemocen, hned zdráv, a
přece byl jeho pokoj stále dostaveníčkem
kardinálů, mladých šlechticů i veselé mlá
deže. R.1594 měl silnou horečku. Najednou
vstal, vztáhle ruce a volal, jako kdyby
mu Panna Maria blízko : "Madonna mia, Madonna mia..." V té chvíli byl zdráv-Maria
svého ctitele uzdravila. Byl v pořádku ce
lý rok,mohl i vycházet ven a sloužit všem.
kdo k němu v zástupech přicházeli. Na
vštěvuje i své přátele v rodině Massiny,
jde k papeži-který trpěl bolestnou dnou,
aby byl zdráv a pokračoval v práci.
ALE ZA ROK ONEMOCNÍ ZNOVU
Lékaři se domnívali , že brzo zemře, ale
Filip tvrdí, že bude v květnu, na svátek
sv.Filipa, svého patrona, sloužit mši sv.
Slouží ji, ale 12.května znovu chrlí krev.
Všichni cítí, že pozemský život Filipův se
chýlí ke konci. Jeho bývalý žák, nyní
představený kláštera, Baronio, mu udělu
je pomazání nemocných. Sv.přijímání mu
přináší kerdinál Fredico Boromejský a Fi
lip volá vstříc svátostnému Kristu:"To je
má láska..!" Když už jsou předběžné ob
řady tuze dlouhé, volá: "Už mi ho dejte!
Hned, hned!" Kardinál klidně pokračuje v
obřadech a když říká: "Pane, nejsem ho
den..." bije se Filip v prsa, sklání hlavu
a říká: "Nejsem hoden, nikdy jsem nic dob
rého nevykonal. " Po sv. přijímání se hlasi
tě modlí a pláče. Náhle vstane , že má lep
ší léky než všichni lékaři. Celý den může
chodit a ráno slouží mši sv.
25 KVĚTNASLOUZI NAPOSLED MSI SV.
Celé dopoledne zpovídá a čte životy sva- i
tých hlavně mu předčítají život sv.Františi
ka a sv.Bernardina ze Sieny-také frani
tiškána. Navštíví ho kardinálové Cusano >
a Boromeo. Netuší, že s ním mluví napos-i
ledy. Ale Filip to ví. Když k němu při!
stoupí Boromeo, objímá ho Filip vřele a
i
líbá ho na temeno hlavy-to ještě nikdy ne-:
udělal...Kolemstojícím opakuje: tři a tři
>
je šest. Nechápali jeho slova, že tím mys- i
lí hodinu své smrti. Ve tři hodiny v noci i
slyší Galonio klepání Filipovy hole na pod-:
lahu. Galonio přichází a vidí, jak Filip
i
stojí a lapá po dechu. Pak tiše řekl: "Od- j
cházím, odcházím..." Lékaři se pokoušeli i
mu dech uvolnit, ale Filip je přerušil:
j
"Nemáte-li lepší léky, je konec, umírám..">

SVOLALI CELOU ŘEHOLNÍ OBEC
Žáky už tak rychle svolat nemohli. Baro
nio se modlil modlitby za umírající. Filip
seděl na loži, obrácené oči k nebi, k Bo
hu, po kterém tolik toužil a neslyšel už
ani slova vzlykajících kolem!"Otče, copak
nám nepožehnáte?" V té chvíli skonal.

PO ŘÍMĚ SE ROZLÉTLA ZPRÁVA O JEHO SMRTI

Květy, kterými byl zasypán mrtvý Filip, si lidé
rozebrali. Přišli kardinálové, papež, jeho žáci. 8
V noci lékaři pitvali jeho mrtvé tělo. Byli zvěda
vi, najdou-li příčinu jeho podivuhodného tlukotu
srdce a jeho vnitřního ohně. Našli zlomené žebro
a mimořádně zvětšené srdce...Byl to tedy oprav
du žár jeho lásky k Bohu, který mu srdce zne
klidňoval a zaléval tělo prudkým ohněm.
Kolem jeho rakve se sešel celý Řím. Se vzlykotem se modlili za zesnulého. Kardinál Medici dal
zhotovit rakev z ořechového dřeva a postaral se
o úřední zjištění totožnosti mrtvého. Už po jeho
smrti počítali s tím, že bude prohlášenza svatého
Hned po jeho smrti se starali žáci o to, aby byl
prohlášen za blahoslaveného. Tak milovali sv.
Filipa. Byl miláčkem všech.
O KRÁSNOU KAPLI PRO JEHO MRTVÉ TĚLO
se postaral Nero de Neri-domníval se, že je jeho
příbuzným. R.1622 byl prohlášen Filip za svatého
zároveň se sv.Ignácem, sv.Františkem Xaverským, sv. Isidorem a sv.Terezií z Avily. Žáci se
postarali o výzdobu kaple, jedné z nejkrásnějšícl
v Římě. Umělec Pomarancio vymaloval jeho svět
nici, proměněnou v kapli. Reni namaloval krásný
oltářní obraz-bohužel trochu změkčilý-jak měl ve
zvyku. Da Cortona ozdobil freskami ze života Fi
lipova strop Chiesa nuova P. Marie in Vallicella.
Ozdobil i klášter krásnými obrazy-a to ve všech
místnostech, které připomínaly světce.
Bohužel kaple v pokoji Filipově vyhořela, zůstal
jen stůl,postel a oktářní socha Piety. Dnes je
tam museum.
SV.FILIP NERI
Z paměti římské mlá
deže nikdy nevymize
la vzpomínka na jeho
lásku k mladým. Jako
bohoslovec Otec Braito poznat tuto lásku
na vlastní oči. Vzdor
zákazu fašistické vlá
dy uspořádali
mladí průvod s ostat
ky sv.Filipa. Italská
policie tehdy potrhala
vlaku, kterou mladí
katolíci nesli. Dávno
povolený průvod poli
cie zakázala, i když
se mladí zaručili za
pořádek, který udr
žovali skauti. Průvod
šel zapadlými špina
vými a páchnoucími
uličkami starého měs
ta Říma. Rakev nes
li studenti vedle kněží. U kostela zpívali tehdy zakázanou hymnu
"Noi vogliam Dio". Když vnesli rakev do koste
la, bylo požehnám. Jeho rakev byla pokrytá
květinami a větvičkami, které si mladí rozebrali.
Tehdy se rozhodl P.Braito, že napíše tento ži
votopis světcův a začal sbírat materiál. KONEC.

POSLEDNÍ ZPOVĚĎ
Konvertita ze židovství, Hermann Cohen, geniální klaví
rista, se stal knězem-karmelitánem. Působil hl.v Anglii,
kde založil Karmel. Když vypukla válka mezi Francií a
Pruskem, byl právě ve Francii a jako Němec z Hamburku
se musel vrátit do Německa.
_______

„MÁTE JEHLU ? "
Paní Boženka přišla s poukazem od
své doktorky k lékaři ve středisku.
Potřebovala kalciovou injekci. 9
"Jehlu máte?"zeptal se lékař.
*
Boženka pochopila, že nejde o jehlu
na šití, ale jehlu injekční.
"Jehlu nemám?"zašeptala.
"Jak vám tedy mám dát injekci?"zalomil rukama lékař.
Důležitý nedostatek ve svobodné
vlasti. Stejně jako nejsou různé pi
lulky a prášky,obvazy a náplastě,
špiritus k desinfekci a jiné nemoc
niční potřeby. Ve výkladních skří
ních vidíme elektronické přístroje,
barevné televizory, výběr magneto
fonových pásků i kompatních desek
(CD)-ale jehly nejsou1.
Co je důležitější? Gramofonová des
ka s"hit parade"či léky pro nemoc
né a chirurgické nitě a jehly?
PROČ TO VLASTNĚ NENÍ?

DOJALY HO PŘÍPRAVY NA I.VATIKÁNSKÝ SNĚM
14.října 1869 žádá synovce Jiřího o vystřižky z katolické
ho časopisu Universum, týkající se jeho řádu nebo sněmu
"Je důležité, abych měl informace o těchto událostech."
Asi mu poslal Jiří příliš mnoho výstřižků z různých no
vin. V pozdějším dopise ho prosí, ,aby posílal každé tři
neděle jen vystřižky, pokud se týkají řádu nebo sněmu..
Nemá chut věnovat se tomu, co nesouvisí s poustevnickým životem...
VATIKÁNSKÝ SNĚM-8.12.1869-SLEDOVAL SE ZÁJMEM.
6.ledna 1870 píše Jiřímu:"Potřeboval bych seznam všech
komisí biskupů, zvolených do sekcí sněmu-pokud se týka
jí řádů. Není-li to v časopisech, které jsi mi už poslal,
odešli to hned. Musíme se za sněm vroucně modlit.Jistě
bude pomáhat Duch sv., aby se opona, která dosud za
haluje některé otázky, se rozhrnula a aby lidé malé víry
poznali, co je katolík povinen věřit a že se nesmí umenšo Co nese víc peněz? Gramofonové
vat zjevené pravdy. Galikánci jsou ubohou postavou a
desky nebo chirurgické jehly? Kte
náš sv. Otec se při každé příležitosti modlí za pokoru."
ré má mít každá nemocnice a stře

disko. Na českém trhu se bude stáleldoufejme, že ne stále), prodávat
zboží, které něco nese, ale rodina
paní Boženky si nechá píchat injek
ce stařičkými jehlami, s nebezpečím
infekce nebo dokonce AIDS.
I v bohatém západě jsou problémy.
Ale obvykle se rychle vyřeší. Ve
vlasti však narážejí problány na zby
tečnou byrokracii. Nedůvěra jedno
ho k druhému, nejistota a nedosta
PAPEŽSKÁ
NEOMYLNOST
tek dobré vůle znemožňují nápravu
byla vyhlášena 18.července 1870. Druhý den vypukla vál
a zpomalují vývoj celé země. To jsou
ka mezi Francií a Pruskem. Ta změnila do základů život
negativní vlastnosti, zakořeněné v
P.Hermanna. Byl Němec - a bylo nebezpečné, aby zůstal
lidech z dob komunismu a dotýká se
ve Francii. Ostatně, bylo to nebezpečné i pro jeho řád.
to i nás, emigrantů, kteří po letech
Naposledy se uchýlil do samoty v Tarasteixu, kde se na
přijeli navštívit rodnou zemi.
bídl Bohu - jak píše sestře 13.srpna, "aby nás nepotka
NÁROD BY SI MÉ UVĚDOMIT,

Z DOPISU JE JASNÉ, ŽE TOUŽIL PO ROZHODNUTI
o papežské neomylnosti ve věcech víry a mravů, slavnost
ně prohlášené pro celou Církev. Této neomylnosti gali
kánci odporovali. Na jaře opustil milovanou poustevnu a
kázal v Poitier. Musel předčasně přestat, onemocněl.
Ale v květnu už byl poměrně zdravý a podal Marii, nejstarší dcerce bratra Alberta, první sv.přijímání. Zároveň
byl zvolen prvním definitorem řádu a novicmistrem v
Broussey(Gironde). Skončil jeho krátký poustevnický
život a po dvou kázáních přijel 1. června do Broussey.

lo tolik neštěstí. Přesto žehnám milující Boží ruce, at se
stane cokoliv, miluje nás, i když trestá právě tak, jako
pečuje."

že ne všichni krajané jsou bezcitní
kapitalisté, kteří přijeli do vlasti
ostatní ponížit, ošidit a okrást.Mezi
V GRENOBLU HO POVAŽOVALI ZA PRUSKÉHO VYZVĚDA
(emigranty je dost těch, kteří se ra
ČE_. Dokonce ho potkalo několik jiných nepříjemných přídují z nově nabyté svobody a také
hod a tak se dostal v říjnu do Montreux, kde potřebovali
mnozí pomáhali porobenému národu.
pro několik uprchlíků kněze. Jeho apoštolát ve Švýcarsku
VERTE TOMU NEBO NE

netrval dlouho-koncem listopadu odejel do Špandavy u
Berlína, kde sloužil 5300 francouzským válečným zajatcům
Byla to vyčerpávající práce. Píše sestře-6.listopadu 1970:
"Ráno sloužím mši sv.a káži asi čtyřem stům vojáků,a tak
se za dvanáct dní všichni na mši vystřídají. Pak navští
vím nemocné v nemocnici, odpoledne jdu do baráků za
zdravými." Mezi vojáky řádil tyfus, úplavice a neštovice.
P.Hermann, seslabený pokáním a nesmírnou činnosti, byl
málo odolný. Nakazil se neštovicemi, blouznil, měl vyso
kou horečku. Noc před smrtí se naposled vyzpovídal a
přijal Tělo Páně. Zemřel 20.ledna 1871.
KONEC

ten"cizinec", který přijel dálkovým
vlakem nebo letadlem do vlasti s
napěchovanou taškou či kufrem s
balíčky čerstvě upražené kávy či s
jižním ovocem nebo s lahvfpravého
francouzského koňaku", či s bandaskou s mraženými kraby či i ta
babička s bochníkem"pravého české
ho chleba", ti všichni přijeli rozdě
lit se s vámi o nedostupné lahůdky.
Aspoň si to mysleli. HLAS NÁRODA

NEURČITÁ JISTOTA
Znění celého Piana, které se díky moderní tex
tové kritice paněrně spolehlivě zachovalo, má
ovšem různé varianty-odchylky. Jestli autoři
dějiny spásy napsali tak, jak se skutečně sta
ly, tím se zabývá biblická kritika. Dnes se
díváms na dějinnou pravdu Písma jinak, než
před sto lety. Spolehlivost nám umožnila
archeologie a jiné vědy. Dodávají nám pozoru
hodné množství materiálu k dějinám starého Vý
chodu a izraelského lidu.

CHOEME-LI ZJISTIT, SHODUJE-LI SE PÍSVIO
s nejncvějšími výsledky archeologie, podívejme
se na textovou, literární a historickou kriti
ku. Učenci v těchto oblastech musejí pracovat
společně . Vykopávky nám dávají jistotu jen
do jisté míry. Dost často pracovní dcmněnky
padnou, protože nejnovější objevy je vyvracejí
Tak např.padl názor učenců, že Nový zákon byl
napsán mnohem později-a nenapsali jej evange
listé. Potvrzují to nálezy v Kumránu.
STARÝ ZÁKON. Palestina není zvlášt plodná a
bohatá na různé minerálie, ale svou polohou
byla a je dodnes jablkem sváru mezi různými
zeměmi - tehdy mezi antickou velmocí a výcho
dem. Západ kulturně a politicky ovlivňoval
tuto zemi, nebo ji dokonce obsadil. Na malém
území Izraele nacházejí archeologové stále
kulturní a civilizační památky vyhynulých národů-Egyptanů, Asyřanů, Babyloňanů, Persanů,
Sýřanů, Řeků a Římanů.

o nesmírné záplavy. Protože Abraham pocházel
z města Uru v Mezopotámii, převzal i jednu z
nejsilnějších vzpomínek jeho předků. V závě
ru knihy "Ur a potopa" považuje Wolley za
dokázané, že potopila voda celou oblast mezi
dvěma řekami-Eufratem a Tygrisem. Dnes však
s tím archeologové nesouhlasí.
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To platí i o knize NAŠEL JSEM ARCHU NOEMOVU.
od Francouze Ferdinanda Navarra. Tvrdí, že
na hoře Ararat našel dřevěné zbytky archy.
Mohly se sice v ledu zachovat až do r.1955 a
zřejmě pocházejí z třetího či dokonce pátého
století před Kristem. Avšak s jistotou nedo
kazují, že by vyhaslý vulkán ve výši 3915 m
byl posledním útočištěm Noema a jeho lidí.
Byl to jen nepřímý důkaz - a není dobré vě
řit všem senzačním knihám. Ani přesné vý
sledky bádání vědců nejsou vždy spolehlivé,
další bádání je často vyvracejí.

NOVINKY
Seulský arcib. kard. St. Kim Sou Hwan žádá
vládu Již. Koreje, aby zrušila trest smrti.Prý
se má dát těžkým zločincům možnost pokání.
Na popravu čeká 3Q těžkých zločinců.________

Italští vojáci, policisté a pohraničníci, kteří
; se loni zasloužili o úspěšný průběh návště
vy sv.Otce v Madarsku, putovali do Asissi.
; 9.11 .položili věnec v římské lateránské basilice
;11.11.dostal sv.Otec výtisk kapesního vydá
ní Nového zákona a žalmů, vydaný milánský
mi Jezuity pod záštitou kard. Marti ni ho. Vy
dání pro mládež a pro vojáky se liší barvou.

; Italští Jezuité mají odpovídat novinářům pou; ze písemně-ne ústně-aby se jejich odpovědi
PALESTINA JE OD PRADÁVNA SÍDLEM LIDSTVA
] ; nepřekrucovaly ■____________________________________
Nacházíme tu zbytky pravěkých obyvatel z růz- ; ; Kard. Ratzinger a princ Charles z Anglie byných období: doby kamenné, bronzové a j.a ta- ; ; li 6.11. přijati za členy Institutu de Franceké různých ras: Féničanů, Filištínských, Ka - : ;do akademie politických a mravních věd.Před
nanejců, Hetitů aj. Někdy na zemi, někdy pod : ;nimi byli členy i pres. Masaryk, Beneš a Havel.
zemi. Qnezíme se jen na dvě události z pravěku.' ;1942 zemřel v koncentračním táboře Osvětim
Dr. A.Bořek-Dohalský(52). Byl kanovníkem u
POTOPA
SVĚTA
■s v. Víta a kancléřem arcibiskupství.___________
Badatelé spojují potopu s rozpouštěním ledovců; ;75 r.uplynulo od narození posledního latinsky
na konci doby ledové. Rozpuštěné obrovské kusy; ;píšícího spisovatele, klasického filosofa prof.
ledu zaplavily v době geologického diluvia ce-; J.Z.Sprincla. Přeložil do latiny některá díla
lé pevniny a ohrožovaly lidstvo. Vzpcmínka na ; ;Erbena, Sládka, Hálka,Vrchlického a celé
dílo Otakara Březiny.____________________________
tuto katastrofu se mohla přenášet celé genera
;V Chicagu byl pohřben 7.lO.Mons.J.Chvojka
ce. Známe na 68 vyprávění o potopě z různých
kulturních oblastí-dokonce z Austrálie a z Již ;(93) nejstarší kněz arcidiecéze. V USA žil
;od dětství.__________________________________________
ních moří. Epos o Gilgamešovi se dost podrob
ně dotýká biblického vyprávění-i když babylon
ské pověsti a Bible spolu nesouvisejí. Vysoký
pojem o Bohu u židů je daleko výraznější, než
epos o mnohoženství u Gilgameše. Zřejmě byla
potopa cmezená na určité území. Že Písmo Gn 6-9, Petr 3,20 - mluví o celé zatlí, je po
chopitelné. Pro vypravěče znamenala určitá
oblast celý svět.
ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVKY SIRA L.VOXLEYE
v Mezopotámii narazily na prastaré vrstvy
sutin a naplavenin. Dokazují, že se jedná

;V Sofii se jedna ulice jmenuje podle Angela
;RoncalliholJana XXIII.) Byl tam kolem třicá
tých let apoštolským vizitátorem a později
;apoštolským delegátem v Bulharsku.__________

;V Moskvě je asi 20-30 tisíc katolíků-Rusů,
;Francouzů, Poláků, Korejců a j.Hlavní jejich
-kostel je sv.Ludvíka v srdci města, bohosluž
;by se slouží jedna za druhou. Dříve to byl
-kostel jen pro cizince-diplomaty a turisty.
;Kostel má dvě věží, zvony z 19.st.zatím ne- zvoní. Paní z Annency umožnila jejich poří^zení-je nutno je zavěsit. Před r.1917 byly
■v Moskvě tři katolické hostelv z cihel.

BYLO TO JABLKO
NEBO HRUŠKA?
Prvnt kutna. P-cima - benes-ci - vyplav*, o
tom, jak bSJl stvořil. lidi. a jak tito LL-\
dé padli. Nesčetné hlavičky toto vypráve.nl o jablku nadchlo. "Buh jim zakázal
jablko jlit, ale Eva byla zvídavá, jabl
ko jedla, dala kousek i Adamovi a to byl
konec života v láji."
Tak ml to poplíoval dospělý známý a při
tom se výsmělně zasmál.
"I'Ite jistě, ze to snad nebyla hružka?"
zeptal jsem se nevinně.
"Ne, ne, bylo to jablko, to vl přece
každý člověk."
Podívejme se, jak ohromně se myšlenka o
jablku rozšířila! Je to důkaz toho, že
se Smýšleni lidi dá ovlivňovat.

JABLKO m PRVNÍM PÁVU JE WNÁLE2 MALlRU
a kreslířů. Písmo Sv.mluví jen o ovoci,
a to o ovoci ze" stromu poznáni dobrého
a zlého." Při tom se jasně jedná jen o
i>ymbol a ten zobrazovali evKopštl malí
ři v podobě jablka. Stejně mohli vybrat
jiné ovoce, ale hodilo se jim jablko - a
to po celá staletí. Tak se celá událost
o pádu prvních lidi zesměšnila, poníži
la a zdětinŠtela. Co -ie ve skutečnosti
stalo?
BŮH CHTĚL OV LÍVÍ POKAZ VĚRNOSTI.
Ti mu místo toho dali. dQkaz nedůvěry a
nevěrnosti. Proč? Protože věřili vlc
svůdci než Boku-."Budete jako Buh." Bylo
to velké po kuleni. Buh chtěl být stře
diskem Lidského života. Nyní měl člověk
příležitost, i,tát ie sám středem všeho.
Této příležitosti se chopil, postavil
sám sebe do středu svého života a Atol
se sobcem.
JEHO MALE VLASTNI JASE STALO JEHO BOHEM
Tomuto JA byl ochoten obětovat všechno
ostatní. Pád prvních lidi znamenal zro
zeni sobectví, egolímu. Navenek to byla
neposlulnost a nevěrnost Bohu. Motivem
byla pýcha. Ted"tedy bude"nezávislý",bu
de "Svobodný". Citlte v tom "teologii
oivobozenl?" Člověk chce být svým vlastiilm zákonodárcem a jediným zákonpn
člověka má být:"Napřed já, pak Buh."
JE TO NAKONEC JEDINÝ HŘÍCH, KTERÝ EXISTU
JE- PŘÁNÍ BÝT JAKO WH, STÁT SE BOHEM■
Nebol všechny hříchy, nerestu. a zločiny
předpokládají, že člověk chce býfsvobodný","nezavil,lý", že maze dělat,schva
lovat vše, co chce. le je ivým vlastním
zákonodárcem.
UVĚDOMIL SIS TO - ADAME? UVĚDOMILA SIS
TO - EVO?

Louis de Wohl

NOVINKY
Novým děkanem v Churu je biskupem Haasem jmeno
vaný P.Cieri Cadruvi z Schyn-Davosu. Nový děkan je vůči biskupovi loyální.
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"Jen koncil by mohl vyřešit otázku celibátu,"pro
hlásil vatikánský pověřenec pro Svaz latinsko-amerických řeholníků, biskup Hector Lopez Hortado.
Zrušení celibátu žádají hlavně ti, kdo žijí v konkubinátě a jejichž víra uhasla.

Miriam-Verlag, D-7893 Jestetten, vydal řadu nábo
ženských video-filn)ů za poměrně nízkou cenu. Ben
Hur, Quo vadis, Die Zehn Gebote, Josef von Egypten, Jesus Christus(5 dílů-245 DM), řadu kazet o
Medjugorje, sv.Don Bosko, sv.Terezie z Lisieux,
Satanismus, New Age aj. Vyžádejte si prospekt.
V Addis Abebě byl uveden v úřad 5.patriarcha
etiopské pravoslavné církve! pravoslavní mají řadu
samostatných církví)-Abun Paulos Ghebre-JohannesWa(56). Za vlády komunistů byl 6 let ve vězenípak působil v USA. Je prof.teologie a filosofie.Jeho
předchůdce Makarios musel odejít, dal se ovlivňovat
komunistickou vládou.
_________

Irákští katolíci se musejí bud vystěhovat nebo zemřít. Chaldejský patriarcha Rafael Bidavid I.,hla
va asi 600 tis.katolíků, prohlásil v Bagdadě, že
kromě chudoby pronásleduje katolíky bud armádaprotože mají stejnou víru jako nenávidění Američa
né, nebo na severu většinou komunističtí Kurdové,
či na jihu zarytí mohamedáni.
Jihokorejská sekta Soudného dne prohlásila, že
28. října nastane konec světa. Policie musela zabrá
nit hromadným sebevraždám sektářů, kteří ve svých
kostelích očekávali, že před zkázou budou uneseni
do nebe.

Převor Premonstrátů P.Hugo Pitel a nový děkan
P.Filip Lobkowicz vysvětili v Mariánských Lázních
válečné hroby Němců, přenesených sem z bombar
dované berlínské nemocnice. Je jich asi 2QOO.
V Rožnově p.R.se sešli věřící učitelé k 2.kurzu
o etice. Kurs vedli Lad.Lencz a P.Kanichová z Bra
tislavy. Heslo kurzu : "Nejlepším výchovným prost
ředkem je, vychovává-li pedagog před dětmi sám
sebe."

K 810.výr.narození sv.Františka z Asissi otevřeli
kapucíni opravený kostel Jana Křtitele ve Znojmě.
Z rozhovoru s opatem Tajovským-Premonstrátem-se
dovídáme, že P. Urban-Františkán-byl jedním z kan
didátů na arcibiskupský stolec. Také měl být jme
nován kanovník Stanovský, ale ten na následky vězení( zřejmě nacistického) zemřel. Jmenován byl pak
rektor semináře v Praze P. Dr. Josef.Beran.

Ve Frýdku byla premiéra hry USMEV. Jsou to pří
běhy ze života Aničky Zelíkové,členky III.řádu karmelského, která zemřela mladá v pověsti svatosti.
Jejím duchovním rádcem byl P.J.Hlouch. Její vzácné
zápisky bohužel příbuzní ze strachu před komunis
ty zničili. Hra se uvádí v dalších městech olomouc
ké diecéze.
Arcibiskup Graubner v Olomouci jmenoval 9 kněží,
aby pečovali o duchovní život vojáků. V Olomouci
je asi 5 kasáren.

170 výr.založení Kolpingova díla oslavili v Praze.
V Německu se už do něho vloudili nepřátelé Církve.

NOVINKY
8.12. předal sv.Otec katolický katechismus
veřejnosti. 9.12.se s novým katechismem
seznámili v tiskovém sále Sv.Stolce novi
náři z různých zemí. Hl.referentem byl
kard. Ratzinger. Odpovídal na různé otáz
ky. Komise, pracující na katechismu, by
la složena z 18 ti biskupů-ale spolupraco
valo ještě asi 50 osob. Vatikánská tiskár
na vytiskla 150.000 výtisků. Za necelý
týden se prodalo 50.000 výtisků a kon
cem prosince bylo vytištěno dalších asi
80.000 výtisků. Není divu, že se o tisk !
derou i tzv.katolická nakladatelství, kte
rá vydělala miliony na vydávání heretických knih.Ve Francii se v prvním týdnu i
prodalo několik desítek tisíc výtisků. Slo I
vinský překlad je hotov, čeká na schvá
lení Sv.Stolce. Do češtiny jej překládá
P.Josef Koláček, Jezuita a výborný stylista. 3400 zaměstnancům Vatikánu dal sv.
Otec jako vánoční dárek nový katechis
mus. Prostí a staří zaměstnanci očekáva
li spíš to, co dostávali dříve-šumivé víno
a nuqátovou pochoutku.Snad dostali i to.
14.12. zasedali biskupové Cech a Moravy ze

12.12.mr.vysvětil biskup Skarvada u sv.Víta pro
pražskou arcidiecézi na kněze Vladimíra Opata g
Bedřicha Vymětalíka. Prostor kolem oltáře byl
plný kněží a asi 200 ministrantů. Otec biskup řekl
chlapcům, že snad se v srdci některého z nich 12
ozve Kristova otázka:"Chceš jít za mnou? Cesta
za Kristem je radostná, i když vede ve stínu Jeho
kříže. Všechny nás spojuje náš velekněz. Ježíš
Kristus, který mezi námi i dnes mocně působí."
V sobotu byl v semináři"den otevřených dveří",
aby přítomní poznali prostředí, v němž se formují jejich budoucí duchovní pastýři.____________________

16.12.požehnal sv.Otec pojízdné jesličky na podvozku auta, nabídnutého FIATem z Turina. Umělecké keramické figurky darovala firma z Modeny.
Jesličky upravili Kapucíni. 22.12.jelo auto do býv.
Jugoslávie. 25.bylo v Lublani, 27. v Záhřebu,31.
ve Splitu a 6.1. v Dubrovníku. S autem jelo ÍO
nákladních aut s potravinami, obleky, léky a p.
9,-lO.l.se zúčastní setkání modliteb v Asissi.____

Í

Í

předs.arcib.Vlka. Ustanoví dozorčí radu
pro nakladatelství ZVON-má pománat při
řešeni organizačních,hospodářských a od
bytových otázkách. Charita má posílat
do- Ukrajiny krajanům české knihy a ča
sopisy i jinou pomoc. Projednali podmínky
akciové spoleČ. UNITA-ta od 1.1. nahradí
chrámovou službu. Na kontě MÍŠA je
1,650.000 K na zaplacení"nože"ze Švéd
ska, kterým se budou provádět operace
nádorů na hlavě-ambulantně.
Na pouti
k sv. Cyrilu a Metodovi na Velehradě se
zasvětí naše vlast 5.7.Srdci Panny Marte-jak si přejí věřící.________________________
Na teze schůzi odsoudili našili, antisemitismus, nenávist vůči cikánům a j. národům

Rok po založení zastavila činnost Slovenská
katol.tisk.kancelář SKATES,vedená P.A.
Hlinkou ze Svobodné Evropy v Mnichově.
Nemá dost spolupracovníků a podporova
telů,- Polsko chce zřídit svou tisk.kancelář-katolickou-hl.o událostech v Polsku,i
v jiných zemích. Navázala už styky s
Ukrajinou, Bílou Rusí a Cechy-jak prohlá
sil biskup Zyčinský z Tarnowa.
Polska rada církvi ( nekatolických )se obá
vá, že Polsko bude náboženským státem,
protože chce zřídit katolickou kapli v parlamentě. Většina Poláků jsou katolíci._____

V Keni vyšlo, díky místní bibl.společnosti
Písmo v řeči bojovného kmene Masajů.Dosud se díval kmen na misionáře nedůvěřivě
Baptisté v USA pozadah pres. Clintona
(baptistu), aby přerušil diplomatické sty
ky s Vatikánem, navázané r. 198! za pomoci pastora R . Langa-Strach z ekumenismu?

Do Havany přijel vyslanec sv.Otce kard.Etchegaray, předs.pap.rady Cor unum. Zdržel se 4 dny.
Nabídnul po dohodě se státem obyvatelům humanit
ní pomoc Církve.Setkal se i s Fidelem Castro a
biskupůmodevzdal poselství sv.Otce.

P.MAZAK ze záp. Švýcarska hlásí, že P.ONDREJKA
z Basileje bude bydlet v Curychu u Saleziánů.V
neděli bude sloužit mši sv.v Basileji a 2 x měsíčně sloužit mši sv.v Bernu.___________________________ __
á.-iu.^.t.r. navštíví sv.utec tseniniDyv.uanomeyj
kde byl už r.1982, a Ugandu. Bude to jeho 57.
cesta po světě a 10.návštěva Afriky.________________

Kard.Joset lomko-jako papežský vyslanec-vysvetil
8.12.v Tongu(ostrov v Tichém oceáně)novou katedrálu-u příležitosti 15Q.výr.evangelizace země.
V kostelíku v Rokoli u N.Města n.M.byla 13.12.
obláčka dvou novicek Schonstattských sester P.
Marie. Řeholní oděv jim předal biskup Otčenášek.

Amnesty International ve V.Británii uveřejnil
zprávu o nelidském zacházení vězňů v čínských
vězeních.Také uveřejnil svědectví o strašném zná
silňování muslimských žen a dívek v koncentrácích
Srbů. Ve Vídni zahájily dvě ministrině akci na
ochranu těchto obětí.Snad už najaly dvě budovy v
Záhřebu pro tyto ženy. Chtějí, aby tyto nelidskos
ti byly zahrnuty do seznamu porušování lidských
práv. Mohamedánka musí vstupovat do manželství
jako panna.
V synodální síni Vatikánu zahájil 12.12.státní ta
jemník Sv.Stolce kard.Sodano výstavu Nový světv r. 1492-1992-0 nových národech,kulturách a umě
ní.-16.12. zahájili v Benátském paláci v Římě vý
stavu
Rlm za Sixta V.-umění a
kultura mezi
renesancí a barokem. Sixtus V.,Františkán,byl vy
nikající státník, velmi přísný. Ustanovil, že kar
dinálů má být 70(jako počet Mojžíšových poradců)
povjnnou návštěvu biskupů ad limina v Rímě-v
určitých lhůtách-prováděl reformy Tridentského
koncilu, vymýtil 20 tis.banditů z Říma, založil
vatik.tiskárnu a knihovnu,dal postavit řadu obe
lisků a dokončil kopuli chrámu sv.Petra-podle ná
kresu Michelanqelova(ten byl už mrtev).____________
Katol.den se bude r.l994 konat v Draždanech na
téma Vnitřní jednota Německa-a jednota Církve.

OSAMĚLÝ ZÁPASNÍK
Zije-li národ v staleté porobě, svádí ho to
ke snění. Proto vznikl i v judaismu ne
správný náboženský vývoj a oloupil ho o
vzácné duchovní dědictví. Ze by mohl Me
siáš trpět? To byla pro židy myšlenka na
prosto nesmyslná. I učedníci to nedovedli
za života Kristova pochopit. "Syn člověka
bude vydán lidem do rukou a zabijí ho...
Oni však tomu výroku nerozuměli.. ."Mk 9,
31-32. I Petr rozmlouval Pánu myšlenku na
utrpení.(Mt 16,22).Ba
i učedníci, kteří
šli s Kristem do Emauz-ovšem Ježíše nepoz
nali a on jim řekl:"Což nemusel Mesiáš to
všechno vytrpět. .."( Lk 24,26).

: Křesťanské utrpení je tajemná účast na vykupitelském utrpení Kristově. I pohané viděli v pá
du bojovníka něco velkého.

5 CLEN SPOLEČNOSTI "SVATÝCH".
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Zbývá ještě, aby byl Pavel pokřtěn a "osamělý"
se zapojil do společenstvfsvatých". I největší
člověk je bez společnosti neplodný. Proto Církev
poustevníky povolavala do řeholí, na východě
sv.Basila, na západě sv. Benedikta.
Dost dlouho stačilo ke křtu jen kající
přiznání se k Ježíši KristuISk 2,41; 8,37; 19,5) ke
Kristově spasitelství a k synovství Božímu,
k uznání spásné moci smrti na kříži, k jeho
zmrtvýchvstání a seslání Ducha sv. Ovšem už v
apoštolských dobách se vyučovalo o životě Páně,
o mravech, o svátostech.

I PAVEL SI PŘEDSTAVOVAL HRDINU!

PAVEL NEVĚDĚL,CO SE S NIM STALO

Měl ho poslat Bůh, ale neměl to být"Bůh z
Boha". Neměl prolévat svou krev, ale krev
jiných1. Či zbratření židů s jinými! Strašli
vá myšlenka. Cestou do Damašku myslel
jistě na jiné proroctví o trpícím Mesiáši,kte
rý zachrání svůj lid, o"Beránku, vedeném
k zabití."

V jeho duši vznikla nová víra, z jeho očfspadly šupiny" jak líčí v listě Rímanům(6,3-7),
že mysticky zemřel, byl pohřben a vstal z mrt
vých s Kristem. Lukáš zdůrazňuje bystrý a
pronikavý pohled Pavlův. (Sk 13,10; 14,9).
V sobotu vyprávěl Pavel v synagoze o změně
svého smýšlení, hlásal Krista jako splnění na
dějí Izraele...
Křesťanská obec v Damašku by
la malá, většinou to byli uprchlíci, spojení se
synagogou a Pavel byl pro ně nebezpečný. Tu
šili v něm odpůrce židovského náboženství. Pa
vel si uvědomil jejich strach a proto z města
odešel. Byl to jeho první útěk-pak byl jeho
apoštolát spojený se stálými útěky a odloučeními.

APOŠTOL NÁRODU

TO BYL TŘETÍ OSTEN V PAVLOVÉ DUŠI.
Pavel byl pyšný na svou starožidovskou
krev. Tušil, že vítězství Kristovo bude
koncem židovského náboženství a plánů
židů, na ovládnutí světa. Má-li Nazaretský
pravdu, je jeho věc ztracená, jeho práce
nesmyslná. Netušil, že tím trefil jádro věci.
Z jeho představy o vítězství židovského ná
roda nikdy nemohla přirozenou cestou
vzniknout myšlenka na Krista. Bylo to jen
temné tušení, ale ne rozhodnutí. - Konečně
viděl zelenou oásu u Damašku, zavlažovanou
čistými vodami Barady a Ferfaru. Perlově
šedé město s náhrdelníkem granátových a
myrtových stromů, chvějící se pod paprsky
světla-a náhle se stalo něco neslýchaného!
S NEBE VYŽLEHL OSLEPUJÍCI' BLESK

Koně se vzepjali, uskočili-a Pavel padl k ze
mi. V ohnivé záři viděl tvář jakoby"nebeského člověka". (I Kor 11,48). Hleděly na něho
vlídně a smutně jeho oči. Oslovil ho něžný
hlas:"Savle! Šavle! Proč mě pronásleduješ?1
Štěpán měl pravdu. Má věc je ztracená. Je
žíš žije! Konečně se vzmohl k otázce: "Pane,
kdo jsi?""Jsem Ježíš, kterého ty pronásle
duješ." A vidí Ježíšovu tvář, hlavu plnou
krve a ran. Pavel poznal, že tajemné Tělo '
Kristovo-jeho Církev-trpí. V té chvíli mu
vzešlo"světlo poznání Boží velebnosti ve
tváři Ježíše Krista."! 1 Kor 4,4-6). Zázrak
víry'. Vpád světla do jeho pochybností.
Povstal v něm nový život, jeho duch se
vzdal Kristu(2 Kor 10.5. )
"PANE, CO CHCEŠ ABYCH UČINIL?"

Pavel
vých.
trpět.
výzva

se rozhodl vstoupit do služeb Ježíšo
Kristus mu říká, že bude hodně
Pro židy bylo utrpení trestem. Tedy;
Kristova byla nežidovská,křesťanská.

OSAMĚLÝ

ZAPÁSNI' K

Byly doby, kdy se ze svatých udělaly nemožná
panoptika. Pravda zanikla, nastoupily sice zbož
né, ale nepravdivé legendy. Avšak ani člověk,
který se zázrakem milosti náhle obrátil, se ne
stal okamžitě světcem. K tomu vedla dlouhá
cesta mysli, vůle a rozumu, někdy i dočasně
nebo úplně zakončená pádem či odpadem - jak
to vidíme u Luthera a dnešních kněžských odpadiíků a heretiků. Ale kdo vytrvá až do kon
ce - ten posvětí sebe i své okolí. Cím víc pro
mění dar Boží - milost - v čin, tím víc posvětí
sebe, ty, kdo s ním přijdou do styku a někdy
i celá staletí. - jak vidíme u sv.Dominka, sv. Be
nedikta, sv.Terezie Veliké, sv. Ignáce, sv.Dona
Boská - a hlavně u sv.Pavla.
CO SE DĚLO S APOŠTOLEM NÁRODŮ DÁL?

Lukášovy zprávy ve Skutcích apoštolů se srov
návají s listem Pavlovým ke Galatům.Není prav
děpodobné, že Pavel začal hlásat víru hned po
svém obrácení. I u velkých konvertitů je vždy
mezera času, nutná k jejich přetvoření.
"Kdo mnoho zjevit máš, skryj mnoho ve svou
hrud, když blesk zažehnouti máš, pak dlouho
mrakem bud ."(Nietzsche) .Světci o tajemstvích
své duše mluví málo, ani se jejich duchovní zá
žitky nedají vtělit do slov. V tomto případě je
i nejbohatší řeč chudičká. Lukáš o zrání apošto
lově nepíše-snad to nevěděl, nebo mu to řekl
Pavel důvěrně."Mnoho dní"(9,23)jsou asi tři ro
ky.
JOSEF HOLZNER

KNĚZ-DRUHÝ KRISTUS!
PÍSMO

s v.

A

TRADICE

Jak ze svědectví Písma sv. tak z tra
dice, napsané žáky apoštolů i jejich
žáky a dochované jak spisy, tak úst
ním podáním víme, že Kristus skutečně
od samého začátku předal apoš
tolům, první biskupům - moc udělovat
všechny svátosti, kněžím pak ostatní,
s výjimkou svěcení kněžstva(a jáhnů)
a biřmování, kterým ovšem může biskup
pověřit jiného vysvěceného kněze.

BISKUPSKÉ

SYNODY

Otázkou kněžství se intenzivně zabýva
ly biskupské synody od r.1971 do roku
1990. Biskupská synoda r.1971, které
se zúčastnili všichni biskupové nebo
jejich zástupci-také biskupové - pro
hlásila: Mezi různými charismaty(tj.
milostmi, určenými k posvěcení druhých
a úplně závislých na povolání Božím)
a úřady, je významná kněžská služba
Nového zákona. Ta je odlišná od vše
obecného kněžství věřících a to pod
statně - ne pouze stupňovitě. Má dál
předávat to, co dělali apoštolově...
Kněží svátosti svěcením, dostávají
od Ducha svatého podíl na kněžském,
učitelském a pastýřském úřadě od Kris
ta. ..Největší intenzita svěcení spočí
vá v oběti mše sv. - eucharistie pramenu a středu církevní jednoty.
Jedině řádně biskupem vysvěcený kněz
může zastupovat Krista v platně slouže
né oběti mše sv.
Při této obětní
hostině se lid Boží spojuje s obětí
Kristovou.
_
, .
NOVOZÁKONNÍ KNĚŽSTVÍ
učení víry

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Gener.sekretář bisk.synodu Mons.Jan Schotte
seznámil 20.11.mr.novináře s podklady pro
řádné zasedání bisk.synodu na podzim 1994.Té
ma: Bohu zasvěcený život a poslání Církve ve
světě.
Katolické kněze bolí, že zahraniční poutníci po
"stopách sv.Pavla"v Turecku, musejí slavit mši
sv.v hotelích, ačkoliv je v místě katol.kostel.

19.11.zasedala v Jeruzalémě stálá komise sv.
Stolce a Izraele. Delegáty sv. Stolce vedl podtajemník pro vztahy mezi státy, Mons.Cl.Cellini. Ředitel tisk.kanceláře sv.Stolce Dr.Navarro
Vals prohlásil, že v srdečném ovzduší se dosáh
lo značných výsledků, i když ještě neodpoví dají očekávání sv. Stolce.
V Moskvě vyšel rusky soubor projevů sv.Otce.
Recenzi o knize uveřejnil i deník Izvěstija. Ru
sové se dovědí o pronásledování Církve v komunistických zemích a seznámí se s katolic. vírou.

P.F.Zd.Lobkowicz,O.Praem, mladší bratr bisku
pa Fr.Lobkowicze studoval tajně a r.1990 byl
vysvěcen na kněze. Nyní se stal děkanem v
Mariánských Lázních.
17.11 .vysvětil sv.Otec biskupa arménského ob
řadu pro vých.Evropu-Mons.Nerses der Herzessiana. Obřadu se zúčastnil silicijský arménský
patriarcha Jean-Pierre XVI11. Kasparian. 19.11.
začal synod arménské katol.Církverskončil 30.ll
Sv.Otec zdůraznil, že při pronásledování v
Arménii a Cruzinsku si katolíci zahovali víru.

Křestané jsou pronásledování v 30 ti zemích.
Jejích jediný"zločin'1 je víra v Krista.
Podle časopisu"Křestanský východ"je v Saudské
Arábii nejméně 400.000 katolíků, většinou Fi
lipínců a také hodně pravoslavných a protestan
tů. Avšak bohoslužby, ba ani veřejná modlitba,
se slavit nesmějí a je to trestné-i v hotelích a
soukromých bytech. Nesčetné mešity v křestanských zemích financuje hl.Saudská Arábie.

"Ani pro závěry koncilu nemůže klesnout Cír
kev na úroveň politické strany, která starý
program zavrhne a nastolí nový,"řekl kard.Ratzinger při přednášce v Římě, na oslavu 30 ti
letého výr.časopisu Communio. Vychází v 11 ti
řečech. "Ani koncil neměl právo měnit pravdy
víry a vymyslet si nové pojetí Církve a nové
učení víry. Výraz"Boží lid"nesmí ztratit svou
návaznost na Boha a nahradit jej ve všech objastech hlasovacím právem."

1.

Kněžství Kristovo dává knězi podíl
na Kristovu kněžství a je udělovatelem svátostí a zpřítomňování
oběti Kristovy při mši svaté.

2.

Kněžství celé Církve. O tom platí
slova sv.Petra v jeho 1.listě 2,9:
"Vy však jste rod vyvolený, krá
lovské kněžstvo, národ svatý, lid
Bohu patřící jako vlastnictví. To
proto, abyste rozhlašovali, jak vel Lim dal víc vedoucích osobnosti, nl. podnikate
lů, hledá oporu v sektách-píše časopis Weltwoké věci vykonal, když vás povolal
che. Když dosáhnou všeho a nenajdou odpověd
ze tmy k svému podivuhodnému svět
na otázku po smyslu života, uchylují se k sek
lu."
tám, hlavně k New Aae-Novému věku.

3. Všeobecné kněžství všech pokřtěných
SNejvíc sebevražd je v bohatém Německu, hl.u
a biřmovaných, dokud jsou členy
Josob přes 7O let. 1990 spáchalo sebevraždu na
Církve.
Jl4 tis.osob-prohlásil prof.Dr.Norber Erlemeier.
4. Kněžství apoštolů a jejích nástup Jgerontolog. Z toho 4100 přes 60 let.
Příčiny:
ců - biskupů a kněží, které jsou v Jtěžké nemoci, strach před nemocí a potřebou
"osobě Kristově" Kristem pověřeni, Spšetření, depresemi a lidskými konflikty.________
aby vvkonávali úřad učitelský,
{Vatikánská mezinárodní teologická komise
kněžskv a pastýřský.
•prohlásila, že učení o reinkarnaci-znovuUniv. prof. Dr. F. Holbock jzrození-je s katol.vírou neslučitelné._________

PAPEŽOVÉ
ALEXANDER VI.-pokračování
Savonarola, dominikán, který obrátil k pokání
rozmařilou Florencii, byl trnem v oku zhýralé
mu papeži. Napřed zakázal Savonarolovi kázat,
pak ho dal do kladby a hrozil Florencii interdiktemftj.osoba nebo místo, kde se nesmějí
vykonávat církevní obřady a pod.) Mětská ra
da se lekla a zakázala kazateli činnost.
Savonarola se odhodlal k činu, který mu zlo
mil krk. Vyzval křesťanské krále, aby se po
stavili proti papeži-který se vetřel na trůn
úplatkářstvím. Ti byli také nespokojeni a při
jali jeho návrh, svolat koncil. Francouzský
král Karel VIII.dostal od Sorbonyt pařížská
universita)souhlas, svolat koncil. Jistě to na
všech stranách vřelo, i Kolumbus v závěti sy
novi nařídil, aby jmění použil bud ke křižácké
výpravě, nebo k obraně ohroženého papeže.
Když se papež rozhodl, zakročit proti kazateli
uhaslo i ve Florencii nadšení. Medičejští se
snažili, dostat vyhnaného Pietra zase k vládě,
ale doplatilo to na pět měšťanů, pro velezradu
popravených. Jejich příbuzní přísahali pomstu
a zapůsobila i hrozba vyloučení z Církvelexko
munikace).

sebral krutý syn papežův César. Jinak bděl
papež nad čistotou víry, dbal o její rozšíření
j v nových zemích, jednal s husity o sjednocení,
: přál řeholím, potvrzoval a uděloval jim různé 15
;výsady.
i

; Zbudoval tajnou hodbu z Vatikánu do Anděl
ského hradu. Tam se později zachránil jiný
; papež při dobývání Ríma-Sacco di Roma. Ve
isvém bytě dal namalovat Pinturicchovi fresky.
V Sala dei Misteři je Alexandrův portrét,
>jeho bustu vytesal Torrigiani-ovšem idealisovanou. Tizian vymaloval papeže na svém Antverbském obraze . Papežův portrét ze španěl
ské školy visí ve vatikánské obrazárně. Pintu;ricchio namaloval také papežskou kroniku v
; Andělském hradě-ale ta se ztratila. Alexander
; dokončil kasetový strop v chrámu Panny Ma; rie Větši, započatý
za Kalista III. Strop byl
; pokryt prvním zlatem, které přišlo z Ameriky.
R.I950 dokončil mladý Michelangelu Pietu v
;chrámě sv.Petra. Život tohoto papeže je pod
kladem pro četné-většinou bezcenné-romány,
;ale i Viktor Hugo o něm napsal hru a Donizzety vytvořil operu.

i Spatných papežů bylo málo, asi 28, ale tento
;byl snad nejhorší. Nadržoval své rodině,vy; loupil papežskou pokladnu-měla po jeho smrti
; ve věku 73 roků na malárii-jen dluhy. Vládl
11 let. Jeho příbuzní se rozprchli, syn César
;utekl k navarskému králi a zahynul ve věku
: 31 let r.l507 ve válce. Církevní stát se roz
padnul. A vztek lidu se obrátil ke španělské
mu rodu Borgia-říkali jim Maranové.

Městská rada povolila tzv.Boží soud-ordinálie.
Mezi dvěma obrovskými hranicemi dřeva, na
puštěného olejem, měl projít obžalovaný i ža
lobci. Kdo prošel neporušený, ten byl v prá
vu. Papežové ovšem ordinálie zakázali. A Savo
narola couvnul. Rozezlený dav, připravený o
podívanou, se vrhnul na kostel sv.Marka a
večer byl Savonarola s dvěma stoupenci zatčen ;CISTERCIÁCI~3e reformovana vetev benediktin

VÍTE,CO JE TO?

ského řádu. Založil ji sv.Robert r.1098 v kláš
jteře Citeaux/latinsky Cistercium/ Řeholi rozjšířil sv.Bernard, přijatý 1112 za člena. Hlaviní ukol-modlitba v choru a práce, hl.v zaněděl■ství. Později péče o duchovní správy a vyučoívání. Kněží a klerici nosí bílý talár a černý
Papež se několikrát octnul na prahu smrti-ale íškapulíř, bratři laici/tzv.konvrši/hnědý oděv.
ani to neodvrátilo nemravného papeže od jeho [Do Čech uvedl řád Vladislav II.a založil pro
života-aspon ne nadlouho. 1500 strhla mu
;ně klášter v Sedlci u Kutné Hory/r.ll43/a v
smršť střechu nad hlavou a zpříčený trám a
jplasích/r.1144/.

Vyslýchali ho hrozným tzv,útrpným právem a
jeho výpovědi si upravili podle svého. Odsou
dili ho jako kacíře, rozkolníka a pohrdače pa
pežstvím. Přijal tři svátosti a mužně podstou
pil uškrcení. Pak byla tři těla popravených
spálena a popel hodili do Arnu.

zlatý baldachýn ho zachránily před udušením.
Brzo ho sluhové-polomrtvého-našli. Jindy uho
dil blesk do jeho předsíně, pak spadl těsně
vedle něho těžký kovový svícen, poté zhošelo
skladiště prachu v Andělském hradě-kameny
lítaly až na druhý břeh Tibery. Papež vždy
poděkoval Bohu, Matce Boží a svatým - a žil
nemravně dál.
R.I493 ukončil spor mezi Spaněly a Portugalci
o Ameriku tím, že rozdělil zemi na dvě části
čarou od polu k pólu Atlantickým oceánem.
Španělským vládcům-Ferdinandu Aragonskému
a
Isabele Kastilské-manželům,dal titul "křes
ťanští vladaři".
R.I500 vyhlásil milostivé léto. Připutoval tam
a rok zůstal i Koperník. Ale zlato poutníků

CLUNY-slavné benediktinské opatství ve Francii
v diecézi maconské, zal.r.910 Vilémem Aquitánským. Je přímo podřízeno papeži. Již za prv
ních pět opatů se stalo Čluny východiskem na
před řeholní, později celocírkevní obrody,nej
dřív ve Francii a Itálii. Jindřich II.je uvedl
do již.Bavorska-Tegersee, Niederalteich ,Salcburk/. Měli kláštery i v našich zemích, také
ve Španělsku a v Anglii. Čluny upadlo a rJ.258
se vzdalo svých výslad a obsadili je feudálové z rodu Burbonů a Guisů.
:DABEL SE ČASTO PROMENUJE V ANDĚLA SVĚTLA A
POD ZÁMINKOU LEPŠÍHO VEDE K OPUŠTĚNI DOBRÉHO.

Sv.Filip z Neri

VĚRNÝ PES
Jim, mohutný šerif v maličkém autu, přistou-j
pil k starému mechnikovi Samovi. Opravoval j
právě auto. Otřel ruce od oleje, a smutně
1
pohlédl na šerifa.
i
"Drý den, Same. musíme si promluvit... "od- j
mlčel se, neboť Brok vyskočil a na pozdrav 3
mu položil tlapy na ramena. S námahou se
j
Jim zbavil vítání míšence všech možných ras .j
"Sem, Broku,"zvolal Sam a pes hned poj
slechl- Šerif se s povzdechem posadil na
j
rozviklanou stoličku:"Same, opravoval jsi měj
kolo ještě když jsem byl kluk. Nezlob se,
i
když ti řeknu, abys své peníze dal do banky
"Nemám žádné peníze!" vybuchl Sam.
"A proč ses zase handrkoval s tím povalečemj
Hankem. Jste zpřízněni do devátého kolena.";
Sam vzdorovitě mlčel.
KRIMI
"Zase chtěl po tobě peníze, co?"'V 1 j
"Nazval Broka zatracenou potvorou. A je to ]
nejchytřejší pes na světě."
"Určitě,"potvrdil to šerif. Věděl, jak vrouc-j
ně lne Sam k strupatému psovi. "Dokonce je i
Brok chytřejší než ty! Padesát let máš v na-j
šem městě největší opravnu a prodejnu aut. i
Když jsi ji prodal Rodovi, vyplatil ti za ni
i
hezkou sumu peněz, že?" Odmlčel se. "Rod
;
bydlí naproti a má o tebe starost."
V tomto prokletém městě ví každý o všech
;
všechno,"zabručel starý Sam a pak zaklel:
]
"Hrome, žádné peníze jsem neukryl."
"Měl bys je zanést do banky,"řekl šerif mír-;
ně,"tam jsou bezpečné."
"Ale dolar jednou stoupne, jednou klesne a
jednou možná nedostanu své peníze zpět."
"To je nesmysl. Z banky si můžeš vyzved
nout peníze kdy chceš. A ještě k tomu do
staneš úroky."
Oba muži na sebe mlčky pohlédli. Skoro na
těle cítil šerif Samovu tvrdohlavost.
"Hrome, Same, každý ve městě tě má rád.
Patříš k nám.. .jako banka.. .jako kostel...
jako náš pan farář."
Sam se těžce opřel o kulatý želený
podstavec, na kterém byla zavěšena kola
k opravě. "Už to není, jako to bývalo," po
vzdechl. "Všechno se změnilo - když mě
Brenda a Jenny opustily."
Jim mlčky kývnul. Chápal starce, kterému
trčely bílé vlasy na hlavě jako kartáč.

Nejchytřejší pes na světě!
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S hořkostí v srdci zírali oba muži na smutnou
scénu: v dílně ležel na zemi starý Sam - ubitý.
Rod "O Leary ho ráno neviděl a plný tušení
zavolal šerifa. Někdo dům a dílnu důkladně
prohledal. A vrah našel to, co hledal'
"Kdyby jen ten tvrdohlavý blázen poslechl a
dal peníze do banky,"zavrčel Sam a hned dal
zatknout Samova synovce Hanka.
Avšak soudce řekl šerifovi ustaraně:"Tvé po
dezření nestačí, abychom Hanka Hamiltona
zatkli." Hank se spokojene zašklebil.
"Nesmíte mě nechat ve vězení, šerife. Mám
pro tu dobu alibi."
"A to je pevné,"potvrdil soudce. "Hank byl
celou noc v Guyo baru. Dosvědčili to dva hos: té a děvče z baru."
: "To je určitě vymyšlené,"zamračil se šerif.
"Byl to on," - ukázal na synovce.
"Proč by to nemohl být třebas Rod,"rozzuřil
se Hank,"ten přece přesně věděl, že strýci
' hotově zaplatil za dům i dílnu."
"Ano, musíš hledal další podezřelé osoby,"
řekl soudce šerifovi mírně, "ovšem" dodal, "Ro: da si jako vraha nedovedu představit...'.'
: "O "Leary dlužil starému ještě peníze,"
řekl Hank a vítězně pohlédl na oba muže.
"Našel jsi zbraň, kterou byl zabit.?"zeptal se
soudce šerifa.
:Šerif mlčky potřásl hlavou. Byl tak přesvědčen
■ že Hank strýce zabil, že přenechal běžnou
:práci pomocnému šerifovi a hledal zbraň.
"Zbraň se nenašla a pro dobu vraždy má Hank
alibi,"řekl energicky soudce.

!Náhle se rozlétly dveře. Vzrušeně, s rudou
'tváří vpadl do místnosti pomocný šerif Jerry.
'■ "Zjistil jsi něco?"zeptal se šerif.
■ Jerry horlivě přikývnul: "Šéfe, měl jste napros■ tou pravdu!"
: Šerif se posměšně zasmál: "Hanku, i když máš
'tak pevné alibi, teď tu máme důkaz, že jsi
^svého strýce zavraždil."
'Soudce pohlédl ohromeně na nepoddajného še'rifa a pak tázavě na pomocného šerifa Jerry:ho.
!"Na zbrani, kterou vrah použil, jsou krvavé
Iotisky prstů,"řekl Jerry,"vsadme se, že ty
Iotisky jsou tvoje, Hanku!"
!"Rekl jste přece soudci, že na místě činu se
Izbraň nenašla,"obrátil se Hank na šerifa.
^"To je pravda, na místě činu se zbraň nena
Když ztratil Sam při havárce v horách ženu šla."
^Pomocný šerif zvedl platikovou, průhlednou
a dceru, změnil se. Dívce bylo teprve dva
Itašku, ve které byla zakrvavené sekyra.
cet. Usoužený stařec trpěl u sebe jen věr
lHank zbledl. "Odkud tu sekyru máte?"zeptal
ného psa Broka.
"Rozmysli si to, Same, je jistější, když svě Fse stísněně.
F "Našel ji Samův věrný pes a přinesl nám ji příříš peníze bance, věř mi," řekl šerif, po
Fmo na stanici. "
hladil Broka, potřásl Samovi ruku a ubíral
se k autu. Velký pes šel za ním, nemotorně FSynovec div neomdlel. Věděl, že svědci pod ná
tlakem zničí jeho alibi. A soudce už podepisopo tlustých tlapkách, které se hodily spíš
do kresleného filmu než ke starému hlídacímu Fval zatykač."Ale co bude se psem?"zeptal se.
["Neměli jsme policejního psa, a tenhle se hodí,"
psovi.
Fřekl šerif,"je to nejchytřejší pes pod sluncem."
Šerif se zamyšleně usmál.
Willy Albert

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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5.11.zasedli katol.biskupové v býv.SSSR
(s výjimkou pobaltských stát), v Seriacu u
Boloně do školních lavic ke kursům italšti
ny (kterou potřebují ve styku s Vatikánem)
a seznámili se s novým zákoníkem, liturgií
a sociální naukou Církve. Kursy podnítil
arcib.Kondrusiewicz z Moskvy. Navázali také různé kontakty a přijal je i sv.Otec.
Podle tiskové agentury Baltfax z Litvy na
vštíví sv.Otec zemi od 4.-7.9.t.r. a také
ostatní pobaltské státy.______________
<r 12.11.sloužil mši sv.prefekt pro evangeliAARAU-každou 3.ned v měsící v sále pod
kostelem sv. Petra a Pavla,u nádraží-10 ti h zaci národů kard.J.Tomko a to v jezuit; ském kostele AI Gesú v Římě za 5 americBERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod - kých řeholnic-misionářek a 6 domorodých
kandidátek, zavražděných v říjnu v MonroJBASILEJ-slovenská , i pro Čechy ,,
vii, hl.městem Liberie(Afrika). Patřily do
Rtlmelinbachweg, neděle
9 hod- kongregace Adorátorek Kristovy Krve.Od
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatelu
smer Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 h- ; r.1980 bylo při hlásání víry zavražděno
; 233 misionářů.____________________________________
CURYCH-každou neděli v kryptě Božského
23.-2/.11 .mr.mel duchovni cviceni pro sloSrdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
; venské biskupy v Nitře Jezuita P.Josef
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue Prúčan.__________________________________
Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hod;
U příležitosti 2000 let od smrti římského
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v
básníka Horatia byla ve Vatikánu otevřena
kapli u kostela sv.Karla
10 hod;
29.ll.mr.výstava 99 rukopisů a 25 prvotis
RUTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci v
ků (tj. vytištěných v století vynálezu knih
kapli vedle katol.kostela
v 9,15;
tisku) tohoto básníka, uložených ve Vatikán
WINTERTHUR-v kapli u kostela sv.Ulricha;
ské knihovně.____________________________________
Seuzacherstr.2.Rosenberg,Tam zve náš
Lugansky biskup Lorecco zakazal 2b. 11.
misionář ke mši sv.i katolíky ze
sloužit mši sv.a zpovídat na místě, kde
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod
prý se zjevuje Pinu Casagrandemu Panna
ŽENEVA - každou 2.ned.v mesiaci v kapli;
Maria. Zdá se, že Pino neposlechl. Údajná
při kostole sv.Terezky,14 Ave Paschier ■
zjevení vynášejí visionářům hodně peněz.
9,30 h:

NAŠE BOHOSLUŽBY

Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob
nov. táborů pro děti a mládež, poutních zájez
dů aj.uveřejníme v KLUBU nebo sdělí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži
tosti křtu, sňatku, sv. zpovědifobvykle před
mší sv.)návratu do Církve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných sv.nemocných aj.

;
;
;
;
;
JMÉNA A ADRESY MISIONÁSfi
;
P.Josef ŠIMČlK, 8003 ZUrich, Gertrudstr.
;
59 . Postf ach 9121,8036 Tel. Ql-4621855(fara)
;
P.ANTON BANÍK- tel. 01-262509
455
: ;
P.Martin MAZAK - 14,rue Maison-Rouge,
: ■
1400 YVERDON-LES BAINS,t.024-222537
:
P.Alois ONDREJKA-Leonhardstr.45.,
BASEL, tel.061-6920404
I
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY^

12.11. ukázali v Boloni Písmo v jazyce Swahili pro vých.Afriku. Je vytištěno - na
podnět místního arcib. kard. Biffiho, sto ti
síc výtisků sdružením Bible pro Afriku.

Po 25 letech má být propuštěn hl. redaktor
Wiener Kirchenzeitung Josef Bauer-jak
oznámil arcib. kard. GrčSer. Ovlivnil ho liberální"poradní kruh"pro víděňské círk.noviny, jehož duchem je pastor.teolog Paul Zulehner. Bauer prohlásil, že na významných
místech medií dnes sedí liberálové, "osvícenci",ba odpůrci katolické víry. Mnoho předplatitelů diecézního časopisu hrozí, že bude-li odstraněn Bauer, zruší předplatné.

18. lO.mr.oslavilo 2000 clenu Panevropské
Unie na Vídeňském hradě 70 ti leté trvání
Unie. Hosty z 20 ti zemí pozdravil Karel
Habsburský, slavnostní řeč pronesl předse
Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.s; da Dr.Otto Habsburský. Hnutí založil 1922
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
; Richard Coudenhove-Kalegi. Zasloužilo se
Boská v Curychu.
o osvobození zemí od komunismu. Druhý
PRVNÍ PÁTEK V MÉSlCI MŽE SV. v 19.30
; kongres se konal 3I.I0.V Budějovicích,kde
sloužil mši sv, latinsky a česky biskup Liš
P.Šimčík rád navštíví naše nemocné
ka. Předsedou u nás je Dr. Rudolf Kučera.
doma či v nemocnici. Upozornětě ho
Ten zahájil zasedání v hotelu Metropol v
na ně!
NA CH0ZKU MLADÝCH
se ro
Budějovicích za účasti asi 200 osob.
zesílají pozvánky!

KDO VYHRAJE?

Vyplňte volná políčka dole uvedenými slovy tak,
aby vám v místech, označených tečkou, vyšla nako
Je-li na jihu tak hezké děvče jako Denisa,
nec slova Páně při velekněžské modlitbě při
18
stojí muži kolem jejího domu jako u nás na poslední večeři před jeho umučením-evangelista

jaře na loukách sněženky. Postávají bud
Jan.
osaměle nebo ve skupinách, zoufale, zami
lovaně nebo rozpačitě.
Kdykoliv se nakloní Denisa z okna, před
vádějí své umění. Čtou své básně napsa
né jen pro ni, zpívají písně, které na ni
složili, projíždějí pod oknem auty, jejichž
druhé sedadlo ozdobili květy-pro Denisu.
Ukazují své vázanky, předvádějí akroba
tické kousky, které se z lásky k ní na
učili. Ale na Denisu a její srdce to nemá
vliv.
"Je mezi vámi i malíř?"ptá se kráska.
"Jistě! Čtyři dokonce."
Čtyři malíři vystoupí z řady zamilovaných
S řídkými nebo hustými vousy-jež jsou
dnes ozdobou muže, v pestrých košilích,
jaké se dnes nosí, bosi nebo v holinkách
s polovysokými podpadkyHJJMORESKA
"Mohu milovat jen jednoho z vás!"
"Vyber si tedy mezi námi."
"To je těžké. Musím přemýšlet."

NAŠE KŘÍŽOVKA

Druhý den pozvala Denisa malíře do ate
8. Pekařové, sevotočí.
liéru. V každém rohu stál stojan s plát
7. Artanan, ašantík, dáreček, jednota, krempat,
nem, štětce a paleta vedle něho.
mladíci, potopit, sekáček, yperite.
Denisa byla krásná, jako ještě nikdy.
6. Anodai, balady, bolest, deliti, dosnít , Dravid,
"Namalujte svou lásku ke mně, "požádala
dumati, Dvořák, chmelík, nemalá, ročník, rošá
je,"vyjádřete volně své city, řekněte barda, Tomáši, veleba, zničit.
vami, co mi chcete říci-projevte svou lás
5. arisk, ebakl, Eliáš, Chazar, musit, Novák, šidit
ku v rudé, modé, žiuté-podle toho poznám
sonda, tatík, temno, úroda vosyp.
jak mě milujete a rozhodnu se."
Čtyři malíři se dali do práce. Malovali ja 4. Anna, ioti, chabé, olej, Omar, orel, polo,sije,
soda, toto, víno.
ko posedlí, vášnivě, a proplýtvali tolik
rudé barvy-což je, jak víte, barva lásky- 3. i st, Jan, oko, sta, tja, Ulm.
že museli otevřít další tubu. Štětce se na 2. At, bo, da ib, km, uk._______________________________
plátně jen mihaly, celé nebe lásky na plát
CO NOVÉHO VE SVĚTĚĚ
ně chtěli malíři zobrazit. Jen ten čtvrtý Armáda spásy má ubytovnu v Praze 7.,Tusarova
který se malovat neučil a vůbec malířem
ui.60.s 70 ti místy v 24 pokojích. Denně čeká dav
nebyl ani tomu nerozumněl, tedy podvodna nocleh a teplé jídlo. Po snídají odejdou a smějí
ník-ale podvodník z lásky-vzal největší
se vrátit odpoledne. Každý může zůstat týden.Vět
štětec, ponořil ho do černé barvy a tou
šina lidí přichází z nádraží. Potřebovali by ještě
pomaloval celé plátno.
asi 200 lůžek. Ubytování dostanou jen ti nejubo"Hotovo!"zvolal a odhodil štětec.
žejší, kteří nemají kde bydlet._________________________
"My také,"volali ostatní. Denisa šla od ob V blízkosti obou nádraží -v Bolzanově ul.,je cha
razu k obrazu. Na jednom viděla květiny, ritativní ekumenická organizace NADEJE. Chce po
v každé květině její tvář. Pak stromy a
skytnout pomoc hmotnou i duchovní. Dobrovolní po
keře, v každém se poznala, jak stojí, jde, mocníci se hlásí na adrese NADĚJE, Praha 2.,RUběží, napřahuje ruce štastně k nebi. Ko munská 25, t.Q2-256972__________________________________
nečně se zastavila u čtvrtého.
I.Kolpingovu dílnu otevřeli v Chabařo"Co tohle znamená?"ptala se.
vické ul.v Praze 8.Připravují se kursy
Malíř řekl tiše:"Takový je pro
pro ovládání počítačů a psaní na stroji.
mne svět-černý a pustý, když
Kolpingovy rodiny se mají zakládat i
nejsi u mne." Denisa mu nabíd
jinde. Ústředí vede Jan Ettler, Máneso
la ústa k políbení.
va 86, Praha 2. P.Adolf Kolping(1813Ovšem ani Denisa obrazům nero1865)zal.r. 1846 v Kolíně n.R.Sdružení
zumněla. V lásce muže jsou
tovaryšů, tzv.Kolpingových rodin.______
hlavní jeho slova. Štětec nápadi
V New Orleansu(USA)se konal Vll.kongtého muže dovede vymalovat
res černých katolíků. I ■ byl v min .století
J.H. Rosler.
vzdušné zámky.

HUMOR
"Marie, víš něco o spiritismu?""Ne,
já mám elektrický sporák."_______________
Psycholog k pacientovi:"A kdy jsme
poprvé pozoroval, že rád platíte dane?1
"Proč jsi vlastně vystoupila ze spolku
pro společné výlety?""Protože vedoucí
šel příliš daleko!"__________________________

"Poslyš, jak se dá přijít k velkému botatství?""Nu, nejdelší cesta k penězům je velmi poctivá ■"_____________________
"Kolikrát jste za loňský rok vyměnil
místo?""Dvanáctkrát.""Jste tedy sezonní pracovník.""Ne, jsem fotbalový

tréner.'

"Pane vrchní, objednal jsem si slepičí polévku
po domácím způsobu. Ale není v ní ani kousek
slepičího masa.""To je právě druh naší domácí polévky."__________________________________________
Paříž. Turista se ptá, jak se dostane k Eiffe
lovce. "Jděte rovně ulicí, pak napravo, po
třech ulicích zase nalevo a Eiffelovku poznáte podle toho, že vedle ní stojí velký kiosk."
"V Argentině panuje velké horko,"vypráví
zcestovalý turista. "To není možné! ""Proč?"
"Vždyť odtud dostáváme zmrazené maso."
"Jaké ceny jste zaplatil při poslední dovolení?1
"Ach. Vysoké jako hora. A vy?"Mastné jako
vagon másla."_______________________________________

"Jste zaměstnaná v tomto obchodě už déle?"
"Ne, proč se ptáte? Včera jsem nastoupila."
"Nu, protože se ještě červenáte, když mi
říkáte, co každý oblek stojí."____________________
Učitel:" Velbloud

muže

žít celý týden bez vo

"Dnes jsem ukazovala tohle nemluvně osmiotcům,"říká jedna sestra v porodnici druhé.
"Je to krásný chlapec. A všech osm tvrdilo
že je jim hrozně podobný."____________________
"Pane vrchní, ten guláš si objednávám už
potřetí.""To je dobře, že vám tak chutná,
hned vám ten třetí donesu."

K pustému ostrovu doplavou
z posledních sil novomanželé,
jejichž parník ztroskotal. A
hned zaslechnou známý hlas
3 tchýně: "Kde jste
se zase toulali? Ten
parník přece ztrosto
tal už včera."__
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"Mistře, a budu na tom portré
tu krásná""Milostivá, budete na něm tak krásná, že se ani nepoznáte."_________________________

"Maminko, tatínek říkal, že pocházím z opice.
Je to pravda?""Nevím, chlapče. Já jeho rodi
nu tak dobře neznám."
"Byl dobrý ten jed na myši, co jsem vám prodal?""Výborný. Myše po něm tak ztloustly, že
se nevešly do díry a kočka je všechny pochy
tala.'

"Měl jsi na tom rock-koncertu slušné místo?"
"Tam žádná slušná místa nejsou-rámus je sly
šet všude."
____________
"Vy máte sedavé zaměstnání, pane, že?""Jak
se to vezme, pane doktore. Jsem žokej."

Když se malíř Schwind vrátil z Itálie, ptali
se ho přátelé, kolik obrazů tam namaloval.
"Ani jeden, kamarádi. Je nemožné, dívat se
ráno na Raffaela a Michelangela a odpoledne
malovat Schwinda."__________________________________

dy."Zak:"To bych dokázal i já, jenže maminka
mi to nedovolí."____________________________________

"Četl jste moje básně?""Ano. ""A co se vám
nejlíp líbilo?""Ze je zakázáno další vydání."

Nová sekretářka hubuje :"U minulé firmy
jsem pracovala týdně jen 35 hodin při plném
platu. Měli jsme osm týdnů dovolené, čtrnác
tý plat, v kantině byl k obětu za 5 marek i
kaviár a vino... ""A proč jste tedy odešla?"
"Firma udělala bankrot."__________________________

"Mohu nabídnout skvělé pojištění. Když si
zlomíte jednu nohu, dostanete deset tisíc ma
rek, když si zlomíte dvě, dvojnásobek."A jak
to jde dál?""Když si zlomíte vaz, tak z vás
bude boháč."___________________ _____________ ________

Pan Mttller je s okamžitou platností propuštěn.
Běží k šéfovi a protestuje: "Vždyť jsem nic
neudělal!""Právě proto jsme vás propustili."

Karel se vrátil předčasně z dovolené v Dán
sku. "Copak? Nelíbilo se ti tam?""Ale ano.Jen
že když jsem videi odliv na moři, musel jsem
myslet na náš podnik."_________________ ^
Zákazník si dlouho vybírá magne
tofon. "Tenhle je dobrý, ale
je na něm moc knoflíků."
Prodavač:"Snad si nepřejete
magnetofon se zipem?"______ /

"Věruško, prý se budeš
vdávat. A kdo bude ten
šťastný?""Hlavně rodiče."
Potkají se kamarádi:"Je
dobré, si občas protáh
nout nohy. ""To už ti
sebrali řidičák?"
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"Zastřelil jste nějakého zajíce?""Bohužel ne.
Chtěl jsem, ale běhali stále sem a tam a ani
je nenapadlo, na chvilku si sednout."___________

Vyšli spolu před chatu a zhluboka se nadech
li. "Není nad čerstvý vzduch,"řekl první."To
je pravda,"řekl druhý a zapálil si sigaretu.
"Představte si, paní, můj muž má v krku
anginu.""To přejde,"utě
šuje ho druhá."Měl ji můj
také - ale v koleně."_____

Auto přejelo muže a zů
stalo na něm stát. "Souvněte přece!"vykřikl jeden
z chodců. "Nemohu, tahle ulice je jednosměrka.-'
"Víte, paní, "povídá jedna
sousedce,"co mám v srdci,
to mám i na jazyku. ""Věřírr
vám. Jen se divím, že se
vám do toho srdce tolik ve
jde^"
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JSTE SAMOSTATNÍ?
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ano 2 ne O
1. Chodíte sama-sám-na nákupy?
2. Radíte se často se známými o různých věcech, které byste mohl-mohla
ano 0 ne 2
lehce rozhodnout sám - sama ?
ano 2 ne 0
3. Mohli byste jít také sama-sám - na dovolenou. bez druhého manžela?
4. Nutíte druhého, aby šel s vámi na přednášku. na školení, na výstavu
ano 0 ne 2
ano 2 ne O
5. Dokážete samostatně - bez pomůcek - dobře zpytovat svědomí?
ano O ne 2
6. Vadí vám samota - at stálá nebo dočasná?
7. Snažíte se stále něčemu přiučit? Zena nové recepty, ušít si šaty a pod. ,
oba znalosti cizí řeči, přečíst si knihy o zdraví a nemoci, o výchově dětí,
prohloubit znalost katolické víry, duchovní život a pod.
ano 2 ne O
ano 2 ne 0
8. Máte ráznou chůzi?
9. Jste nervózní, když plánujete dovolenou, návštěvu, máte jít k lékaři nebe
nervózně hledáte vlakové spojení a pod.
ano 0 ne 2
ano O ne 2
I0. Nutíte druhého, aby se díval na televizi, i když ho to nebaví?
ano 0 ne 2
11. Chcete mermomocí, aby si přečetl knihu, která ho nezajímá?
ano 0 ne 2
12.Jdete-li na návštěvu, musí jít s vámi druhý, i když ho to nebaví?
ano 2 ne O
I3. Dokážete vrátit věc, objednanou z katalogu, která se vám nebodí?
v
14. Dáte se bezmyšlenkovitě strhnout míněním druhých, v televizi, při před
ano O ne 2
při rozhovoru, v novinách, časopisech i v kázání?
15.Chodíte rád-ráda sámi na procházku a nenudíte se?______________________
ano 2 ne O
30-20 bodů: jste v podstatě samostatná osobnost, která spíš má vliv na druhé, než aby
druzí ovlivňovali vás.
19-10 bodů: jest málo samostatní, i když v některých věcech rozhodujete sám-sama-protože
jste na to zvyklý-zvyklá.
9-0 bod. : jest naprosto nesamostatní, tu a tam snad se nutíte rozhodnout sám-sama.
Je-li' to zvyk, snažte se nesamostatnost překonat, je-li to vro
zené, těžko se vám to podaří-ale s pomocí Boží a stálým
cvikem se dostatečně osamostatníte.

VÍTE - CO JETO?
l.Kdo napsal české církevné dějiny? P.Kubeš,S.J.? P.Jaroslav
Kadlec? P.Blažej Ráček?
2.Kdo napsal základní knihu o exerciciích? Sv.Benedikt? Sv.
Petr Kanisius? Sv.Ignác z Loyoly?
3.Jak se jmenoval první český biskup? Sv.Vojtěch? Dětmar?
Kristián-Stracbkvas?

1.České církevní dějiny napsala řada autorů. Nejznámější jsou
světové církevní dějiny od P.Ráčka, který napsal i České
církevní dějiny. II.vydání Českých dějiny komunisté zabavili.
Křest . akademie vydala dvoudílný Přehled českých cirk. dějin
od P.Jaroslava Kadlece.
2- Sv.Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitů. Sv.Petr Canisius Holandan, který působil i v Cechách, napsal první katechismy.
Klasickou exerciční knihu napsal jezuita Alfons Rodriques, jehož
blahořečení se připravuje. Exerciční knihy psal P. Kubeš, T. J.
3.Dětmar.2.byl sv.Vojtěch,3.Kristián.

Najděte 2x2 stejné čtverečky.
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