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MĚSÍČNÍK ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE VE ŠVÝCARSKU, ROČ XX V.

DRAZÍ přátelé,
zdá se, že rovnoběžka v Církvi-služba bližním-je dnes mnohem silnější než čá
ra svislá-vztah k Bohu. Svislá čára je někdy tak tenounká, jako kdyby ani neexistovala.Jenže:"Odděleni od mne nemůžete dělat nic."(Jan 15,5). Totiž nic
pro spásu duše. Zlo-jak jsme se několikrát zmínili-je jakási díra v dobru,ni
cota, napojená na Boha jen spravedlností. Dobro, které konáme bez víry a lás
ky k Bohu-bez milosti posvěcující-má jen přirozenou cenu-ne nadpřirozenou.
"Duší veškerého apoštolátu,"píše ve stejnojmenné knize opat Chautard,"je
Kristus." Pro nás, katolíky, je podstatný život z víry, z Boha, z Krista-at
je to apoštolát nebo ryze světská práce. Sv.Terezie Veliká píše o knězi,který
byl nucen věnovat se hospodaření a financím. Jeho srdce neztvrdlo-j ako u mno
hých, i církevních-finančníků-protože prozáři l tuto naprosto neapoštolkou prá
ci láskou ke Kristu. Každá dobrá práce má nadpřirozenou cenu, když ji zasvě
tíme Kristu. Snad na začátku dne nebo týdne, při mešní oběti a pod.
POMÁHAJÍ NÁM SVATÍ. Hlavně ta Kristu nejbližší-jeho Matka-Panna Maria.I věří
cí katolíci někdy říkají či píši jen"Maria". Ale panenství Panny Marie až do
její smrti je dogma-pravda víry. Kdo tomu úmyslně nevěří, přestává být kato
líkem. Panna Maria totiž nejen pomáhá a přimlouvá se, ale dodává naší víře i
mateřské teplo. Kdo tvrdí, že katolická víra je"studená",
vyloučil ze svého
srdce Matku Boží-i jejího Syna-vtělenou Lásku a Pravdu. Víra takového"studeného"katolíka vyhasíná, nebo už vyhas
la .
Jen at přijde na naše duchovní obnovy!
Ucítí teplo vzájemného přátelství,
víry, pomoci a vroucího vztahu k exercitátorovi a ovšem především k Bohu,
ke Kristu a k naší katolické víře.
Pokusme se-pokud jste to už neudělaliposílit svislou linku k Bohu. Z Boha
proudí milost, láska a teplo, pravda.
A takový proud z Boha k nám a od nás
k Bohu posílí a zúrodní i linku vodorovnou-lásku k bližnímu.
"Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane!
vejde do božího království, nýbrž ten,
kdo koná vůli mého nebeského Otce."
i
(Mt 7,21)."Nikdo nepřichází x Otci
než skrze mne."(Jan 14,6)."Když se
víra neprojevuje navenek skutky, je
uvnitř mrtvá."(Jak 2,17).
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Ovšem mrtvé jsou i skutky bez víry.
Čím hlubší víra, tím vřelejší a účin
nější jsou i naše skutky.
I TY NEJOBYČEJNĚJŠÍ!

Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Novým rektorem Nepanucena v Římě se stal P.Karel Pilík/75/.
Prahu navštívil velmistr rádu Maltézskych rytířá Frá Andrew Bertie.Řád-původně Johanité,byl
od 1530 na Malte a ubránil ji proti Turkům.Pů
vodně měl v Jeruzaléme chránit poutníky.
Nyní se zabývá hl. charitativní činností. Vel
mistr otevřel I. vzdělávací středisko pro diabe
tické děti v České republice. -PřiSel také ra
kouský president Th.Klestil a kar.Cassidy, pů
vodem z Austrálie, předseda papežské rady pro
jednotu křesťanů. Navštívil také Slovensko.
40 anglikánských pastorů opustilo tuto církev
na protest proti svěcení žen a chtějí se stát
katolíky. Musejí být znovu vysvěceni, protože
jejich svěcení je neplatné. -Anglikánský bis
kup z Bristolu, Barry Rogerson, jako první vy
světí 12.3.mr. 40"kněžek".
Vatikánské pošty vydaly 23.11.mr.2 serie zná
mek. 1. připomíná cestu sv.Otce v r.1992 a 2. je
k 450. výr.úmrtí malíře H.Holbeina ml.
Začátkem října vyšel i v Brazílii nový katedrumus, prý bylo prodáno už 53.000 výt.a připra
vuje je 3.vydání. Rok po vydání katechismu byl
přeložen do 9 řečí a prodáno na 3 mil.výtisků.
Nový katechismus vysel v slepeckém písmě ital
sky a francouzský.
4.12 zasedal Akademický institut v Luganu.Při
té příležitosti oznámil biskup Correco se do
stala fakulta od Vatikánu právo udílet doktoráty teologie.Měla 62 studentů z 18 ti zemí.
Švýcarská postní obět vynesla min.roku 21 mil.j
V listopadu vznikla po roční přípravě v Polsku
první katol.tisková kancelář. K založení přispěli američní biskupové,finančně 1 jinak.
Na zakončení 75 výr. založení Východního ústavu
navštívil 12.12. sv. Otec tento ústav.
Pražská policie pátrá po 1490 osobách, na 634
byl vydán zatykač. Dokud zločinec nejde do
soudní vazby, musí ho policie propustit-pak
ovšem uprchne. - V diskuzi KLUBu Netopýr se vy
jádřil P.Itmáš Vlasák kriticky o českých věznicích. Vězni nepracují a zahálejí.

Solnohradský arcib.Eder, členové kapituly a
kněžské rady se sešli s asi 30 degradovanými
kněžími/tj .ženatými/. Atmosféra byla otevřená
a schůzka se má opakovat. Přece jen žena nadlouho knězi, který má povolání, nestačí.
US biskupové se postavili proti návrhu pres.
Clintona, financovat interrupce pojištěním.
Upozorňují, že se jedná o další útok proti nenenarozenénu dítěti-a tyto útoky sílí.
Sv/Otec prohlásil za blahoslavené 11 mučedníků
z dob španělské války 1936-39. Jsou to dva. bis
kupové a 7 Školských bratří. Byli krůtě umuče
ni komunisty v diecézi Almeria.
KTGottwald je stále čestným občanem Bíliny v
sev.Cechách.

iSv.Otec přemluvil na symposiu:Právní a etické
[rysy otázek lidského gencmatu.-Tj.o základním
chrcrroscmovén vybavení člověka, jež se nalézá
|v rozmnožovacích buňkách. Předmětem bádání
[musí být plně respektování lidské bytosti. Od
ipočetí je oplodněná buňka člověkem a nesní 2
Ibýt předmětem pokusů. Manipulace se zárodky“
>a umělé genetické změny jsou nebezpečné pro
celé lidské generace.
[20.11.uzavřel sv.Otec projevem třídenní 8.me\zinár.konferenci o problémech dětí. Přijeli.
\odbomici a j .představitelé z vice než 100 ze\mí a asi 9.000 pracovníků s dětmi. Vybídl pří
tomné, aby všechny zeme podepsaly smlouvu o
právech dětí-Sv. Stolec byl 4. z podepsaných
163 států. Chtějí snížit o třetinu úmrtnost
děti do 5- let, o polovinu úmrtnost matek při
porodu, zajistit výživu, snížit negramotnost,
\a pomoci dětem v bojujících zemích. Pochválil
[řeholní rodiny i dobrovolníky,kteří se ujíma
jí opuštěných dětí, o něž se nikdo nestará.
18.11.zahájil kard.sekretář Sodano 8.mezinár.
konferenci, svolanou Pap.radou pro pastoraci
mezi zdravotníky. TánazDítě je budoucnost národa. Viz výše. Zakončil ji sv.Otec.
Mexický presidenc Sarlos Salinas Gertari zahá
jil 17.11.v hl.městě výstavu:Umělecké poklady
Vatikánu. Byla tam i kopie Michelangelovy
Piety-která je v chrámě sv.Petra.
US bisk.konference schválila 17.11.dokument
o ospravedlnění použití síly a zbraní tam,kde
by jinak došlo k vybíjení lidí.
Pozorovatel sv.Stolce při orgánu Spojených
národů/FAO/arcib.A.Wagner připomněl nutnost
Vytvoření nového hospod, systému, poněvadž ze
mědělské velmoci kontrolují ceny na světových
trzích a tak poškozuji tzv.rozvojové země.
V USA onemocní před dosažením 20 roku ročně
2,5 mladých pohlavní chorobou, přes milión
dospívajících dětí otěhotní a přes 350 tisíc
děvčat si dá udělat potrat.
Patnáct protestanstkých sekt v USA zahájilo
kampaň mezi 15-16 ti letými děvčaty, aby se
zdržely pohlavního styku. Mají složit veřejný
slib, že zachovají pohlavní čistotu až do man
želství. Mají třídenní kurs o pohlavním
životě a o křesťanském učeni o manželství a
■předmanželské čistotě. Před rodinou, známý
mi a přáteli veřejně slíbí, že tuto čistotu
zachovají a dostanou stříbrný prstýnek, aby
jim připomínal jejich slib. U baptistů
prý slib složilo mnoho děvčat.
Zde je příklad správného ekumenismu. Také
\,katol. Církev by měla takový slib zavést!
'y knize"Herr Bischof,es reicht"štve proti
biskupu K.Krennovi/St.Polten/farář Schermann
a P.Udo Fischer.Proti biskupu Haasovi z Churu útočí progresisté,veřejně prohlásil svět,
biskup Vollmar, že prý mu sv.Otec důvěrně
řekl, jak lituje ustanovení biskupa Haase,

TŘI NESVATÍ KRÁLOVÉ3
V hodinách, kdy nás v nemocnici nepotře
bovali, směli jsme léčit několik sou
kromých pacientek. Mszi prvními byla
hezká, asi pětatřicetiletá žena, vy
braně oblečená, žijící zřejmě v bla
hobytu. Nebyla to má odborná horli
vost, abych jí co nejlépe pomohl byl to její vzhled a považoval jsem
ji za dar nebes.
Ani jsem nevěřil svým uším,když
tato přitažlivě hezká pacientka
začala odříkávat své příznaky,
jako kdyby je četla z tabule,
na kterou jsem ten den napsal
přehled všech známek obrácené
dělohy.
"Pane doktore, mému nejmladší
mu dítěti je deset let - a od
té doby mám stále potíže. Tako
vé bolesti v zádech, hodně hlubo
ko - tady! Hlava mě bolí vzadu za krkem. Také
moje zažívání je čím dál horší__ a..."
"Promiňte,"vskočil jsem jí do výkladu. Bylo
to snad tehdy poprvé, co jsem byl unesen po
citem svých vědomostí a jejich praktické ceny
a v duchu jsem děkoval nebesům za zkušenosti
několika posledních dnů.
"Ještě jsem vás ani nevyšetril, ale myslím,
že vám mohu po vašem přesném popisu rovnou
říci, co vám schází!"
"Ale pane doktore, to je báječné! Byla jsem
už u tolika lékařů a ti mi to říci nemohli.
Prosím vás, řekněte mi to!"
"Milostivá paní,"pronesl jsem vážně,"máte
jistě obrácenou dělohu. Vidím to jasně skoro
před sebou. Je převrácená!"
"Ach, ten nedbalý zřízenec. Jistě ji tam pře
vrátil! Má děloha leží totiž už sedm let v
lihu ve vaší universitní nemocnici!"

Našli jsme svou mladou pacientku a jej:
stařičkou babičku - zdálo se mi, že
neměla daleko k devadesátce.
vyšetřil jsem mladou rodičku a pak
jsem oběma studentům navrhnul, že
si ještě půjdeme někam na dvůr
trochu zakouřit, aby nám to čekáni
lépe uběhlo.
Babička mě však zarazila nevrlým
hlasem:" Promiňte, pane doktore,
kam odcházíte? Vhučka vás přece
potřebuje!"
"Jen se, paní, nestrachujte, "odpc
věděl jsem sebevědomě a dodnes
zrudnu, když si na svou nafoukanost vzpomenu. "Však my tři při
jdeme, až nás bude rodička potře
bovat. Teá naše ošetřování není
zapotřebí, musí jen pokojně čekat
Já vezmu zatím tyhle dva mladé
doktory na dvůr a trochu si tu pohovoříme o
moderním porodnictví. Na porod u vaší vnučky
je času dost a dost. Co tomu říkáte, páno
vé?" obrátil jsem se na studenty.
Ti ovšem horlivě přisvědčili a hledali po kap
sách cigarety a zápalky.
Stařenka na mne vyvalila oči, chňapla úžasem
naprázdno ústy, nedůvěřivě si mě změřila od
hlavy k patě, ale přemohla - jak jsem pozo
roval - svou chuE, říci mi něco hodně ostré
ho.

vyšli jsme tedy na zarostlý dvůr, zapálili
si cigarety a začali si vyprávět různé his
torky z lékařské praxe. Byl jsem rád, že se
mohu před nimi chlubit, chlapci pozorně na
slouchali - ale nenaslouchali příliš dlouho.
Kd/ž jsme si pečlivě ukroutili cigarety a
vypustili do nočního vzduchu první dým, který
se vznášel před námi jako potvrzení naší od
Vzpomínám si na tuto pacientku z dob své"líh bornosti a podivuhodnosti našeho lékařského
povolání - objevila se náhle stará paní na
ně" živě, snad právě tak živě, jako ona na
dřevěných schodech zadního vchodu do domu nne. Stejně jasná je i má vzpomínka na mé
zřejmě do kuchyně.
první externí novorozeně.
Zavolala:"Pane doktore?"
"Externím" dítětem se myslí dítě, které při
"Copak je, paní. Jsme tu všichni tři a čeká
šlo na svět mimo nemocnici, obvykle v domě
me. Času je ještě dost!"
svých rodičů.
"Snad vy máte času dost, než se vám narodí
Právě jsem dosáhl doktorkého diplomu a hned
dítě,"řekla skoro jedovatě - její slova zněla
ně dali na porodnické oddělení.
jako když bičem práská. " Až budete všichni
Zavolali nás telefonem do malého předměstské hotovi s kouřením a budete mít trochu času
ho domu. Poslali tam nne a se nnou - jako po pro mou vnučku, tak přiveňte ty své doktůrky
zorovatele - dva mladší posluchače.
laskavě dovnitř a ukažte jim, jak se odborně
Bylo to poprvé, co jsem měl provést porod
přestřihuje pupeční šňůra. To je totiž všech
sám, aniž byl po ruce někdo ještě"odborněj ší". no, co je potřeba ještě udělat!"
Musím se upřímně přiznat, že jsem se nadouval
f.Looms:Ženskí líkaS vzpomíná.
pýchou.

TOUŽÍM PO TOM...!
Především dekuj v svému Bonu skrze Jezvse
Krista za vás za všechny.. .Uebot toužím po
tom, abych vás uvidět a tak vám mohl dát ně
jaký duchovní dar k vasi posite, to je,
abychom se u vás vzájemně povzbudili společ
nou vírou, vaší i mou. /Řím 1,8,11-12,

CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ
služba Bohu nebo láska k bližnímu?
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Věřit máme pevně, milovat máme vroucně. Jinak by
víra byla nesnesitelně břemeno uvnitř a- rouhavá
komedie navenek.
Jak je nepříjemné, cítíme-li, že někdo-at laik
nebo kněz-mluví o víře ošoupanými frázemi nebo
Prosba a dík, dík a prosba. Mezi nimi pulzu se modlí povrchně, zpěvavě, bezmyšlenkovitě!
je náš vztah k Bohu. Ale ne pravidelně, ne v A naopak-jak mile je nám, když cítíme, že víra a
rovnováze. Prosby je mnohem víc než vděku.Z modlitba druhého vychází z vroucího srdce.
deseti uzdravených malomocných se jen jedi
MEŠNÍ OBÍT JE PRO NEVĚŘÍCÍHO NUDNOU POLHODINKOU,
ný vrací k Ježíši a poděkuje. A to je jen
Protivnou a nesnesitelnou. Je to pro něho mučed
Samaritán. Má toto evangelium potvrzovat ne- nictví, vydržet na celé mši svaté a ještě vy
ocměr mezi prosbou a díkem?
slechnout kázání, které mu nic netíká. Nakonec
Dík je nejvzácnější budoucí prosba.
si řekne:"Nač chodit na mši sv? Buh se přecg nedá
Proto ti, Pane, děkuji:
zavřít do kostela?" To nikdo netvrdí. "Ale muže
-za to, že víra se probouzí a kvete i z to
Buh opravdu sídlit v člověku, když ho nebesa ani
ho semena, které jsem já zasel. I na tem
nebesa nebes nepojmou, natož tento chrám, který
poli, které je pro mne nepřístupné;
jsem si vybudoval?" ( Kron 6,18).
-za to, že jsi vyvolil i mne-bez mých záb8h NEPOTREBUJE CHRÁM, VYBUDOVANÍ LIDMI
sluh-a poslal jsi ně mezi své rozsévače,
abych byl tvým předchůdcem;
On ne-ale člověk potřebuje místo, kde by mohl Bo
-i za to, že ty, které jsem tvou milostí zí ha oslavovat, chválit ho, děkovat, prosit, přiná
skal pro tebe, jsi daroval zčásti i mně,
šet oběti. Tak tomu bylo od začátku dějin-a asi i
že jsou jakýmsi způsobem i moji;
v pravěku byla místa, kde se člověk utíkal k
bůžkům a obětoval jim. "Mohu se modlit k Bohu i
Prosím a odprosuji za ty, které jsem nedo
sedl získat pro tebe, kterých jsem si ne
doma či v přírodě." Jistě - ale dělám to také?
všiml a"obešel zraněné na cestě..." Nebudou
"TI, CO CHODÍ DO KOSTELA, NEJSOU LEPŠÍ."
to moji budoucí žalobci?
Kdysi
byla sekta katharů - čistých. Přijímala
Když mluvím se svátým Pavlem,"děkuji svému
Bohu..."nic mi nebrání vyložit si to i tak
do svých řad jen dokonalé lidi. Svědkové Jehovo
to: děkuji za vás - děkuji Bohu místo vás,
vi vyloučí každého, kdo přestupuje šesté přikázá
bratři a sestry, kteří neděkujete, kteří
ní, je nevěrný manželskému partnerovi, žije v
jste byli uzdraveni, ale nevracíte se,abyste konkubinátě a pod.
ZNÁME SVOU VÍRU?
xxlěkovali, nebot"nemáte čas" nebo jste za- Církev "kathary" pronásledovala. Před sektami,
xmněli, nevíte, nechcete. Já, váš bratr,
jakou jsou Svědkové Jehovovi varovala. Buh přece
lěkuji za vás, místo vás. Ib je můj"duchov- řekl, že stále"bude plevel mezi pšenicí. "(Mt 13,
ií dar", který toužím ván dát.
24-30)a"dobré ryby mezi špatnými."(Mt 14-45-)
DO KOSTELA CHODÍME,ABYi
CHOM SE POSVE"... abyste se vzájemně povzbudili společlou vírou, vaši i mou."
TILI,ne proto, že jsme
svati.Bez svá
tostí,udělovaných Cirkví, se věřící
;dyž přijde Syn člověka, najde-li na zemi
ještě víru?
neobejde.Obět mše sv.je
Ještě něco ho povzbudí?
jediná obět Bohu milá a
bude se sloužit,až"přiitiky Tobe., Pane, za vávui, ktenou jsi vzdok
de znovu Pán."(I Kor
Ptpuinému boji vidům a jiných. Veku ji, že
:22^26). PRI MEŠNÍ
já ji mohu ukázat jiným.
OBĚTI JE KRISTUS;
SAM,a je ve sta'P. Andrej DERMEK, SDB, CHLIEB A SLOVO
tostánku stále
Překážky na cestě k lidskosti i k svatosti
při tomen.
’OŽIVAČNOST-Kdo miluje pohodlí nade vše,
je schopen všeho-i zrady.
jENÍZE-Kdo miluje peníze nade vše,
je schopen všeho-i vraždy.
PÝCHA - Kdo miluje sebe nade vše,
je schopen všeho - vraždy i zrady.

Josef Doubrava:ŽIDENICKÁ MOZAIKA
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V tomto světě tyl jeden druhému vlkem.
Jako při každém poslání jde o to, získat znovu
lidi pro Krista. Střední a východní Evropa je
Pro.UikuláX Lobkowicz býval rektorem uru.oblastí křesťanskou-má to v tradici. Nesmíme to
venity v Mnichové^ Vyčistil ji obratné od
komunistických bojůvek. RJ984
stal před však vidět jen tak, že obrátíme co nejvíc lidí.
Jde o svět, kde do hloubky chybí všechno, co
sedou jediné katolické university v Německu,
dvě tisíciletí křesťanství budovalo: úcta k
v EichstUttu. Bytu pod vlivem komunistu o
důstojnosti člověka, tolerance a snyslu pro
rozpadu. Za 9 led. se mu podařilo pozvednout
objektivitu až k právním zařízením a úzkénu
universitu na vysokou úroveň.
kruhu vzdělanců, kteří ovlivňují kulturu.
úvodem Cech, studoval ve Švýcarsku, pra

CÍRKEV BOJUJÍCÍ

coval v USA a stal se také americkým obča
nem. Universitu pročistil a pozvedl a nyní,
má universita přes 3000 stodentu.

® Nedávno jste řekl, že Církev v Německu je
v nebezpečí, že ji budou považovat pouze za
strážkyni mravnosti. Co tím myslíte?
Křesťanství-i když považuje mravnost za důleži® Už přes 8 let jste presidentem této
tou-za něco druhořadého, nespočívá jaksi samo v
university. Jaké jsou její vyhlídky?
sobě, nejde o neosobní systém jako u Kanta, ale
Příští rok by se měla zřídit fakulta nebo
výraz a důsledek stvořitelského a nadpřirozené
aspoň větší ústav pro otázky střední a vý
ho řádu. Máme dělat něco a jiného zas nedělat,
chodní Evropy. Nemyslím takové zařízení,
protože člověk je stvořen určitým způsobem a
které by se-jako jiné ústavy v Německu - vě
také vám víra říká, kdo a jaký je Bůh a jak
novalo řeči a historií vých.Evropy. Chceme
provází Církev člověka dějinami. Ztratíme-li
přispět těmto zemím při řešení jejich pro
tyto kořeny, bodou nám nároky křesťanské mrav
blémů nejen politických a hospodářských. Z
nosti nepochopitelné-budou to jen příkazy a na
dlouhodobého hlediska je podstatné obnovit
víc se budou považovat za historický balast.
celou kulturu a to takovou, která by byla
Někdy se mi zdá, že se Církev sama začíná mora
věrná tradicím těchto národů-to znamená i
lizovat. Nevšímá si, že jsme všichni hříšníci
kulturu křestanskou-a navíc dokonalému včle
a Bůh je nám svou láskou nejblíž právě tehdy,
nění do společenství evropské kultury.
když klesneme. Následek je farizeismus: Vidíme,
Německo bývalo vždy mostem mezi Západem a
jak druzí nedcržují přikázání a neuvědomujeme
Východem. Toto poslání v posledních dvou
si, že Bůh nás miluje a naše chování by mělo
stoletích několikrát zneužilo při svých
být samozřejmou odpovědí na jeho lásku.
pokusných snahách. V r.1939-45 zvlášt
krutým způsobem.Ted však nejde o výboj,ale
*Có jsou ta "bitevní pole, "která si musí Církev'
o pomoc. K té patří i nová evangelizace
volit sama - jak jste se jednou zmínil?
Evropy, kde většina lidí není ani pokřtěna. Dnes Církev Casto jen reaguje, ale sama nejedna
V mnoha ohledech může katolická universita
Napadají ji, brání se - jistě je to přirozenépřispět víc než Církev ve vlastním slova
ale domnívám se, že by třeba bitvu u X.lépe
smyslu. Patří k Církvi, ale není"uzavřená." zvládla, kdyby bojovala u Y. Příklad: bitvu ne
vyhraje na poli sexuální mravnosti, ale když
• Tu a tam o sobě říkáte, že jste rodilý
poučí lidi, co to znamená milovat Krista.Není
Čech, americký státní občan a bavorský úřed
to jen německý problém. Následky jsou nebspečné
ník. Politický zvrat ve vých .Evropě byl při
Lidé odcházejí z Církve protože bud neuznávají
jat s nadšením, ale nyní-zdá se-nastalo
její mravní požadavky nebo si myslí, že jim ne
vystřízlivění, Biskupská synoda se vyslovi
mohou dostát. Jediná cesta je říci:I my jsne
la v Římě realisticky, totiž že Církev za *
hříšníci, prosím, zůstaň s námi a spolupracuj!
pomněla na své původní poslání-zvěstovat a
Dříve sice vědomí hříšnosti lidem většinou nepo
hlásat Krista. Co o tem soudíte?
mohlo stát se lepšími, ale nejpozději na smrtel
Mimochodem, už nejsem jen bavorským, ale
né posteli přece dozráli. Žít v hříchu není
církevním úředníkem a mám i český pas.
ztráta víry. Neschopnost jednat mravně nebrání
Situace ve světě se pádem komunismu zdaleka
člověku, stát při Církvi!
nezjednodušila tak, jak jsme doufali. Komu
Svatost-jak si ji přál koncil/a Kristup p.r./ne
nistický svět se rozpadá, ale problémy, kte
ní výkon, ale připravenost, dát se "pohltit Bo
ré se po r.1918 nedořešily nebo se vyřešily
hem". Kde to není vidět, tam považují Církev
špatně,se vracejí. Obtíženy jsou i tím, co
za instanci požadavků či dokonce cenzury, ne za
řekl polský ministr sociálních prací Jacek
společenství útěchy, milosrdenství a Boží pcmoKuroň/za Mazowieckého vlády/"kcmunistickým
PETER SCHULZ: TRENTA GIORNI
odpadem". K tomu patří např.praktický mate- ci.
rialisnus, nedostatek skoro všech společen
ských struktur, rozpad rodin a jejich tradic NASLOUCHÁM BOŽÍMU VOLÁNÍ?
bezútěšnost v důrazu na věďtohoto světa".

Josef Doubrava

CO ZNAMENÁ
V PÍSMU SV.
ČÍSLO OSM
888888
objevuje v Písmě sv.jako

se
učíslo nového začátku. Osm lidí
se zachránilo po potopě."Vejdeš
do archy a s tebou tvoje žena a tvo
ji synové i jejich ženy."(Cen 6.18).
"...když Bůh v Noemově době shoví
vavě! vyčkával, jak se stavěla archa.
Jen několik osob, celkem osm, se do
ní zachránilo nad vodou."(I Petr 3,20
Z těchto zachráněných lidí po
vstalo podle Písma nové lidstvo
"Toto je rodopis synů Noeho: Šém,
Chám a Jafet."(Cen 10,1.)
Známe také osm blahoslavenství:
Blahoslavení chudí v duchu, neboť
jim patří nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou
potěšeni.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou
za úděl zemi.
Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní
po spravedlnosti, neboť oni budou
nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, nebot jim se
dostane milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni
budou viděti Boha.
Blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť
oni budou nazváni"Boží děti".
Blahoslavení, kdo jsou pronásledová
ni pro spravedlnost, neboť jim patří
nebeské království.
Mt.5,3-10)

999999

ČÍSLO DEVĚT
Toto číslo nehraje v Písme sv.
žádnou roli, ale od Dionisia
se počítá devět andělských ků
rů: serafíni, cherubíni, trůny,
panstva, síly, mocnosti, výsos
ti, archandělé a andělé. Jsou
to ryzí nebeští duchové, kteří
nejen oslavují Boha, ale i chrá
ní člověka, který se k nim mod
lí: "Anděle Boží, strážce můj,
mě stále řid a ochraňuj, ke
všemu dobrému mě povzbuzuj,
at žiji tak, jak chce Bůh můj,
a v tom svátém obcování, at
setrvám do skonání, po smrti
pak vděčně, chválím Boha usta
vičně. Amen.
Univ.prof.Dr.Ferdinand Holbock

"Vy jste sůl země. Pozbude-li však
sůl slanou chuť, čím zas nabude solivosti? K ničemu se už nehodí, než
aby se vyhodila ven a lidé po ní šla
pali."
Mt 5,13.

NOVINKY
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Budoucí "kněžky "anglikánů budou nosit barevné a
módní "mešní"oděvy. Instituce, která v Anglii vyrábí
církevní oděvy, jim predložila k Vyberu novou kolekci
Britský televizní žurnalista vypátral, že dcminikánka Jeannie Deckers, jejíž populární píseň"Dcminique"
proběhla svého času světem, nejen vystoupila s řádu,
ale propadla drogám a se svou přítelkyní spáchala
25.března 1985 sebevraždu. Předtím se marně snažila
udat své další -méně populární-písně.
Evropské společenství se snaží, aby právo na zabití
nenarozeného dítěte se stalo jedním ze základních
práv člověka. Zatím pro tuto myšlenku většinu členů
nezískalo.
Vatikánský tisk odsoudil pokusy, dávat místo loutek
na sedadla zkušebních aut mrtvé děti.
Konvertitka a psycholožka paní Christa Meves vydala
v nakladatelství Christiana/Verlag/ v Stein n.R./CH/
knihu :Wahrheit běfréit.-Stójí 18 frs.
V Srbsku a Montenegru má být samostatná biskupská
konference. Zatím je to jen plán.
156 anglikánských kněží se u jednoho biskupa přihlá
silo k přestupu do katolické Církve. 3.prosince se
měl tento problém v Římě řešit. Jistě jim nebude nik
do bránit, aby se vrátili ke Kristově Církvi.
Kardinál Joseph Bernardin/65/z Chicaga odmítl nařče
ní, že by měl před 20 lety nemravný pcměr s nyní
34 ti letým mužem. Kardinála brání i deník italských
biskupů Awenire. O kardinálovi je znáno, že se sna
ží osvětlit, co je pravdy na sexuálních výstřednos
tech některých kněží-založil pro to i kcmisi. Kcmise
zjistila r.1992, že je to většinou pravda.
Bl.Jan Sarkander bude v květnu t.r. prohlášen za
svátého. R.1620 ho protestanté v Olomouci umučili.
Novým biskupem v Rotterdamu v Holandsku se stal Salezián P.A.Herman van Luyn/58/. Dosud byl sekretářem
holandské biskupské konference. Jeho předchůdce musel
odstoupit, vytýkali mu homosexualitu.
Ve většině protestantských zemských církví v Německu
má být příště povolen homoSeuxuální poměr pastorů.
Sv.Otec přijal 29.11. sedm biskupů z býv.Jugoslávie
"ad limina". Před setkáním sloužil s nimi sv.Otec
mši sv.v soukromé kapli. Promluvil k nint hl. o
významu mše sv. a Nej světě jší Svátosti.
28.11 .byli v hl.městě Vietnamu Ho-či-minu propuštěni
z vězení čtyři řeholníci kongr.P.M. Spoluvykupitelky
zal.r.1941. Gener.představený/87/byl odsouzen na do
životí, ostatní před šesti lety na 12, 15 a 7 let.
Kongregace má 380 členů, z toho polovinu v USA.Ve vě
zení. jsou ještě další členové kongregace._____
Nakladatelství, vedené Kongregací sv.Pavla, vydalo v
Římě knihu:Mariánská poutní místa v Evropě, historie,
víra, umění. V knize jsou četné fotografie.
29.11 .přijal večer sv.Otec pražského arcibiskupa a
předsedu Rady evropských bisk.konférenci/CCEE/ Mil.
Vlka na pracovní večeři. Arcibiskup mu vyřídil pozdra
vy českých i slovenských biskupů z nedávného setkání,
i pozdravy kněží, bohoslovců a věřících. Hovořilo se
o svatořečení bl.Jana Sarkandra k jubileu 650 let od
založení pražského arcibiskupství a katedrály sv.Víta

MEDUSA
KaieZ a VácZav Aedí u blbu. Jej'Zch manžel
ku odeXíu na "dúehánek"k viiteZkunim.
K-Letos jste byli na dovolené u moře, že?
V-Bylo to výborné. Děti si zaplavaly, man
želka upletla svetr a já přečetl ty kni
hy, na jejichž četbu jsem dctna neměl čas.
K-Jak tě znám, jistě jsi leccos pozoroval.
V-Ano. Pozoroval jsem medusu, jmenuje se
správně láčkovec žahavý. Je fialová, rů
žová a krásně září. Jako ta povrchní děv
čata, která chtějí být hezká, a poddají
se všem.
K-přeháníš. Medusa se přece nepoddává,
V-Ale ano. Unášejí ji vlny, nebrání se ani
při bouři, přizpůsobuje se pohybu vody,
neklade nikdy odpor.
K-Jistě takoví lidé existují. V televizi
nebo v knihách je vidíme či čteme o nich,
že se takovým lidem vede nejlépe.
V-Ani ne. Vzpanínáš na starého Rýpala? Ten
poklonkoval každému, jen aby nikde nena
razil.
K-Sotva si na něho vzpomínám.Byl nenápadný.
V-Neměl páteř. Byl jako ta medusa, všechno
si dal líbit, všemu odkýval, žena s ním
mávala jako s hadrem, děti si ho nevšímaly-ale na rozdíl od medusy si občas tajně
zaplakal.
K-I ten nejslabší člověk má v sobě kousek
hrdosti.Rýpal neměl odvahu,dával se uná
šet nárazy ze všech stran. Bázlivec.
V-Jako ta medusa. Jednou se dostala blízko
k břehu a vlny ji vyhodily na písek.
Chvíli ještě zářila a třpytila se, pak
ta záře uhasínala a druhý den už nesne
sitelně páchla. Museli jsme se z toho
místa odstěhovat. A tu hromadu zbabělos
ti a poddajnosti zavál písek.
K-Vzpanínáš si na Verunu - ze školy?
V-Ano. Říkali jsme jí "medusa". Dala si
všechno líbit. Byla velmi hezká, ale
hloupá. Poddala se první
mu klukovi a tak to šlo
dál...Kolem čtyřicítky
už byla hezky uvadlá,
chodili za ní jen opil
ci a obejdové. Její hrob
jsem viděl nedávno. Je
zpustlý, zarostlý a i
ten křížek, který tam
někdo postavil, je na
lomený. Tuhle se o ní
někdo zmínil v hospodě.
Chlapi jen pokyvovali
hlavami-sotva si na ni
vzpomněli. A to zemřela
před třemi roky!

K-Včera se vašemu děvčeti chlapci posmívali
a křičeli na ni, že je jako medusa. Tichá,
nenápadná...
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V-Je sice tichá, ale není poddajná. Učitel mi
několikrát říkal,jak usilovně se učí,aby se
dostala na vysokou školu. Kluci si kromě po
křikování na ni nic nedovolí. Jednou ji kdo
si poplácal po zadečku - podívala se na něho
tak, že se zahanbeně odplížil.
K-Medusa má září a barvu od vody. A tihle pod
dajní lidé mají záři a barvu od svého okolí.
Tak se dala řada lidí-poddajných, bázlivých a
hloupých ke kanunistům. Odhodili víru, která
je formovala a opatřili si hned rudou knížku.
V-Je to smutný úkaz toho, jak málo lidí má pev
ný duševní hřbet. Bez charakteru. Na to všech
no jsem myslel, když jsem vzpomínal na Verunu.
Také páchla - jak víš,dala se na pití - a pak
zanikla. Snad tu slabost charakteru mají
někteří lidé v povaze.
K-Asi ano. Ale na rozdíl od medusy se mohou do
jisté míry změnit. Rozvinout a posílit tu
trošku vůle, která je v každém člověku. Potře
bují jen podnět, povzbuzení, oporu. Odvážný a
charakterní člověk dělá také chyby, ale poználi to, má dost síly, aby se vrátil na správnou
cestu. Vidíme to u mnoha světců-uvádí se sv.
Augustin, který jistě ani před svým obrácením
nebyl slaboch. Nebo sv.Pavel! Když poznal, že
jde mylným směrem, rozvinul podivuhodně svůj
charakter v práci pro Krista. Nebyli to slabo
ši, jen pobloudile!. Podlehli na čas nepravdě
nebo sexu, ale nebyli zbabělci.
V-Tuto sílu mohou použít také k nesprávné
cestě. Falešní-ale horliví proroci, oběta
ví, fanatičtí, rození vůdcové, kteří jdou
nesprávnou cestu. Napoleon, Hitler, Lenin...
K-Snad jim nikdy správný cíl nezazářil. Nebo
byl zakrytý lidskou slabostí těch, kdo
správný cíl znali. Podlehli sexu, pýše...
V-Kdo jde odvážně za špatným cílem-zahyne a
svede mnohé. Ovšem dobré cíle mohou zazářit
několikrát.Necháme-li je pokaždé uhasnout,
jsou čím dál slabší, až zblednou docela. Když
se podíváš na svůj život, vidíš, jak obratně
jej Bůh vede a neobratně, ne
ohrabaně jej kazíme my.
K.Mezi domýšlivostí a slabostí
stojí odvaha. Viděl jsem film
ze zajateckého tábora. Ti, co
se chvástali, v rozhodné chvíly selhali-a většinou vzdělaní
věřící lidé projevili mnohem
větší odvahu než ti tlučhubové
V-K odvaze patří i pád, omyl,
ztroskotání.Vážím si nejen věr
ných kněží, ale i těch, kdo
padli a měli odvahu svůj pád
uznat a ze své degradace-ponížení-udělat gradaci-vzestup.

Podle F.W. Foerstra: Bohatství v nás

POCHOUTKA JE PRO NĚ CHLÉB
Papežský vyslanec v Indii si musel po úmorné
práci opočinout na Ceyloně. Usadil se v dom
ku blízko Kandy a hned dal všechno do pořád
ku - domek i zahradu. Podnebí je tam výborné
Společnost v Kandy není. Misionáři ma
jí tolik práce, že jim na to nestačí
ani den. Statkáři jsou od zkázy kakaov
níku skoro na mizině. Úředníků je málo
a špatně placených.A společenský život?
Kromě několika návštěv a obědů o místodržitele, jsem vlastně nikam nechodil.
ALE POUSTEVNÍKEM JSEM NEBYL-NAOPAK
Zpřátelily se se mnou všechny dětí z
města
i z okolních vesniček. Každou
chvilku za mnou běhaly na zahradu a ně
kolik klučíků-dvou až tříletých-sedí
stále vážně na chodbě.
Malí mají určité výhody. Těm jsem dá
val větší kousek cukru a lepší banán,
proto jim dospělejší začaly závidět a
bránily jim, aby ke mně chodily. Tak
jsem rozkázal, že bez malých dětí ne
bude ani rýže, ani cukr, ani kokosové
ořechy. Od té doby jim už nebránily.
Jsou mezi nimi křestané i pohané. Miniandi-Opička, Sinnaia-Psík, SinnapajPavlík, Santana-Anička. Severiači-Františka.
DĚTÍ PŘICHÁZÍ TOLIK, ŽE JE NESPOČÍTÁM
Starší mi přinášejí květiny nebo motý
ly. Křestanské mládeži dávám někdy kří
žek nebo medajlku. Větším, kteří se už
umějí modlit, červený nebo modrý rů
ženec. Často i pohanské nebo mohamedán,
ské dítě prosí o křížek...
"Nedám a nemohu,protože se neumíš mod
lit."
Za týden se dítě vrací, kleká na chod
bě, dělá velký kříž a modlí se,protože
se modlitbě naučilo od křestanských
kamarádů. Avšak diví se, pro nedosta
ne křížek ani když už se umí modlit.
Není ještě pokřtěné.
NEJVĚTŠÍ PAMLSEK JE PRO NĚ CHLÉB

Ind chleb nezná. Peče sice placky z rý
žové mouky, ale chleba jedí jen Evropa
né a velcí boháči. Ind jej pokládá za
velký přepych.
Konečně jsem se důkladně zpřátelil s
dětmi. Jak? Děti jsou tak
chudé, že nemají skoro
nic k jídlu. Indovi stačí
málo a rodiče milují dě
ti tak,že raději sami ne
budou jíst, jen aby dali
něco dítěti. Jedí hlavně
prosnou kaši, rýži,
čočku a ovoce,ale ani
toho není dost. Děti
nebývají nikdy syté.
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Po obědě sedávám na verandě, sluha
přinese mísu rýže s pepřovou omáčkou.
Je to oběd pro dvanáct osob a stojí
pět krejcarů. Děti sedí na zemi a je
dí prsty. Rýži balí do kuliček.Vyšší
kasty nejedí nikdy příbory, protože
mohou být nečisté-ruka je však vždycčistá. Ne levá-i když je pečlivě umy
tá, nýbrž jen pravá-i kdyby byla se
be špinavější-je vždycky čistá. Toho
dbají i malé děti. Řeknu-li, že má
špinavé ruce, otře si hned pravou o
podlahu a přál bych vám vidět, jaký
mají apetit! Často ke mně přijdou a
řeknou:"Děkuji, Saami, jsem plný rý
že!" To znamená, že jsou syté.
Mají dobré srdce. Často jsem viděl,
jak se hoch dělí s žebrákem o pamlsek,
který jsem mu dal. S mladšími souro
zenci zacházejí velmi něžně.
Někdy sedí katolické dítě na schodech
"Co chceš?" ptám se ."Nic, velebný pa
ne. "Pak se rozpláče."Dnes jsem ještě
nic nejedl."Kdo nevidí je j ich nesmír
nou bídu, nepochopí, jakou útěchou je
pro člověka, který nasytil hladové
dítě.
ŽIVOT V MALÝCH VESNIČKÁCH
V Indii mě velmi zajímaly návštěvy ma
lých misií na venkově. Tam vidí člo
věk skutečný život lidí a prostí křestané mají zvláštní ráz, lišící se od
obyvatel ve velkých městech.
Jednou jsem se vydal s P.Pavlem Pererou, benediktinem a domorodcem, do mi
sie v Kaduganavě-vzdálené dvě stanice
od Kand. Z kostela je vidět úhledný
kostelíček na úbočí hory, která je
až k vrcholku pokrytá čajovníky.
Sotva jsme vystoupili z vlaku, obklo
pila nás-jako všude na Ceyloně-spousta smějících se dětí. Vítají kněze ja
ko starého přítele, i když ho vidí
poprvé. Ve vesničce není stálý misionách-dojíždí tam každý měsíc P.Pere
ra a slouží tam mši sv.Ostatní nedě
le přicházejí lidé do kostelíka a mod
lí se růženec, loretánské litanie a
katechista je učí náboženství.
Nedaleko misie je vesnička Rodijů. Je
to kmen tak opovržený, že ani paria
by nedovolil psu dotknout se jídla,
které vařil Rodij. A jsou ještě ple
mena, kterými i Rodij pohrdá. Ind se
pokládá za posvěceného,když se dotkl
krávy,i psa se smí dotk
nout, ale dotyk s člověkem
fnižší kasty ho poskvrňuje.
Pohanství v Indii snížilo člověka
a povýšilo hovado. Člověk nižší
kasty, potká-li v lese člověka z
vyšší kasty, zdaleka volá, aby se
zastavil, než se ukryje sám do křo
ví.

OKRUH KOLEM
BISKUPA TROCHTY

nenáročná spoluvězeňkyně . Avšak v noci chrápa
la tak silně, že jsme nezamhouřily oka. Ivanka se
Nová v c.e£a byía ííou-l pávu. z oknu.hu.
zlobila, nadávala, Pavelková jí třásla nohama,pani
koZem bZikupa Tno elity, jmenovaZa ie padocentka pískala, protože říkala, že je to jediný
nZ KaZupková. VypnávZ o utnpenZ ivé
prostředek proti chrápání. Opravdu to pomohlo, 9
ale jen nakrátko. Tak jsme se s tím musely smířil
nodZny Z ivém-toto uZn.pe.nZ je ópojovaZo.
BYL TO SMUTNÝ KONEC TÝDNE.
A Slávinka, která dokázala v každé situaci říci
Tísnily nás osudy dvou mladých žen.Jen správné slovo, dodala, když nám přála dobrou
noc:"Musímě i tohle vytrpět..."
Pavelkové se to nedotklo. Žila sama pro
sebe, v malé oblasti svého JÄ, ke které
MUSELY JSME VYTRPĚT VŠECHNO
patřil i Jaroš, vodka, cigarety, dobroco na nás padlo. A to ne s hořkostí nebo vzruše
družství na nádraží a na ulici. Aby se
ním, nýbrž prostě a lhostejně. Což se ovšem leh
nějak vyrovnala se svým osudem, zpíce řekne, než vykoná. Na svobodě se tomu sotva
vala si odrhovačky a večer, když jsme
kdo může naučit. V nesvobodě je to lehčí. Cela
se uložily ke spánku, vyprávěla nekoneč- se svými odpornostmi a svým nevýslovným utrpe
né historky o pašováních, krádežích a i naním je učivo, kterému se člověk nenaučí ve škole
děvkách, především však o své mazanost Naučit se tomu nebylo ani zde lehké.
ti a prohnanosti. Tyto vlastnosti potřeI když jsme se snažily poučit, vždy se nám to ne
bovala, aby se vyhnula zákonům a propodařilo, abychom snášely všechno trpělivě a
to jen zřídka se dostala do vězení. Zde
lhostejně, bez vzteku, bez vnitřní zlosti. Kdyko
se také snažila něčeho dosáhnout,protožes liv se nám to však podařilo, bylo to nevýslovné
dostávala mnohem víc jídla než doma, a
požehnání a skoro blaženost. Slávina v tom byla
toho využívala.
už mistryní.
KDYBY BYLA NEPADLA DO TAKOVĚ
PRVNÝ TÝDEN V KVĚTNU PŘIŠLY ŠOUPNE
ŽUMPY, a měla možnost rozvinout své
DOKLADY. Slávinka dostala obžalobu, paní do
vlastnosti k dobru - místo ke zlu -byla
centka předvolání k pohovoru, paní Kalupková za
by snad patřila k těm, kterým říkáme
tykač a já dostala také doklad k zatčení. Všechny
"umělci života". Patřila k lidem, kteří se
doklady-originály pro soud a opisy pro nás-jsme
nedají porazit těžkostmi života, ale zdár- musely podepsat. Když se zavřely dveře cely,
ně šla kupředu a vždycky si našla šiponořila se každá z nás do papírů. Nahoře stálo:
kovné východisko. Snědla všechno , co
VAZBA. Také "uvěznění" nebo "zatčení". Paní Ka
jsme nemohly jíst my.V onu neděli nám
lupková si chtěla prohlédnout mé papíry. Podala
dali guláš z konzervy. Celý červenohně- jsem jí je a ona ukázala na několik písmenek a
dý, nemohly jsme jej vůbec jíst. Ivanka
řekla:"Podívejte se, toto slovo "vazba"je hrozné,
jej hned vysypala do záchodu a my to
ale ještě horší jsou tato tři písmena"STB. ""Co to
chtěly udělat také. Pavelková tomu zahráznamená?""Gestapo. To je naše Gestapo."
nila. Vylila obsah našich konserv do
Paní docentka měla razítko jak obyčejného soudu,
svého plecháče a hltavě guláš snědla.
tak i STB, stejně i paní Kalupková. Já měla jen
"To bylo ale dobré, "prohlásila a měla ra- STB. Nechápala jsem však dosah těchto tří písme
dost, že se konečně pořádně najedla. S
nek, proto se mě to tak hrozně nedotko, jako
obědem jsme dostaly i večeři, protože po druhých.
licistky nechtěly v neděli moc pracovat.
OKRUH OTCE BISKUPA TROCHTY
Pro každou kus chleba, natvrdo vařené
Paní Kalupková patřila i s rodinou a příbuznými
vejce a dva olomoucké syrečky. Vyzved
či známými k církevnímu kruhu, který se soustře
la to Slávinka a odpoledne nám to roz
dil kolem biskupa Trochty. Tak s ním sdíleli i je
dělila. Oloupané vejce bylo temně zelené
ho těžký osud-vězení.Mnozí zažili dobu poprav,
s černým okrajem.Jist jsme to nemohly.
jiní zahynuli ve vězení. Ti, co přežili, byli r.1968
Pavelková všechna vejce sebrala, hned
rehabilitováni. Ted ale-po třech letech-začala re
čtyři snědla a prohlásila:"Vždyť je to
vize a ta vzala rehabilitované pod lupu. Mnozí se
dobré! Že? Nejsou přece zkažená."
pod nějakou záminkou dostali znovu do vězení.
zaGal nový týden
Paní Kalupkovou nap ř. obvinili, že si nakoupila
Obě děvčata musela zabalit své věci a
příliš mnoho látky. Protože při prohlídce látku ne
odešla - bez rozloučení, bez pozdravu,
našli,podezřívali ji, že ji se ziskem prodala. Tím
prostě odešla. Jedna zlomená na těle i na se její postavení ještě zhoršilo. Ve skutečnosti
duši, druhá drzá, směla, vyzývavá.
žádnou látku nekoupila, proto ji u ní nenašli.Ale
Co jim asi přepraví další osud?
jak to mohla dokázat? Bylo to udání,ne však ano
nymní, ale řádně podepsané sousedkou, komunist
BRZO PRIŠLA NOVÁ-STARgr PANI.
kou, která v továrně na látky pracovala. To si
Vypadala skromně a málo mluvila. Když
paní Kalupková domyslila, ale nic jí to nepomohlo.
Pavelková začala zpívat své sprosté pís
ně, které naháněly husí kůži, dala se do Bylo jí už 65 let. byla už dříve zavřená a tam se
pláče. Paní Kalupková-tak se nová jmeno tolik naplakala, že skoro oslepla. Milovala svou ro
dinu, muže, děti, sourozence, spojené láskou a
vala, byla přes den příjemná, tichá a
společným utrpením, které je všechny postihlo.

EXISTUJE ĎÁBEL?
Každé dva měsíce se scházejí verier v v koste
le sv.Bartolomeje v Napajedlích u Zlína,
aby se povzbudili ve víře. Setkání trvá sobotu.
22.5.pozvali františkánského kněze P.Eliáše
fella z Malty, kterého pověřil jeho biskup
službou exorcisty, tj. vymítáním zlého ducha.
•
"Když jsem byl profesorem věrouky, učil jsem
Studenty, že dábel neexistuje,"řekl úvodem."Byl
jsem ovlivněný některými německými a holandský
mi teology. Myslí si, že mluví-li Kristus o
,'äáblovi, dělá to jen proto, aby se přizpůsobil
-židovské povaze. Dnes jsem přesvědčen, že dábel existuje. Bojuji s ním stále."
Podle P.Velly působí zlý duch na člověka v po
době pokušení, svázanosti nebo posedlosti. Po
sedlost, kdy se zlý duch zmocní celého člověka,
je velmi zřídká. Tak posedlý neví, co se s ním
děje, nenese vinu. Ale svázanost/obsedlost/,
je jiná. "Jsou případy, že nad určitým hříchem
či určitou oblastí svého jednání jako bychcm
neměli moc. Ďábel odhalil naše slabé místo a
na to zamířil své úsilí."
jak má Člověk proti svázanosti bojovat?
"V 16.kap.Markova evangelia čteme, že když vě
řím, mám moc, zlého ducha přemoci. Doporučuji,
abychom zvi.po sv.přijímání, kdy člověk cítí,
že je v něm Kristus přítomen, si řekli:Odříkám
se zlého ducha! Ducha nečistoty, žárlivosti,
pýchy, rouháni, jakéhokoliv zlého ducha,který
na mne útočí. Ve jménu Ježíše se zříkán nečis
toty atd. Jako dítě Boží ti nařizuji, abys ode
šel před Ježíšem, který s tebou naloží podle
své vůle. A já v této oblasti svého života při
jímám znovu Ježíše. - Nejdůležitější slova té
to modlitby jsou ZŘÍKÁM SE a PŘIJÍMÁM. Modlíšli se tuto modlitbu, musí tě zlý duch opustit,
protože v Ježíšově jménu máš nad ním moc."
JAK OSVOBODIT DRUHÉHO ČLOVĚKA?
"Pokud jde o druhého, nikdy přímo zlého ducha
neoslovujte. Má to udělat on
sám-ponozte mu. Rozkazovat zlé
mu duchu v druhém je riskantní.
Duch může obrátit svůj útok na
vás. Např.budete-li poroučet
duchu žárlivosti, aby od druhé
ho odstoupil, zjistíte, že jste
plni žárlivosti. Zlý duch za
útočil na vás."
POSEDLOST NENÍ HŘÍCH.
Žít ve hříchu dobrovolně je
daleko horší. "V případě po
sedlosti sní jen kněz-exorcista, pověřený biskupem, vyhánět
zlé duchy."Modlitbami a zaříkáním, které určila Církev. Exor
cista je obvykle řeholník a musí
se řídit určitými předpisy.

VNITŘNÍ
ZRANĚNÍ
10
si mnozí nesou celým životem, snad i z dob
dětství. Toho často zneužívá zlý duch. Fran
tiškán varoval i před satanismem, černou a
bílou magií a nejrůznějšími okultními prak
tikami. P.Vella se setkal s mnoha případy
posedlosti u lidí, kteří se věnovali orien
tálním náboženstvím a cvičením/jóga, karate
a pod./ Ďábel používá také rockových a heavymetalových skupin.
Připravuje se publikace z vystoupeni tohoto
kněze, které měl v Napajedlich a V Kostelnifi Vydři. Otázka je, jaei jsou to biskupa-,
vé, kteři dovoli, aby se na teologických
fakultách přednášelo, ze zlý duch neexistu
je - a pravděpodobně i jiné hereze.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Počet sebevražd v Japonsku stoupá. R.1992 si
vzalo život 624 mladých od 14-19 let, dětí
do 14 let 92 - m.j.i 9 ti lete děvčátko.
Sebevraždu spáchalo týž rok 22.104 Japonců.
2/3 byli muži. Žen ubyly dvě třetiny, mužů
přibylo 50%.
Bánko-Bystrický biskup Baláš ustanovil od
1.11.gener.vikářem svět.biskupa Petra Dubov
ského. Jeho předchůdce, Mons.Gásil, se stal
rektorem semináře v Bratislavě.

23.10.se biskupové naší vlasti vrátili po
týdenních exerciciích v Lcmečku u Vodňan
do svých diecézí. Také slovenští biskupo
vé měli od 25.-29.10 exercicie v exercičním daně v Prešově. Dával je jezuita P.
Ě.Senčík.
Od 7.-14.10.pobyl kard.A.Silvestrini, pref.
kongr.pro vých.cirkve na Ukrajině. Hovořil s
presidentem nové republiky, navštivil všech
ny eparchie/biskupstvi/ vých. obřadu, setkal
se s mnoha duchovnimi osobami a byl překva
pen životnosti uniatů, kteři byli 45 let
ostře pronásledováni. Překvapilo ho i to,jak
věřici soustředěně a zbožně sle
dovali dlouhou vých.mši sv.-až
tři hodiny.
P.Rudolf Vašíček,T.J.farář na
Velehradě, oslavil 30.10.své
osndesátiny. Byl odsouzen k 23
rokům těžkého žaláře, 10 let a
100 dní byl v různých vězeních.
Prohlásil:"Můj největší úspěch
byl, že jsem byl hodný něco
trpět pro Krista Pána." P.Vašíčká zná redaktorka ještě z okupa
ce, kdy dával v Písku-vzdor ne
bezpečím od nacistů-mladým du
chovní cvičení.Ostatní jezuité
v Praze byli tehdy zatčeni, udal
je čekatel, že poslouchají
zahraniční rozhlas.Nebyl to Čech

Nemělo se vycházet z data stvoření lidí-toto
datum není známo - ale bude to, až vymře generace těch, kdo pamatují r.1914. Vycházeli ze
slov Páně, že nepomine toto pokolení, až se 11
všechny tyto věci stanou-ovšem Pán mluvil o
;zkáze Jeruzalema. Tedy konec světa začal už
r. 1914-ale skončí během jednoho pokolení.

NESPLNĚNÁ
PROROCTVÍ

Cr. Pape popzsuje v knize
BYL JSEM SVĚDEK JEHOVŮV

jak hledal pravdu a nasel
ji v katolické Cirkvi.Po
osvobozeni naši vlasti se
vyrojili SJ a zahájili
usilovnou Sinnost. Odkud
jsou a jak pracuji?

TROCHU

generace toho roku vymírá, datum se posunulo
ha r.1957. Tehdy byl vypuštěn sovětský Sputnik
a začala kosmická éra, což by se považovalo za
znamení na nebi, o kterém mluví Kristus při lí
;čení hrůz konce světa. Toto"nové světlo"nebylo
však oficielně schváleno. Zřejmě z opatrnosti.
Když jim někdo namítne, že se proroctví neplní
řeknou, že jsou jen projevem nedočkavé víry a
že se mohou mýlit.

HISTORIE

Svědkové Jehovovi často prorokovali konec
světa. Číselné údaje vyčetli z Písma. Jejich
zakladatel CH.T.RUSSEL/1852-1916/ věřit, že
krčmě Písma je ještě jiný pramen Zjevení-to
ODMÍTAJÍ
TRANSFUZE,
tiž pyramidy. Měřil i Cheopsovu pyramidu a z
protože podle Starého zákona je v krvi duše
Písma i z ní určil r.1914 za příchod Božího
Člověka. Protože jejich"víra"se mění, možná že
království. Když se nic nestalo, vypočítal ji
za pár let transfuzi povolí - a zase to bude
ný rok, vypočítal rok 1918. Když se zase nic
;božské zjevení. Původně totiž odmítali i očko
nestalo, prohlásil, že rok 1914 byl správný,
vání a transplantaci orgánů.
ale špatně pochopený. Místo viditelného Boha
přišel Kristus na zem"neviditělně".
ALE JSOU TO DOBŘÍ, ČESTNÍ, MILÍ LÍDĚ!

DRUHÝ

PRESIDENT

"S V Ě D K 8",

Věnují se těm, které chtějí zachytit., několik
hodin. Kdy se jim věnuje kněz, laický teolog,
byl chytrý, tvrdý právník RUTHEFORD. Napsal
jáhen, apoštolský pracovník? Ani všechny ve
knihu "Milióny nyní žijících nikdy nezemřou."
farnosti nenavštíví!
Prorokoval v ní, že r.1925 dojde k tělesnému
vzkříšení Abraháma, Izáka, Jákoba a dalších
SVĚDECKÁ
SLUŽBA
věrných Izraelitů. Našel jim i byt, honosnou
:Nedělají to z lásky k Bohu nebo z lásky k vám,
vilu u San Diega v Kalifomi-nazvanou Bethsa:ale běží jim"služební čas", ten musí pravidel
rim/Dům knížat/v zahradě bylo připraveno pře
ně vykazovat vedení organizace. Podmínkou zá
pychové auto pro krále Davida. Tehdy se vydá
chrany před konečnou bitvou a smrtí v Armagedoval jeden muž za zmrtvýchvstalého Davida nu je nejen být členem organizace, ale také
ale v poslední chvíli-kdy už si chtěl auto
Členem skoro dokonalým. Čím víc hodin tráví ve
odvést, se ukázalo, že je podvodník. Do pře
"službě" hovorů s "nevěřícími"-tím to s nimi
pychové vily se nastěhoval Rutheford a tam
dopadne lépe.
r.1942 zemřel. Zase konec nepřišel.Ruthefor
sice prohlašoval, že nic neprorokoval, ale
PŘIPRAVUJÍ SE ODBORNĚ V PRAVIDELNÍM ŠKOLENÍ.
jeho kniha existuje.
fúzemi mají rozdělené a za každé území je někdo
TŘETÍ PRESIDENT - N.H.K N O R R
odpovědný. Týdně se školí-hodinu tedreticky a další hodinu prakticky - a to povinně. líčast
R.1966 začala sekta upadat. Vyhlásil tedy
se klasifikuje. Důraz se klade nejen na biblic
další datum - 1975. Tvrdil, že Adam byl stvo
ké vědomosti a argumentaci, ale i výraz tváře,
řen 2.října 4026 př.Kr.- a r.1975 skončí šesúsměv, gesta, oblečení, přinášejí se dárky a p.
titisicileté období lidské existence a vláda
Po každé návštěvě vyplňují registrační kartu:
člověka se nahradí tisíciletým Božím králov
kdo otevřel dveře, kolik osob žije v bytě,ko
stvím.V jejich časopise PROBUĎTE SE z 8.10.
lík je tam děti, jakou"literaturu"předali ap.
1968 uveřejnil toto proroctví a kampaň měla
Výsledky se často zpravovávaji na počítačích.
úspěch. Z 59.000 pokřtěných r.1966 stoupl
Podle nich se plánují i psychologické postupy.
počet pokřtěných v r.1974 na 298.000 osob.
CHODÍ
VE DVOJICÍCH
NESTALO SE NIC- KNORR UCOUVNUL.
a kdo je přijme, s tím studují Bibli. Začnou
Jenže Svědkové už opouštěli své dcmy, zaměst
;tím, co navštíveného zajímá, nikdy mu neodponání, rozdávali majetek, farmáři vybíjeli stá
rují-a když je unavený, začnou s útoky-hlavně
da a pole pustla, neplatili pojistky - a ke
proti katolické víře. Také poučováním.
A li
kritickému datu - 2.října 1975 se nic nestalo
dé, kteří dobře Písmo neznají, žasnou nad je
Jak vysvětlit neúspěch? Vycházelo prý se z
jich vědomostmi. Jejich Bible je ovšem zkanolenesprávného předpokladu.
ná-přizpůsobená jejich názorům. ZKRÁCENO
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RADOST ZE SPORTU-RADOST Z VÍRY
V otympljókýeh htách pled II.ivěí.vóZkou
zvítězil americký če/tnoch Ralph H.Metcalfe.
Byl to nejen vynikajíc! běžec, ate 1 mimo
řádně Inteligentní maz. Nálet viak aipokoje
ní hlavně v něčem jiném, než ve ipoota, totíž v katolické víle.
"SPORTOVEC JE RÁD, ZVÍTĚZÍ-LI NAD OSTATNÍMI
jako nejlepší běžec a dostane za to cenu.
Je to slastný pocit, dosáhnout rekordu nebo
jej dokonce překonat. A to lichocení v tis
ku! Chvála mu nesmí ovšem přerůst přes hlavu 1

MNOHEM VĚTŠÍ RADOST JSEM MĚL Z VIRY
V katolické víře jsem našel trvalejší štěst
než ve sportu. Sportovec stárne, snad se
stane trenérem, ale i to pomine. Katolická
víra ho doprovází nejen do konce života,
ale až za hranice života-do věčnosti.
ZAČAL JSEM SE MODLIT.
Vroucně, hluboce, někdy i dlouho-i když na
délce nezáleží. Nebyla to konverse-návratprotože jsem předtím vůbec nevěřil. Moji
dávní předkové byli pohané. Seznamoval jsem
se s vírou postupně.
MÁ MATKA SE STALA KATOLIČKOU PŘEDE MNOU.
Měla černé i bílé přítelkyně, horlivé katoličky. Viděla,jak
se modlí, jak jsou ke každému milé, nedělají rozdíl mezi
bílou a černou pletí, utrpení plodně zařazovaly do svých
životů. Utrpením rostly - stejně jako modlitbou.
JEDNOU JSEM NÁHODOU ZAŠEL DO KATOLICKÉHO KOSTELA.
Přemluva kněze na mě hluboce zapůsobila. Bylo to první senénko víry. Na gymnáziu jsan se o víru nestaral. Nezajímala
mě. Pak jsem šel na katolickou univerzitu v Marguerre. Ved
li ji jezuité-ale neovlivňovali mě. Víc jsem se věnoval
sportu. Ale když jsem jezdil s mužstvem po státech-zase
jsem se setkal s dobrými katolíky a kněžími. Tehdy seménko
víry rozpuklo. Svěřil jsem se kamarádovi. Radil mi, abych
zašel za jeho zpovědníkem. Nechtěl jsem."Ted musím trénovat
pro závody. Až budu dobrým sportovcem, pak se chci důkladně
seznámit s katolickou vírou." Tak se také stalo.

P.MARKOE,T.J.MI NEJDŘÍVE UKÁZAL, PROČ JE PRAVÁ
jen katolická Církev. Jaké musí mít známky: jedna, svátá,
apoštolská a pro všechny národy a časy. Pak mě poučil o
pravdách víry a o obřadech a zvycích. Ostatní mi pomáhali,
ale nikdo mě nenutil. Společenství katolických studentů mi
ukázalo, jak šťastný může být katolík, který zná správné
odpovědi na všechny důležité otázky života. Mezi ostatními
jsem se cítil dema.
PO KŘTU JSEM PŘIJAL SVÁTOST KŘESŤANSKÉ STATEČNOST?:.
Začal jsem chodit na mši sv.do černošského kostela sv.Bene
dikta blízko univerzity a občas se mnou šel i nekatolický
student. Katolická víra mi dala radost ze života, ze sportu
ze studia. Modlitba - spojení s Bohem - mi dodává sílu,
abych byl víře věrný a stále v ní rostl."
"Kdo vytrvá až do konce, tomu dám vrtěžnou korunu. "
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30.11.přijal sv.Otec soukromě
nuncia z Kuby, arcib. Benjamina
Stellu, dále arcib.katol. Arménů ve
vých.Evropě Nersesa Der Nersessiana a dva sudánské biskupy: Pauli
na Lukudu Loro z Juby a Herkulána
Loda Tombe z lei.
pětidenní fórum mimovládních organizací zasedalo 30.11.na Maltě.
Přišlo asi tisíc delegátů z přes
sto zemí. Tóna: Podporovat rodinu
pro blaho osob i společnosti. Po
selství poslal i gen.taj.OSN Butrc
Ghali. Delegaci sv.Stolce vedl
kard.L.Truchlijo, před.Papežské
rady pro rodinu.
Ve Venezuele zemřelo asi 20 Indiá
nů kmene lanomani následkem otra
vy rtuti ve vodě, otrávené zlato
kopy. Dalších 25 Indiánů zápasů
se smrti. Vyšetřováci komise a po
licie zlatokopy vykázala.
Světová zdravotnická organizace
navrhla stanovení stavidel o
tzv.genetickém inženýrství a
biotechnologii.Její ředitel
řekl, že technologie nesní na
hradit etiku. Je to reakce na
zprávo o klonování/nepohlavně
plozených/lidských zárodků-je
to proti důstojnosti lid.života.
Novým Vyslancem Francie u sv.Stolce je Alain Pierret,
Papežská biblická kctnise vydala
obsáhlou vědeckou studii o Výkla
du Písna v Církvi. Připravilo ji
20 členů kctnise z různých zemí a
má 120 str. Příprava trvala 4 ro
ky. Předmluvu napsal kard.Ratzenger a ukazuje v ní možnosti výkla
du Písma i její meze. Nové pojetí
nesní vést k ternu, aby se vymezila
působnost Božího slova jen na mi
nulost, protože Písno vychází ta
ké z věčnosti Boží. Z této perspektivy se dá správně pochopit.
V Quitu, hl.městě Equadoru, skon
čilo zasedáni Biblické komice pro
Latinskou Ameriku a Karibské ostře
vy. Komise vypracovala diecézni
plány pro biblickou pastorace ve
farnostech k oživeni křesťanského
života.
20.11.přijal sv.Otec nového senegalského velvyslance Henri Turpina. Řekl, že se bude zasazovat o
dodržování lidských práv a usilo
vat o těsnější spolupráci národů.
Senegal je styčný bod mezi černou
a bílou Afrikou.

PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ MOHAMEDÁNY
PRONÁSLEDOVÁNÍ KRESTANÍj V ISLAMSKÝCH ZEMÍCH NABYLO STRAŠNÝCH
ROZMĚRU. ZaČatkem min.roku uveřejnila britská organi sace
křest.práv dokument o křížové cestě katolíku v Sudanu, oQbru
tál nich zákonech Pákistánu a vraždění koptických křestanu v
Egyptě. Přes 100 členu dojní sněmovny upozornilo vládu na
"nesmírné utrpení"křestanu na stř.Východě, v Africe, a Malaj
sku. Sv.Otec při své devítidenní návštěvě hl.města Sudanu
Khartumu vyzval islamského diktátora gen.Bašira jasně, aby
toto utrpení ukončil. Úmyslně se zmínilQo křižováni Krista,
aby upozornil na křížovou cestu křestanu v Sudanu.

AFRICKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE VYDALA PRACOVNÍ DOKUMENT,
uveřejněný 10.4.ve Vatikaně. Stojí v něm, že rozhovor me z i
katolíky a mohamedány v Africe je "stále obtížnější"(tj.ne
možný). Pronásledováni v Sudanu a nabož.-rasistická válka v
již.Sudanu byla střediskem deseti cest sv.Otce do Afriky."Me
zinar.Harald Tribude"uveřejnil, že sv.Otec velmi silně žádal
práva pro menšiny a svobodu náboženství v Sudanu. Při příjez
du do Khartumu řekl:"Když jsou lidé tak slabí a chudí, musím
jejich jménem pozvedngut hlas já." Diktátorovi řekl do očí:
"Ve státě, kde žijí různé národy s různými kulturami, nemůže
tato válka jedněch proti druhým vést nikdy k míru."
S VÁZNOU TVÁŘÍ NASLOUCHAL SV.OTEC LŽÍM GENERÁLA BASIRSE,
ktery prohlašoval Sudan za"zemi míru, snášenlivosti a duchov
nich hodnost." Před kněžími a řeholnicemi hovořil sv.Otec v
katedrále v Khartumu o křižování v tomto dílu Afriky,"kde se
opakuje tajemství Kalvágie v životě většiny křestanu." Jen
7 proč, z 25 mil.Sudancu jsou křestané. Když se dostal násil
nou revolucí gen.Omgr Baršic k moci, nastalo strašlivé pro
následování křestanu. Mučení a vraždy jsou na denním pořádku
a sudanšti biskupové hovoří o vyvraždování národa.

ISLÁMSKÝ ZÁKON 5ARIA PLATÍ I V SUDANU.
R.199T byl popraven křestan, který se údajně vysmíval"proro
kovi". Udal ho soused. V Egyptě je 10 proč.křestanu. Když
fundamentalisté zapálí kostel a vraždi křestany, zavře vláda
oči. Od r.1981-kdy přišel k moci Mubarak, se nevystavěl ani
jediný kostel, zajo tisíce mešit. Od dob války s Irákem se
postavení křestanu v zajat.táborech zhoršilo, spousta jich
byla umučena, protože nechtěli přestoupit k islamu. V Malaj
sku prý byly kostely zavřeny. Zákon zakázal neislamskou čin
nost i misie. Písmo sv.v místní řeči se cenzuruje. Britští
poslanci vyzvali vládu, aby dokument předložila komisi lid
ských práv při
OSN. Pronásledgvání křesta
nu hrozivě po
kračuje.
TIMOR DOMINI
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28.10.přijal sv.Otec 9 nových
velvyslanců u sv.Stolce:Lotyšska, Mongolska, Singapuru, Bur
kina, Faso, Konga, Gruzínska,Si
dánu, Swazilandu a Zambie.Žatí?
má sv.Stolec diplomatické stykj
s 144 zeměmi.
V Nepálu je 5000 katolíků-nejmenSí nábož. společenství V Asi'<
Do r.1984 se o ne starala indic
ká diecéze Patrna, pak navázal si
Stolec diplomatické styky s Nepalem a cirkevne Nepal osamo
statnil. Prvním představeným je
P.Antony Sarna,T ,J. V zemi smě
jí pracovat misionáři jen ve
skolství-jsou tam 2 batol, školy
Britská dolní sněmovna odhlaso
vala svěcení kněžek/vlastně pa
storek/ 29.10. a holní sněmovna
čili sněmovna lordů 2.11.-135
hlasy proti 25. Dekret musí podepsal hlava anglikánské církve
královna Alžběta II.
Od 2.10.-listopadu byl Dalai La
ma ve Francii. 29.10.navštívil
La Grande Chatreus-zal.sv.Bru
nem z Kolína n.R.a modlil se
tam s mnichy. Byl i v Lurdech.
Italský deník La Stampa uveřej
nil 2.11.dlouhý rozhovor se sv.
Otcem, který měl s novináři a
synovcem bl.Piera G.FrassatihoJ.Galiwonským. Ten prohlásil,že
sv.Otec je nyní nejvyšší mravní autoritou světa.
28.10 odcestoval kard.J. Tomko,
prefekt pro evangelizaci národů,
na pastýřskou návštěvu do PapueNové Quineje a zůstal tam do
poloviny listopadu.
V Godziszové v sandcměřské die
cézi v Polsku zavraždili tři
mladíci-13, 17 a 19 let,kněze
J.Gabka. Pod záminkou, že po
třebují pcmoc k nastartování
vozu ho vylákali z auta a ubo
dali nožem. Biskup E.Frankowski řekl, že viníci jsou i poli
tikové a žurnalisté, kteří pod
něcují nenávist proti Církvi, hl.
v souvislosti s přijatým záko
nem, který zakazuje zabíjet
nenarozené děti.
Brněnský hotel Graňd/u nádraží/
byl vydražen za 203 mil.korun.
Kriminalita v Ostravě stoupá.
Policie přijme dalších 180 čl.

Bolesti a radosti Apoštola

Timotejovi 3,11 :"Vzpomeň si, co jsem vytrpěl
pro Teklu!" Koncem 2.st.jeden kněz z láskv
V ZEMI GALATu PAVEL TEZCE ONEMOCNĚL
k sv.Pavlovi a k jeho slavné žačce Tekle 14
Nemoc se projevila horečkou, kterou nazývali napsal o Tekle román, v němž je vedle pravdy
mnoho smyšlenek. Spisovatel byl pro zneuži
tehdy lidé - jak píše Tertulián - "ostnem v
těle". Noví křesťané přinášeli mastí, kořínky tí postavy Pavlovy zbaven úřadu. Ale východ
ní Otcové, jako Jan Zlatoústý považovali lec
i amulety-ale neodvážili se před ním plivat,
cos za pravdu a východní Církev uctívala
jak to dělávali jako pohané před jinými neTeklu stejně, jako západní Církev sv.Anežku
mocnými, aby zahnali dábla nemoci. Pavel i
Rímskou. Kdysi se připomínalo její strašné
v nemoci mluvil o Kristu a zpíval žalmy
Calatové si uvědomili, že být křesťanem, zna- utrpení v zádušních modlitbách. Vztah Pav
lův k Tekle byl asi podobný, jako vztah sv.
mená i v nemoci i ve smrti být jiným člověFrantiška z Assisi ke sv. Kláře nebo vztah
kem. "Byla to pro vás zkouška, když jste
sv.Františka Salezského ke sv.Jana Chantalmě viděli v takovém tělesném stavu...byli
ské.
byste si vlastní oči vyloupali a mně je dali,
kdyby to bylo možné. .."(Gal 4.14-15)ARCHEOLOG A HISTORIK W.M.RAMSAY
"APOSTOLAT OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,"
(1851-1939)bádal hlavně v Malé Asii a zabýval
jak to doporučil Kristus. V zami žily různé
se Novým zákonem. Za historické jádro udá
kmeny, Calatové byli hl.mezi venkovany a
losti o Tekle považuje toto: Na silnici do
otroky. Ale sotva tam byla založena Církev,
Ikonie u jezera Karalis čekal Onesiforos, pou
už začalo pronásledování. Bohatí židé měli
čený o příchodu apoštolů ve snách. Viděl
vliv na nejvyšší kruhy, židovky se vdávaly
Pavla, malé postavy, s hustým, srostlým obo
za římské či řecké úředníky a tak měla sy
čím, zahnutým nosem, s křivýma nohama a s
nagoga podporu policie. Židé řekli vedoucím
neobyčejně půvabnou a přitažlivou tváří.
úředníkům, že Pavel zavádí nový kult, že
Usadil je ve svém domě v Ikoniu, kde se po
vyhrašuje kdysi popraveného Krista za nové
prvé shromáždili křesťané.
ho krále a připravuje velezradu.
V AKTECH O TEKLE
APOŠTOL NÁRODU
HLAVNE STARÉ RUKOPISY
je zmínka o lámání chleba-eucharistii a o tom,
popisují utrpení Pavlovo u Galatů. Kde ne
mohli židé získat policii, tam Pavla v podzemí že křesťané při tom poklekli'! V sousedním
domě seděla na okně Tekla a slyšela promluvy
synagogy bičovali. Cteme-li v 2. listě Kor
Pavlovy, hlavně o kráse panenství. Tak to na
/,5.10; 11,13-25, co píše Pavel o bolestném
ni
zapůsobilo, že se vzepřela sňatku se sy
životě, je jisté, že jedno z pěti bičování sy
nagogou bylo v Antiochii Calatské. Také jed nem boháče. Obě rodiny se domnívaly, že Pa
vel děvče očaroval. Daly ho hlídat. Mnozí se
no ze tří bičování liktoryí Římany). Pavel o
domnívali, že Pavel manželství zavrhuje - a
svých utrpeních psal velmi málo-jako většina
tím že se míchá do soukromých věcí.
pronásledovaných světců. Teprve v Římě v
žaláři píše žáku Timotejovi.. byl jsi při
TEKLA PODPLATILA STRÁŽCE DOMU
tom, když jsem byl pronásledován a trpěl v a Pavlovu vězniteli dala stříbrný náramek,aby
Antiochii..."(II.Tim.3,11).
ji pustil k Pavlovi. Ten ji celou noc poučoval
o křesťanství. Brzo ráno přišla matka s ženi
S KRVAVÝMI PRUHY NA ZADECH
chem a Teklu našli u nohou Pavlových. Zmíně
opouštěli oba apoštolově Antiochii. Kam dál?
Na Východ! Tam za solnou stepí a těžko pře- ný román líčí utrpení Teklino s orientální bar
vitostí. Město se rozdělilo na dvě části, pro
kročitelnými močály leželo Ikonium. Pusté
Pavla a proti němu. Pavla římští liktoří zmrs
území bez života - v létě spalujcí poušť, v
zimě celé měsíce sněhu po kolena, na jaře-po kali a museli oba opustit město.
"UTEKLI DO MEST LYKAONSKÝCH
zimních deštích a sněhu - se podobá kraj
do Lystry a do Derbe i do okolí," píše sv.
velkému močálu, v němž sahá marast koním
Lukáš. Tam konali mnoho "znamení a divů",
až po prsa.
které se silně lišily od kouzelnictví a jejklířPROŠLI STO DVACET KILOMETR&
ství místních kouzelníků, např. Apollonia z
až došli do Ikonia - kvetoucí osady. Bylo to
zahradní město, 1150 m n.m., ostrov uprost Tyany. V Ikoniu působili misionáři rok či
dva - i v okolních městech a vesničkách na
řed pouště . Dnes je Konia hlavním městem
úbočí horstev, kde žili sedláci.
naříkavých dervišů. Ilonští tvrdili, že město
bylo už před potopou světa a že tam Promet- ICONIUM SE POZDĚJI STALO PATRIACHÄTEM
nad čtrnácti městy. Když dobyli zemi mohame
heus vytvořil z hlíny nové lidstvo. Ikoniusdáni, usídlil se sultán v Ikoniu a to se také
znamená obraz. Žili tam i židé a protože se
tam hodně tkalo, našel Pavel brzo zaměstnání. stalo střediskem "naříkavých dervišů". Před
I.svět, válkou mělo na 80.000 obyvatel. Když
KDO BYLA TEKLA?
se postavila Bagdadská dráha, stalo se stře
O této mladé křesťance, obrácené z pohanství diskem světového obchodu. Arméni zůstali
víme jen z nepravých skutků apoštolů a v
dlouho křesťany, až je Turci za I.války úplně
malém dodatku v jednom rukopise k 2. listu
vyhubili.Je tam "Jeskyně sv.Pavla".__________

TY
JSI SKÁLA !
PIUS V. (Antonio Michele
Ghislieri-7 .ledna 1566-1.května 1572)
Svatořečen 22.5.1712
Hybnou silou, která vedla k volbě tohoto
kardinála, byl sv.Karel Boromejský.
Pius V.se nar.v Boscu-Allesandrii v Savojsku z chudých rodičů. Jako chlapec
pásl ovce. Když mu bylo 14 let, umožnil
mu dobrodinec, aby vstoupil k dominikánům. Příkladný řeholník se brzo stal
převorem a inkvizitorem v Cornu. R.155O
poznal v Římě pozdějšího papeže Pavla VI.
který mu pomáhal. Casto putoval do pro
testantského Churu, byl by rád zemřel
jako mučedník. Julius III.ho povolal za ge
nerálního komisaře inkvizice v Římě. Zde
byl stejně horlivý ve víře. I když nechtel
jmenoval ho Pavel IV.biskupem v Sutri a
Nepi, r.1552 se stal kardinálem v Santa
Maria sopra Minerva, později v St. Sabina.
Pius IV.omezil jeho pověření jako velkého
inkvizítora.
Když byl zvolen, bylo mu 62 let, střední
postavy, postem a j.přísnostmi vyhublý,
světské zájmy ho nezajímaly. Staral se o
povznesení Církve. Byl pilný, svědomitý,
pod papežským oděvem nosil drsný mnišský oděv. Dvakrát ročně putoval k sedmi
hlavním bazilikám, bez tiary, bez nosítek,
nesl Nejsvětější Svátost při Božím Těle
ulicemi. - Nejdříve propustil dvorního
blázna svého předchůdce. Jen na naléha
vé prosby kardinálů jmenoval bezvýznam
ného synovce státním sekterářem. Jiný
byl velitelem osobní stráže. Toho brzy
pro pohoršlivý život propustil. Tito kar
dinálové nesměli nosit hedvábný oděv.
Po jeho zvolení řekl Karel Boromejský,že
už dlouho neměla Církev tak schopného a
svátého papeže. Ale Římané velkou ra
dost neměli, báli se, že bude přísnější
než jeho předchůdce.
Pius V. začal s reformou mravů. Někdy to
snad přeháněl, říkalo se, že chce změnit
Rím v klášter. S železnou přísností se
staral o to, aby právo bylo pravedlivé.
Nebyl však takový terorista jako Pavel IV
Ovšem ani tak mírný jako Pius IV. Snažil
se uskutečňovat reformy Tridentského
sněmu důsledně, někdy i pod trestem
smrti. Denunciaci odmítal. Zachránil jed
notu víry v Itálii a ochránil zemi od poli
tické revoluce a občanské války. A přece
jeden kapucín mu domlouval, papež pozor
ně naslouchal. Ukázal mu místo v Písmu,
které zdůrazňovalo Boží spravedlnost,ale
deset jiných, které chválí milosrdenství.
Za něho byl dokončen ŘÍMSKÝ KATECHIMUS, který platil donedávna, než byl vy
dán tento nový.- Hned byl přeložen do
hlavních evropských řečí. Podle něj se
muselo kázat i vyučovat mládež a děti.

Byl vydán nově upravený BREVIÁR, měl lepší
sloh. Každý kněz se za týden musí(i dnes) po
modlit celý breviár. Rada čtení byla z řeckých
sv.Otců. Podobně byl upraven i MISÁL.
Sv.Tomáše Akvinského prohlásil papež za církev
ního učitele.
Při kurii(papežská ministerstva) zrušil zbytečné
úřady, v jiných omezil počet úředníků. Přísně
zakázal, aby se přenechávala obročí(výnosy) ji
ným osobám než patřila. Polovinu dvořanů pro
pustil, ostatní vedl k vzornému život. Žádný klť
rik se nesměl objevit ve světském oděvu. Skoro
denně míval promluvu člen dominikánského řádu
při ní byl papež i všichni kardinálové. Kněze a
biskupy, kteří bez dovolení přicházeli do Říma,
dal zatknout a uvěznit.
Pak přišlo na řadu město. V Borgi( vatikánské
čtvrti) netrpěl hlasité hry a dostiny. Býčí zápa
sy, na radu sv. Františka B or giáše( III. generála
jezuitů)zvláštní bulou zakázal. Španělští biskupo
vé se báli zákaz uveřejnit a král Filip II.řídil i
církevní záležitosti jak chtěl.
Veřejné hříšnice dal z města vyhnat nebo uvěznil
Ovšem propuštění vojáci, špatní mniši a pobudo
vé, vyhnaní z města, si na venkově vytvořili
tlupy banditů.
Okolnosti ho přinutily volat do boje proti mohamedánům. Turci byli od začátku 16.st.pro křesťa
ny stále nebezpečnější. Po bitvě u Moháče 1526
obsatili většinu Madarska a za tři roky oblehli
Vídeň, kterou však nedobyli. Císař Karel V.mu
sel stále ustupovat protestantům, aby získal je
jich pomoc v boji proti Turkům.
Pius V.se vyhýbal zbrojení, na srdci mu ležela
jen reforma Církve. Avšak musel utvořit ligu
křesťanských států, poslal i poselstvo do Ruska.
Jen Filip II.,byl ochoten, Benátky však byli pro
ti Filipovi. Konečně se přece podařilo sestavit
vojsko-111 benátských, 81 španělských a 12 pa
pežských lodí. V Korintském zálivu u Lepán ta na
razili na Turky. Tam se strhla velká bitva 7.říj
na 1571 a vzdor nesmírné přesile byli Turci po
raženi. Mladý křesťanský admirál Don Juan, ne
manželský syn Karla V., geniální vojevůdce,
vedl vojsko k vítězství. Všichni věděli, že musí
také děkovat modlitbám svátého papeže. Islámské
vojsko bylo úplně zničené. Ale vítězové toho ne
využili, pro své věčné spory. Konečně nadvláda
Turku v Středomoří padla.Bojoval tam tehdy i
pozdější geniální 24 letý Cervantes.
Za rok poté svátý papež zemřel. Jeho tělo je v
bazilice Panny Marie Větší. Po tomto velkém re
formátorovi byl vyhlášen na svátého jediný -také
velký reformátor Církve, sv.Pius X. Nejen podle
svátého života, ale i podle toho, jak pozvedl pa
pež duchovně Církev, se nožná ieho svatost.

VÍTE CO JE TO

DEVOCIONÁLIE-nábož.předměty,kříže,obra
zy, sochy, růžence ap. Nazývají se tak
proto, že jistým způsobem vzbuzují zbož
nost ( devotio) ke Kristu a jeho svátým.
Když je kněz požehná, stávají se svátostinami. Někdy je zbožné používání těch
to předmětů spojeno s podpustky(trestů).

CHYTRÁ MANŽELKA
Bill odvezl svůj přepychový vůz do
garáže. Třesoucíma se rukama odemčel dveře domu a zvolna vstoupil
do obývacího pokoje. V baru si na
lil skleničku whisky, pak druhou a
třetí. Všechny dychtivě vypil.
"Stalo se něco, Bille?"zeptala se
jeho žena Yva, která seděla v křes
le s knihou na klíně.
Odvrátil zrak:"Potkaljsem náhodou
Johna...a trochu jsme se bavili..'.'
"Doufám, že tě zase nesvádí k něče
mu protizákonnému, "ostře na něho
pohlédla. Pak odložila knihu a ob
jala ho:"Víš, že jsi posledně tak
tak vyvázl...při přepadu banky."
"Díky Johnovi. Při výslechu o mé
účasti nic neřekl...Jsem mu za to
zavázán...chápeš?"
"Nechápu,"řekla Yva."Máme všechno,
vilu, pěkné konto, máš dobré za
městnání, proč bys- riskoval?"
Muž ji jemně odstrčil.
"Už jsem mu to slíbil. Budu jen
řídit auto..."
"A co když tvůj podařený přítel
při přepadu někoho zabije?"
"Vezme si revolver jen pro zastra
šení ... slíbil , že střílet nebude. "
Každý dostaneme třetinu."
"Třetí je jistě Tom,"zvedla oči k
nebi,"také podařené kvítko. Tři
krát rozvedený a ženské střídá ja
ko punčochy. Na něho není spolehnu
tí. A navíc tě bude zase mučit svě
domí, jako posledně."
Bili sevřel pevně rty. Yva vzdech
la. Věděla, že muž je odhodlán se
připojit k ostatním.
"Když na tom trváš, nemohu ti
bránit,"řekla s povzdechem žena.
"Aspoň ti namíchám citrónovou vo
du, kterou máš tak rád."
Zazněl výstřel. Pokladník, s nohou
na poplašném zvonku, se zhroutil k
zemi.Lupič v masce zvedl revolver.
"Kdo se bude bránit, dostane to
též , "prohlásil výhružně. Pak vy
střelil dvakrát do vzduchu, aby
vystrašení lidé věděli, že to
myslí vážně. Druhý pokladník
rychle otevřel zásuvku a vy
hrabával bankovky. Oba lu
piči penise sebrali,
nastrkali do pytle a
vyběhli z banky. Tam
zůstal jen na štěstí
pouze postřelený za
městnanec, vyděšení
lidé, kteří zírali

střídavě na ležícího pokladníka, které
mu se přece jen podařilo zmáčknout zvo
nek - a na lupiče, kteří vyběhli z ban
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Pronikavý rev sířeny se ozval ulicemi .
Z oken domů vykukovali lidé, jiní při
běhli k bance, další se přikrčili ke
zdem domů. Mnozí slyšeli výstřel a kaž
dého vylekala siréna.
Oba gangsteři vyděšeně zírali na místo,
kde nechali stát auto. Bylo pryč. Zůsta
la po něm jen mastná skvrna od oleje.
Kam ted? Už houkalo policejní auto,
které stálo nedaleko.
Lupičům se útěk nezdařil, ani nemohl.
Jejich auto stálo ve vedlejší ulici, a
tam nemohli doběhnout, ani nevěděli, že
tam stojí a kdo je odvezl. Proč jen ne
chávali klíč
v zámku?
Policisté dali oběma pouta a odvezli je
do vězení. Jeden z policistů rozehnal
dav, druhý přivolal lékaře, aby těžce
zraněného pokladníka ošetřil, a třetí
šel hledat auto. Našel je brzo. Otevřel
dvířka a vstrčil hlavu dovnitř. Ovanu
la ho jemná vůně voňavky? Kde se tam
vzala? Že by lupiči používali tak drahé
voňavky? Kroutil nechápavě hlavou, když
odvážel jejich auto k policejní stanici.
V městské nemocnici si měřila ošetřovatelna nedůvěřivě mladou, uplakanou ženu
v moderních šatech, s rukavicemi z jem
né kůže.
"Nebojte se, paní,"řekla pak chlácholivě,"váš pan manžel se zotaví. Za chvilku
ho můžeme navštívit. Ale jak se mu to
vlastně stalo?"
"Nevím. Asi si vzal místo tabletek na
posílení srdce tabletky na spaní. "
"To by ho tak silně neuspalo,"usmála se
sestra.
"Byl dost rozrušený a unavený z práce,
možná, že si vzal tabletky dvakrát, i
to se mu už několikrát stalo..."
"Bylo od vás prozíravé, že jste ho hned
dala převést do nemocnice,"řekla ošetřo
vatelka. "Myslím, že už se probral. "
Nahlédla do pokoje nemocného. "Ano, mů
žete ho navštívit. Otevřel oči a diví
se zřejmě, jak se do nemocnice dostal."
"Máte pravdu,"sklonila se Yva nad svým
manželem,"dostal se z toho. Bohu díky."
"Ano, Bohu díky. Je to velmi
sympatický člověk,jistě sluš
ný. Má milou tvář..."
Yva přikývka:"Máte pravdu,
můj manžel je velmi slušný
člověk..."
Když sestra odcházela, pokr
čila nosem. Ovanula ji jem
ná vůně drahé voňavky...
BERT NEUMANN

NAŠE KRIMI

NOVINKY

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.ned v měsíci v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10h
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod^
BASILEJ-slovenská,i pro Čechy,,
RUmelinbachweg, neděle
9 hod
CORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
smer Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 hCURYCH-každou neděli v kryptě Božského Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod. LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci, 10 hod:
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v
;
kapli u kostela sv.Karla
10 hod:
RUTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci v
;
kapli vedle katol.kostela
v 9,15WINTERTHUR-v kapli u kostela sv.Ulricha;
Seuzacherstr.2.Rosenberg,Tam zve náš
;
misionář ke mši sv.i katolíky ze
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod;
ŽENEVA - každou 2.ned.v mesiaci v kapli;
při kostole sv.Terezky,14 Ave Paschier 9,30 h;
Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob-nov. táborů pro děti a mládež, poutních zajez-dů aj.uveřejníme v KLUBU nebo sdějí příslušnýmisionář. Na misionáře se také obrate v záleží-tosti křtu, sňatku, sv. zpovědiíobvykle před
mší sv.Jnávratu do Církve, vyučování náboženství, návštěvy nemocných sv. nemocných aj.
JMSNA A ADRESY MISIONÁRQ
P.Josef ŠIMČÍK,8004 ZURICH,Brauerstr. 99.,tel.01-2415025
p.Anton BANÍK-tamtéž, tel.01-2414455
P.Mart in MAZAK - 14,rue Maison-Rouge,
1400 YVERDON-LES BAINS,t.024-222537
P. Alois ONDREJKA-Leonhardstr. 45. , Basel,
tel.061-6920404
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.s
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
Boská v Curychu.
PRVNÍ PATEK V MĚSÍCI MŠE SV. v 19.30
P.Šimčík rád navštíví naše nemocné dona
či v nemocnici. Upozorněte ho na ně!

U príležitosti 25.výr.od smrti P.Pia Pietre
cina v San Giovani Rotondo se shromáždilo
přes 50 tis.věřících k modlitbe, aby se
urychlil proces jeho blahořečení. R.1947 17
předpověděl knězi Karolu Wbjtylovi, že bude
papežem. Dokumenty o jeho svatosti jsou už
připraveny. Z darů, které chudý kapucín dostal, dal vystavět velkou nemocnici.
Podie Amtesty International je v Saudské
Arábii ve vezeni nejméně SOO tech, kdo z
islamu přestoupili ke křesťanství. čekají ru
popravu. Při tom se v křesťanské Evropě stá
le stavějí nové mešity a největší je nebo
bude v středisku křesťanstva-v Římě!!
R. 1995 se mají setkat křestane, sdružení v
Konferenci evropských církví:KEK-nekatolických-a rada evropských bisk.konferencí. Nebi
de se jednat o šíření křesťanské víry, ale c
životním prostředí a jejím rozvoji.
Pravoslavných ve Vanves u Paříže je jen 250,
ale vystavěli si kostel ve slohu Novgorodu.
Peníze jim dali dobrodinci nebo je mají z
dobročinných bazarů. V pařížské oblasti je
35 pravoslavných farností, hl.ruských, ale
i řeckých, gruzinských, arabských, rumun
ských, bulharských a srbských. Většinou pod
léhají cařihradskému patriarchovi.
Od 31.10 má Paříž svou 103.farnost - Panny
Marie Bolestné v okolí Porte Maillot. Byla
tam jen kaplička z 19.st. pro asi 100 věřírích se suterénem. Postavila ji královské
rodina na památku neštěstí, při němž zahynul
syn krále Ludvíka-Filipa, princ Ludvík-Fer
dinand. R. 1970 chtěli kapli zbořit a posta
vit tam kongresový palác, ale kaple je sou
kromý majetek královské rodiny, proto postavili palác o 200 m dál._________________________
V poslední době se v České republice stavějí
nové kostely. V Otrokovicích, v Břeclavi, v
Chuchelné a jinde. V Opavě snad bude casem
zřízeno biskupství. Tam posvětili chrám sv.
Hedviky, patronky Slezska-vlastně dokončili
zřejmě za války pobořený kostel.
15.11.bylo ve Washingtonu podzimní zasedání
US bisk.konference. Jednalo se o dokumentu o
rodinném životy, o sociálním poslání farnos
tí, o 25.výr.stálého jáhenského úřadu, a o
50.výr.založení charitativní organizace
Catholic Relief Service. Připravili dokument
o umělém potratu a jednali o některých přek
ladech liturgických obřadů. Arcib.z Baltimoru Keeler projevil jménem biskupů solidaritu
s nespravedlivě obviněným kard.Bernardinem.
Byl rovněž přítomen a řekl, že jeho život je
otevřená kniha, v které může číst každý.

POVÍDAVÝ STAŘÍK
Seděl jsem v rychle jedoucí tramvaji. Ve vo
ze nás bylo pár. Přede mnou seděl hubený
stařík a něco si mumlal. Trochu j sem se naklo
nil a poslouchal jeho tiché povídání:
"Pane, to už není ono, to není ono." A proto
že jsem zvědavý člověk, zeptal jsem se, co
není ono. To ho nevyvedlo z míry. Kapku ne
motorně se ke mně otočil:"Jste jistě soudný
člověk. Bylo tohle dřív?
Lidi seděli vedle
sebe, jak to má být a ne za sebou. Takhle se
mohli lépe bavit, o počasí, do drahotě, i o
kultuře. Pozorovali jeden druhého, jaké má
šaty, jak se tváří - a ted koukej druhému na
záda, ani někdy nepoznáš, je-li to ženská
nebo kluk. A mlč. K zádům mluvit nemůžeš.To
byly časy. Nastoupil jsem volnými dveřmi,nic
se za nimi hned nezavíralo - a pak,co je dů
ležitý, byl tu pan průvodčí. S kleštičkama a
s blokem listů. Když byl vagon plný, zavolal
"Obsazeno"! a zazvonil na řidiče, aby jel
dál. Pak se každého zeptal:"Bude
to přestup
nebo přímo?" Vytrhl lístek, proštípnul jej,
vzal peníze, vrátil drobné a šel k dalšímu.
"A ted jsme na konečný, račtě vystoupit!"
Zdvořilí byli, ti naši průvovodčí, to se mu
sí nechat. A někdy i přísní, když někdo se
vyhnul, aby nemusel platit. Ale těm chudým
klukům a děvčatům to někdy i odpustil - jen
jim pohrozil, aby příště...A když se přiblí
žila stanice, zavolal jméno, zazvonil, počkal
až lidí vystoupí, pak řekl:"Jedeme, nenastu
poval." To byly časy! Žádné honění, průvod
čí počkal, až vystoupí i chromá babička nebo
dědek s hůlkou - já byl tehdy chlapík jako
jedle. Sám jsem těm starouškům pomáhal, ale
dnes...ani průvodčí tu není, aby pomohl a
já jsem celý pochroumaný. No - a protože
dnes není průvodčí a někdy se zavřou dve
ře před nosem nebo člověk přeslechne volání
z amplionu tak se přejete stanice jedna ra
dost. Ba jaká radost? Znovu nastoupit do
druhé tramvaje a jet zpátky nebo se šmátrat
jako já, chromec.
HUMORESKA
A když byla neděle nebo svátek, jelo málo li
du do práce, tak si průvodčí k člověku sedl
a bavili jsme se. Dnes? S kým se bavit? Se
železnou hůlkou? Nebo s reklamami? A s líst
ky to člověka nebaví, strčí jízdenku do apa
rátu, cvakne to - a je po legraci."
Odněkud se ozvalo:"Konečná stanice, vystoupit
Kdo jede dál, přestoupí do tramvaje číslo...'
"No, já jedu k dceři, hlídat vnoučata, musím
přestoupit na jinou tramvaj."
"A proč si nezajdete do Technického muzea,
tam jsou staré tramvaje."
"Chodím tam každý den. Sednu si to té červe
nobílé tramvaje a tam se cítím prima. Škoda,
že tam nemají i průvodčího s lístkama a lidi.
Jenže život jde dál, ruku v ruce s technikou
dopředu...A musíme vystoupit..."

Alexandr Loiwicz

NAŠE KŘÍŽOVKA
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A.Spěch-lid.,práce od kusu.sykavky
B.Zn. mor. města, slovanský stát,vel
ká nádoba, koncovky českých žen
ských jmen. C. TAJENKA (I.Petr
4,8) , zn.duté míry. D. Předložka, zná
zn.pro odhadnutý čas příletu(angl. )
žens. jméno,ruský souhlas. E.Řecký
bůžek, brněnská čtvrt, dělali plátno
zn.aut Polska. F.Předl.,znoj,tiskne
se, velká prostranství. G. 11 .část TA
JENKY, oježdět. H. Kabaretní žens.
jméno, patron St. Gallenu.plody hrachu( hanácky). I. Bratr Mojžíšův, polo
drahokam, spojka, karty,zn.morav
ského města.J.Části zahrady, uzlíček
v tkanině, nádoba pro dobytek,zn.
síly elektr.proudu. K.HIas drůbeže,
sloveso, zkr.aut evropské země,
vroubek. L.Spojka, bezcenný šperk,
cestovní průkaz, sladkosti.M. Lék
proti bolesti , žid.ženské jméno,po
slední Rožmberk, zn. síry. N. předl.,
omamná rostlina, poničený hrnec.
Zn.aut Španělska.
1. Jízdní prostředek,velikonoční dar,
sport. značka. 2. Ministři, spodek, po
radcem . 3. Otravná látka,postoj,muž
ské jméno. 4. Zbraň, role, knedlík,
proud.5.Tíže,jemná látka,citosl. .ves
nice u Olomouce,6.Slov.otázka,část
kotle, citosl, omyl,zvíře.7.Spodní
část rostlin, ukřičený, hlas vozky. 8.
Nasít, arabské jméno,lat."a", koule.
9. Paže. oni, muž, snad, sykavka. 1O.
Předl., hrdina, závažná, předl. 11. Kus
chleba,chlup,patřící dravému zvířeti.
12. Pták, jméno, míra pole, tok. 13. Svo
je, mnoho malých otvorů,nebosý,sta
ročesky "který" . 14. žhne, sak, je třeba.
POMÔCKA: Lesná, ETA

HUMOR
Je Štědrý den. Po večeři se
zpívají koledy u stromečku a
pak se rozdávají dárky. Moji
vnuci mi se zářícíma očima po
dávají krabičku. Rozbalím ji
a leží tam kousek krásného
mýdla. "To je hezké, že
jste mi koupili tak krásné
mýdlo/'chválím je. "Ale ba
bičko, my jsme to mýdlo ne
koupili, my jsme je našli pod
tvým prádlem ve skříni."
"Mladí muži jsou skutečně divní,"
stěžuje si Liduška,"když člověk řekne“Ano','
tak se hned nafukují a když řekne děvče
"Ne", tak hned odejdou."
"Všichni muži jsou hlupáci,"zuří filmová
hvězda proti svému muži. "Já bych to ne
říkal tak všeobecně,"namítá její muž,"je
spousta mužů, kteří by se s tebou nikdy
neoženili."
"Slyšel jsem, že si ted točí pan Majer ciga
rety sám. To přece nemá zapotřebí, je ma
jetný dost.""Ano. Ale lékař mu nařídil, aby
se trochu víc pohyboval."
Dvojčata se modlí večerní modlitbu. Nejdří
ve Anička:Děkuji ti, Pane Bože, za všech
no dobré. Amen. A ted přepojuji na Věru."
"Dobře jsem prozkoumal důkazy, pane ža
lobce, ale musím přiznat, že z toho nejsem
moudrý.""Já také ne, pane soudce, ale
snad jste ted trochu lépe informován."
Pacientovi, který nemůže spát, radí lékař,
aby před spaním něco pojedl. "To nechápu,
pane doktore,"zmateně namítá pacient,"před
dvěma měsíci jste mi resolutně zakázal, že
nesmím před spaním jíst.""Zde vidíte,"od
povídá lékař,"jak nesmírně rychlé jsou pokroky v lékařství."
Finský UNO zástupce se opozdí
na večeři v New Yorku. Omluva
se:"Měli jsme problém. Jeden
chovný býk, poslaný do Jižní
Afriky, úplně selhal. Nevěděli
jsme, proč, až se s ním domlu
vil jistý domorodec a ten nám
přeložil jeho býčí řeč. Prý řekl:
"Jsem americký chovný býk a ja
ko americký občan se nesmím
míchat do zahraničních záležitos
tí a jsem tu jen jako pozorova
tel/;
"Proč jste ukradl tu cennou soš
ku Budhy?""Pane soudce, pro
davač mi řekl, že se vůbec nedá
soška zaplatit. Tak jsem si mys
lel, že nemá žádnou cenu."

"Pane doktore, všichni lékaři v
nemocnici mi říkali, že mám docel
jinou nemoc, než jakou jste u mn<
zjistil vy.""To je možné. Ale uvidíte, že pitva mi dá za pravdu."
"Smím vám nabídnout cigaretu?Je
opravdu výborná.""Ne, ode dneš
ka nekouřím."""Tak si ji nechejte
na zítřek."
"Honzíku, jak to, že ti krvácí ««
prst?""Rízl jsem se, maminko." 19
"Ale já tě vůbec neslyšela křičet'.'
"Myslel jsem, že nejsi doma."
Emilovi vržou boty. "Ale ještě ne
jsou zaplacené, "ironicky podotýká
jeho kamarád. "Nemluv nesmysl.
Copak vrže můj oblek, mé auto, můj klobouk?"
Starší dáma ve zprostředkovatelně sňatků. "Než
vám předložím, milostivá, fotografie, rád bych
věděl, co je pro vás důležitější: intelektuální
schopnosti nebo zjev?""Pro mne je nejdůležitější
zjev - a to co možná nejdříve."
Petřík donese domů ne právě dobré vysvědčení
a bojí se je předložit otci. Při obědě zhluboka
nadechne a ptá se:"Tati, že ze všeho nejdůležitější je zdraví?"
Spisovatel předčítá ze svého díla v kruhu ctiteli
Vtom přijde jeho sekretář a přinese honorář.
"Dejte ho na dobročinné účely,"mávne spisovatel
velkoryse rukou. "Smím ho tedy dát na speciel
ní fond?"ptá se sekretář. "K čemu slouží tento
fond.""K tomu, abychom mohli financovat další
setkání s vašemi ctiteli."
"Pane doktore, náš Karlíček spolkl vývrtku.""A
co jste udělali?""Otevřeli jsme láhev nožem."
"Tvůj Karel se včera na večírku pokusil mě po
líbit.1"^ toho si nic nedělej. Když má v hlavě,
pak nemá vysoké nároky."
"Proč piješ z flašky?""Slíbil jsem, že na sklenku
ani nesáhnu."
"Příčinou vašeho neštěstí je alkoholismus.""Moc
vám děkuji, pane doktore, že nesvalujete vinu
na mne."
Zvoní. Služka se jde podívat kukát
kem, kdo je za dveřmi. "Pane profe
sore, stojí tam muž s berlemi,"hlásí.
Profesor roztržitě zvedá oči od svých
knih. "Řekněte mu, že žádné berle
nechceme kupovat."__________________
"Které svaly jsou v činnosti, když
boxuji?"ptá se profesor. "Svaly,kte
ré potřebujeme k smíchu,"odpovídá
studentka.____________________________
Při jedné párty si jde muž už popáté
nabrat jídlo z bufetu ."Frantíku, "šep
tá mu žena,"co si lidé o tobě řeknou'.'
"Nic. Já jim vždycky prohlásím, že
to jídlo nesu pro tebe."______________
fI
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JSTE PRACOVITÍ ?
Vstáváte denně v určitou hodinu?/! když nemusíte?/
Pracujete, i když jste unaveni?
Dodržujete plán, který jste si určili?
Snažíte se dělat všechno co nejpečlivěji?
Dokážete ochotně přerušit práci, když přijde nečekanánávštěva?
Odpočinete si v neděli a děláte jen to, co je nutné?
Zdokonalujete se stále víc v práci, kterou máte dělat?
Zpytujete svědomí i v oblasti práce, píle, ochoty a všem
vlastnostem, které souvisejí s prací a odpočinkem?
9. Uděláte si čas na modlitbu, rozjímání, četbu dobrých náboženských
knih nebo časopisů?
10. Vedete správně své děti k práci, vhodné k jejich věku?

1,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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- 8 bodů: jste víc než pracovití. Víc dřete než pracujete. Měli byste častěji uvažovat
o tom, máte-li k práci a k odpočinku správný vztah. Práce je pro vás všechno,
bez ohledu na sebe a na druhé. Ale k práci nutně patří odpočinek - jako ke
dni patří noc. A také k ní patří ohled na bližní.
7-5 bodů: Jste normálně pracovití, nedáte se prací přerůst a přemoci.
4-1 bodů: K práci nemáte právě dobrý vztah. Napište si každý den, co jste udělali - a
co jste měli udělat a neudělali!
Zde je nutné si také povšimnout věku-víc udělá člověk v plné síle než stařec-a zdraví!
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ZNÁTE ASPOŇ PĚT JMEN KATOLICKÝCH BÁSNÍKU NEBO SPISOVATELŮ??????????????????????????????????
/Uvedeme je v příštím čísle/.
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