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naše víra učí, že jen"katolická Církev je samospasitelná"! Je to možné? Je to pravda? Jak to?
Raisa Maritainová, původem ruská židovka, vzpomíná na své dědečky: jeden z nich přijímal kaž
dého hosta a poutníka, jako kdyby to byl sám Bůh. Křesťané si ho vážili tak, že když nařídil
car"pogrom"/vybíjení židů/, varovali ho, aby se s rodinou včas ukryl. Druhý dědeček byl aske
ta, spal i v zimě na holé zemi, jedl jen co musel, postil se, zachovával židovské předpisy.
Sami známe zbožné nekatolíky, s otevřeným srdcem i rukou. Jak by je mohl dobrotivý - a hlav
ně spravedlivý Bůh zavrhnout?
Slovu"samospasitelná"často ani věřící nerozumněji. Dobrý nekatolík-i kdyby to byl pohan^nůže
být spasen SKRZE CÍRKEV-ne mimo ni. A katolík-i kdyby měl nevítnjakou hodnost-může být zavržen,
když jeho bohem je kariéra, majetek, sláva, člověk... "Žádný, kdo položí ruku na pluh a
ohlíží se zpět, není mě hoden."/Lk 9.62/. Křesťan, který miluje něco jiného víc než Krista,
není"způsobilý pro Boží království." Podle toho může vypadat jeho život, až opustí duše tělo.
Pro nekřesťany ty se dala tato věta pozměnit:"Kdo miluje cokoliv víc než dobro, pravdu a lás
ku, není hoden věčné záchrany."
Ježíš řekl:"Já jsem cesta, pravda a život.Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne."/Jan 14,6./
Jsou to tvrdá slova? Jistě-to si řekli jeho posluchači, které zázračně nasytil chleby a rybkami-a přišli si pro další"příděl". Kristus jim nabídl k jídlu své tělo a k pití svou krev./J 6/
Nekřesťané přicházejí k Bohu-Otci skrze spásné dílo Kristovo-i kdyby proti Němu z nevědomosti
bojovali, ale žili jinak podle zdravého svědcmí. "Duch vane, kam chce."/Jan 3.8./
Namítnete: Jsou lidé se svědomím pokřiveným! Komunisté, nacisté, sektáři, mohamedáni a jiní
nepřátelé katolické víry. Věří nebo věřili pevně, že dělají něco dobrého, když vybíjeli židy,
zavírali řeholníky, kněze, věřící, pronásledují křesťany, pevně lnou k sektám.
Do srdce každého člověka vložil Bůh seménko poznání dobré
ho a zlého. Pozná to, když mu někdo prokáže dobro nebo
mu ukřivdí.Seménko dobra se musí ovšem rozvíjet v plodný
stran. Výchova, okolí, sklony, vášně mohou tento stran bud poničit nebo zúrodnit. Jsou i dobré vášně, sklony,
okolí, výchova. Poničí-li seménko nebo stran zlo, bud za
hyne, či navíc nese jedovaté ovoce:silné osobnosti-Lenin.
Stalin, Hitler a j.-v oblasti víry heretikové, sektáři.
Kristus nám nabízí pomocnou ruku. Skrze Církev, kterou
založil na skále Petrově. Pcmáhá nám proti zosobněnému
zlu-zlému duchu-který působí skrze ty, kdo se mu jakkoliv
poddají.
My, katolíci, máne spoustu ochran, které jiní nemají.
Máme svátosti - zpřítanněného Krista v mešní oběti - máme
vzory-světce, kteří se vzdor nepřátelským silám v sobě
i kolem sebe snažili uskutečnit to, co Kristus žádá:"Budte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."
/Mt 5.48/. Dokonalí můžeme být jen v lásce.
A co je pravá láska? Odpovídá apoštol sv.Jan:
"Bůh je láska!" /1 Jan 4, 16/.
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTE
Jako každý rok i letos vysvětil sv.Otec
6.1. nové biskupy/13/, mj .mons.P.Žt. Surbriggena z Wállisu/celý život byl diploma
tem/,nyní je apošt.delegátem v Mozambiku.
'Svěcení se zúčastnil kard.Schwary z Vfollisu a asi 100 věřících z této diecéze.
3O.12.se v Jeruzaláně podepsala dohoda o
úpravě styků mezi Sv.Stolcem a Izraelem.
Smíšená komise pracovala na dokumentu 17
měsíců. Dohoda za,'jistu,-je ochranu všeho, co
potřebují katolíci k náboženskému životu.
Vztahy mezi Církví a j.nábož. společnostmi
se tím nemení. Dohodu podepsal Mons.G. Celli
pod tajemník stát, sekretariátu pro styky se
státy a náměst. izrael.min, zahraničí.
2.12.schválila kongr.pro svatořečení za
přítannosti sv.Otce 15 dekretů o blahořeče
ní. 9 dekretů se vztahuje na zázraky, 6 na
hrdinské ctnosti/ale zázrak musí být také/.
Je to 11 žen a 4 muži,většinou zakl.řeholíj
2 laici-také švýcarská františkánská švadle
na Marguerita Bays/Fríburg-1815-1879/a M.
Tereza Schererová/1825-1888/.Založila s
kapucínem Theodosiem Florentinim kongrega
ci sv.Kříže v Ingenbolu. Druhé založení by
lo v Cechách!!1-většinou Němky z pohraničíodsunuté po válce/.České i slovenské řehol
nice dobře působily v různých oblastech.
Bývala to nejpočetnější kongregace na
světě. Nyní jsou nejpočetnější Vincentky.
12.11.1344 bylo povýšeno pražské biskupst
ví na arcibiskupství. Prvním arcib. byl
Arnošt z Pardubic. Týž rok položil král
Jan Lucemburský se syny Karlem a Janem zá
kladní kámen ke gotické katedrále sv.Víta.
Jak se toto výročí oslaví, o tom zasedala
komise za před. svet, biskupa Lobkowicze.
Výstavu o nábož.,politickém a kulturním ži
vote té doby zahájí 29.4.a potrvá 3 měsíce.
Ruský náměstek min.vnitra Jegorov sdělil,
že zločinecké organizace kontrolují na de
sítky tisíc osob a asi 40.OCX) soukromých i
státních podniků. Pašují omamné jedy, ob
chodují se zbraněmi a ukradenými auty. Mě
síčně unášejí 10-15 osob a členové band se
vzájemně odstřelují.
Svobodozednářský Velký Orient/francouzský/
má v Praze lóže Comenius a Dílo lidskosti,
v Brně Cestou světla a v Plzni Harmonie.
Sdružuje asi 250 členů, kteří se snaží do
stat na vlivná místa v zemi i v Církvi.
Členství je katolíkům zakázáno, dříve byli
Svobodní zednáři vyloučeni z Církve. Čle
nem byl v mládí i jeden olomoucký arcibis
kup
Bratrství sv.Petra/zal.1988 proti Bratrství
sv.Pia X./má málo členů.Rektor P.G.Baumann
obviňuje některé biskupy,že staví proti
Bratrství,protože slouží starou mši sv.

25.12.mr.zahájila katolická Církev v basilice P. 2
Marie v Nazarete den rodiny. Vyslancem sv.Otce
byl kard.Lopez Trujillo. 18.12.zveřejnili k této
příležitosti poselství sv.Otce. Zdůrazňuje, že
manželství a rodina je dobro, které je nutné ze
všech sil chránit a povznášet. Vzorem pro rodiny
je sv.Rodina Nazaretská.
17.12.přijal P.Jan Tran Van Nhu-jezuita/40/ z ru
kou předsedy vietnamské biskupské konference mon.Nguyena Minh Nhata kněžské svěcení. Na povole
ní státu musel cekat od r.1975. Je to po 18 ti letech druhy jezuita, který tam dostal stát .povolení
Sv.Otec navštívil 18.12.středisko "Aletti", kde
působí P.T.Špidlík a P.R.Čemus - jezuité, s chor
vatským jezuitou P.M.Rupnikem. Potěšilo ho, že
středisko zahájilo činnost i na Velehradě.
Strom k vánocům ve Vatikáne dodali tyto vánoce
věřící ze Styrska/Rakousko/. Měřil 30 m.
Podle průzkumu university v Chicagu věří 22% do
tázaných Rusů v Rusku v Boha. Asi třetina pod
25 let odpověděla, že věří v Boha. Skoro 3/4 do
tázaných prohlásilo, že důvěřují církvi/pravoslavné/. Bohoslužeb se pravidelně zúčastní 8%
Rusů. Větší účasti brání nedostatek kostelů a
velké vzdálenosti.
4.12 vysvětil brněnsky biskup V.Cikrle prvního
českého kněze ze Schonstattského hnutí-MUDr .Zd.
Králíka. Primici měl u sv.Tomáše v Brně a druhou
d. 12./Neposkvrněné P.Marie/na poutním místě u Nového Města nad Metují.
0 Mezinár.dnu lidských práv byla na zdi pardubic
ké věznice odhalena pamětní deska k uctění památ
ky vězňů svědcmí, věznění tam v r.1939-1989.
Biskup Otčenášek tam byl 20 měsíců-ovšem v jiných
vězeních byl déle. Slavnost zakončili mší sv. u
sv. Bartoloměje.
10.12. zemřel emeritní/v důchodě/opat kláštera
premonstrátů v Teplé, P. Heřman Josef Tyl/79/. Věz
nili ho nacisté i komunisté-ti trochu déle. Za
sloužil se o obnovu tepelského kláštera, poničené
ho za komunistů vojáky.
11.12.vysvětil arcib.Vlk kapli sv.Františka z
Assisi a obnovený klášter Šedých sester III.řádu
sv.Františka v Barto letně jské ulici/nechvalně zná
mé komunistické vyšetřovně STB/. 8.12. vysvětil
klášter kongr.Školských sester de Notre Dame v
Praze-Krči.
Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kard.
Ed. Cassidy navštívil 2.12. Prahu a dostal pamětní
medajli Karlovy university. Setkal se s bohoslov
ci a s katolickou veřejností na přednášce Křes
ťanské akademie v Praze.
6.12.se setkal rakouský president T.Klestil na
pražskón arcibiskupství s arcib.Vlkem a to v rám
ci oficielní návštěvy české republiky. Pokračuje
tak v tradici návštěv arcibiskupství v dobách
kard.Tomáška a tyto návštěvy prolamovaly jeho izoláci,do níž chtěli komunisté jeho i Církev vtlačit
Mostarský biskup mons.Periě oznámil, ze za 20 mě
síců bylo zničeno přes 600 mešit a
200 katolických kostelů.

ZOHAVENA’ TVÄR
"Ibváma hoří! "vykřikl John,políbil chvatně
matku, stojící v noční košili a vyběhl ven.
Zmatek! Plameny! Praskání dřeva! Křik lidí!
Štěkání psů! Kouř!
"Ještě je tam starý pán!"vykřikl velitel.
John si nasadil masku a vběhl do plamenů.
Když vynášel bezvědomého továrníka, vybuchl
sud s hořlavinami a po něm další...
John se probudil v nemocnici. Dvě pomněnky
očí svítily mezi obvazy. Oheň mu spálil tvář
Co pomůže pojištění a odměna zachráněného?
Pohled do zrcadla ho poděsil! Takového oha
vu si jeho dívka nikdy nevezme. I kdyby byl
oblepený zlatém. Za půl roku, který strávil
částečně v sanatoriu, částečně dona, se pro
vdala za mlynářova syna.
K zohavené tváři se přidalo zklamání a samo
ta. Ustaraná maminka se snažila ho přemluvit
aby vyšel z domu - třebas do přírody.
"Nemůžeš stále sedět před televizorem nebo
číst knihy. Každý ví, že jsi hrdina, nasadil
jsi život..."A tak to šlo stále dokola.
Nu-když kapička stále kape, vyhloubí i v
kameni důlek.
Jednou na jaře se vydal John k lesu. Měl po
cit, že je v cizině. Lidé na něho zírali
bud soucitně nebo udiveně nebo s odporem.
Není divu! Část tváře byla rudá, plná jizev,
jako kdyby měl rakovinu. Zakrýval si ji dlaní
Rána bezútěšné budoucnosti ho bolela víc
než hojící se tvář.
Tu se před nám rozevřela mýtina s roztomilým
malým hostincem, s terasou a slunečníky, s
hostinským s náručí plnou sklenic piva a
zamilovanými párky. Johna zamrazilo. Mohl tu
také sedět se svou dívkou-nebo manželkou!
Usadil se stranou, pod podloubím
a objednal si kávu s rohlíkem.
Pak sklonil hlavu a čekal.
Náhle padl na stůl stín.
Někdo usedl proti němu.
Asi nevidí zohavenou tvář.
Zvedl zrak! Vlídné oči ta
ké jako pomněnky, vlasy
sčesané dozadu. Proč si
s odporem neodsedne k
jinému stolu? Chce udě
lat dobrý skutek? Je to
skautka?
Děvče si objednalo kávu.
"Chodíváte sem často?"
"Jsem tu poprvé, "zašil
hal John po jiném stole.
Přesedne si - určitě!
"Já...já sem jezdívám
autem,"ukázalo děvče na
okraj palouku, kde stá
lo několik aut.

"Jezdíte také autem?"
"Mohl bych, ale nemám auto,"zachmuřil se John.
Číšnice přinesla kávu. Dívka upila á rozhlédla
se kolem. "Je tu tak ticho, klidno, bývám tu
často a ráda. Dana mě to netěší."
"Jak to, že nejste v práci?"podivil se John.
Zachvěla se a po chvilce zašeptala:"Vy také
nejste v práci."
"S touhle..."ukázal John na svou tvář.
"No a? Máte zdravé oči, uši, ruce..."odmlčela
se a tiše dodala:"A máte zdravé nohy!"
Znovu upila kávy. John dojedl rohlík a nadzvedl
se. "Měl bych se už vrátit. Maminka čeká."
"Sedíte tu už tak dlouho?"
"Vlastně ne. Přišel jsem chvilku před váni.
Ale možná, že vám vadí..."znovu ukázal na tvář.
"Proč? Vůbec ne!"
John zaváhal. A neodešel. Naopak, rozvázal se
mu jazyk, který půl roku skoro nepotřeboval.
Mluvil stručně s lékařem, jednoslabičně s ma
minkou. Kolem nich se mihly tři děti. A tak za
čal mluvit o svém dětství. Proč vlastně mluví
o dětství s cizí dívkou, s kterou se možná
nikdy už nesetká. Snad právě proto. Vlídným ci
zím lidem člověk řekne často věci, které by
neřekl ani vlastním.
"Mám velice ráda lesy,"přemluvila dívka, když
se chvilku odmlčel. "Zdá se mi, že mluví! Stro
my, ptáci, vůně..."
John si pcmyslel, že vůně mluvit nemůže, ale
neodporoval. Poslouchal. S radostí, po dlouhé
době cítil něco jako štěstí. Pak si sáhl maně
na tvář, nahmatal jizvy a radost pohasla.
Děvče mluvilo nyní o knihách. 0 tem mohl mluvit
také, přečetl jich stovky. Shodli se v lásce ke
stejným autorům. Ani si nevšimli, že se stolky
vyprazdňují, že padají delší stíny.
"Musím se vrátit! Smím vás vzít autem?"
_Nerad přisvědčil.
Děvče vstalo, zvedlo ze země dvě
berličky a podotklo:"Z úrazu na
lyžích. Napravit se to nedá.
Smířila jsou se s tím a mám ra
dost z toho, co mi ještě zbývá.
Vadí vám to?"
"Ne! Ne! Vůbec ne! Ani trochu
mi to nevadí...jsem rád, že
vás sním doprovodit-totiž ne,
ne doprovodit, ale pohovořit si
s vámi, a že mě zase vezmete
autem...jestli vám tohle ne
vadí? "Ukázal znovu na tvář.
"Toho jsem si ani moc nevšim
la. Hlavně že máte srdce zdra
vé. Sejdeme se v neděli, zde?"
usmálo se děvče a dokulhalo k
autu.
John, plný naděje, kráčel za ní
Na zohavenou tvář skoro zapanněl.
AB

NEVYHÝBEJME SE PRAVDĚ!

„LEPE JE KONAT DOBRÉ SKUTKY

Zákonem Se honosíš a přestupováním Zákona i než chodit do kostela!"
Boha zneuctíváš. Vždyt vaši vinou se o Bo [LÁSKA K BOHU A BLIŽNÍMU NEJSOU PROTIKĽADY-DOPĽŇUJÍ
[SE.— Láska k Bohu je kořen, víra je koruna, láska 4
hu mezi pohany vouhave mluví, jak říká
Ijsou plody. Neplodný ^tk na-itovo Páně, uichnut.
Písmo./Rím 2 25-24, Iz 52,2/.
VIDÍME TO NA ŽIVOTECH SVĚIcQ
Nejdříve, můj bratře, provedu dvě operace,
které budou trochu bolet. Budeme se totiž [Ti vydávali nejkrásnější plody lásky k bližnímu,
[skrze lásku k Bohu. Kdo miluje Boha, musí milovat i
dělit o vinu, ne o zásluhy.
Převedeme druhou osobu množného čísla na [jeho tvora-člověka. Svatí čerpali lásku k Bohu i k
první. Ne"vy jste vinni", ale"my jsme vin [člověku v chrámech. Tak můžeme odpovědět těm, kdo
ni", abychan si tak lehce neumývali ruce [jsou proti "chození do kostela". Jedno musíme konat,
ha druhé nesmíme zapomínat.
za to, co se děje kolem nás.
Potem vystoupíme z množného čísla"my jsme’,' "KRISTUS ŘEKL, ABYCHOM SE MODLILI VE SKRYTĚ!"
abychan se neskrývali za záda kolektivu,v |'*Kcíyž
viak modttl ty, vejdi. do sve komuttky, zavái
naději, že náš osobní podíl viny bude men dvede a modli ie k ivému Otei ve tknytozti,a tvůj
ší. Jednou si to musíme říci přímo do očí \0tee, kte-tý vidé i to, eo je ikKyté, ti to odplatZ."
neúprosném jednotném čísle:ty jsi vinný,. |/Mt 6,6/. - Tím ovšem nezavrhl Kristus veřejnou boI JÁ JSEM VINNÝ! Tak jako to denně před
[hoslužbu. Přečteme-li celý oddíl,^poznáme, že Pán
oltářem vyznáváme bez velkého dojetí:, má [odsoudil vnější povrchnost farizeu, kteří se modlili
vina!
[jen proto, aby je druzí viděli a chválili,
I já jsem vinen, že se pohani rouhají Bo i
žímu jménu.
ZNÁME SVOU VÍRU? SkRISTUS NABÁDÁ I K SPOLEČNĚ MODLITBĚ!
i"Kde jíou dva nebo tAi. ihAornaždéni v mém jménu., tam
To bylo řečeno tehdy, kdy se za rouhání
Božímu jménu kamenovalo; neboř proti ne 'jiam mezi. nimi." [Mt Lí, 20). - Vidíme, že společná
uctívánu vyslovováni Božího jména stálo na modlitba je Bohu milejší a pro nás účinnější. Ten,
ochranu druhé přikázání Desatera. Dnes ne kdo Boha popírá, nepotřebuje ani chrám, ani Církev.,

bude nikdo nikoho kamenovat. Kameny už by [SLUŽBA BOHU MUSÍ VĚST K SLUŽBĚ ČLOVĚKU.
na to nestačily. Tolik a tak často slyšíme fára nahoru-vertikální-k Bohu-je zbožnost-čára vodorouhání Božímu jménu-a nejen od pohanů.
Irovná-horizontální-vede k člověku. Když se jedna
Těm by se dalo lehčeji odpustit, neboť'ne- lztenčí-ba vymizí-začne i druhá ztrácet účinnost-i
vědí, co činí...". Ale i křestané je ne kdyby byla sebe silnější. Dnes se zdůrazňuje čára
uctivě vyslovují při překvapení, při rozči [horizontální-ta je silná-ale bez silné víry v Boha
lení nebo jen tak pro nic za nic-a to se [ztrácí vliv. Vidíme sami, jak se ničí člověk:nenádá těžko vysvětlit.Zdá se, že Ježíš nám
fc”st' mezi národy, rasismus, války, nepokoje, vzpouE
dal na pospas nejen své tělo a krev, ale i
atd. Kříž je takovým obrazem správné víry. Od
své jméno. I my ho přibíjíme na kříž.
lacině se vznáší k nebi jedno břevno, Kristus rozpřa
Zase to zakrývají množná čísla!
huje ruce na druhém břevnu-aby objal svět-Tebe i mě.
I já jsem vinen, nejen proto, že se Bo
DESATERO MÍŘÍ PRVNÍMI PŘIKÁZfÁNÍMI K BOHU,
žímu jménu rouhám já, ale že se rouhají
dalšími sedmi k člověku. Také OTČE NÁS:prvpohané a já při tem zbaběle mlčím, nebrá
ní tři prosby oslavují Boží jméno,
ním ho a tak se stávám neochotným spojen
vůli a vládu na zemi, následují
cem rouhání druhých.
prosby za odpuštění a obživu.
I já jsem bezprostředně vinen, když se
"Hledejte
tedy nejprve Boži kfiájméno Boží nevyslovuje dostatečně zbožně
lovitv'. a jeho iptoavedlnoit a
a o to víc, s větší nedbalosti a tupostí,
toto vám bu.de dáno nav^e." (Mí o,
když je vyslovují"pohané"i z řad křesřanů.
33) . "Vúta beze i kotku je m>itI já jsem vinen, že se pohani rouhají Bo
vá" (2,26). - Celá 2.kap.do
žímu jménu, když se můj denní život pramá
pisu sv.Jakuba,příbuzného
lo liší od života nevěřících-pohanů-když
Páně, jedná o tom, jak ne
je obcházím zastíráním, popíráním evange
plodná je víra, která se ne
lia, když jako Ježíšův učedník dávám po
projevuje skutky.Vždyfvtiž
horšení a přitetn zapomínán na mlýnský ká
i zlé duehové, a pKUto ie
men a na mořské hlubiny.. .
t/LUou hrůzou." (2 Jak /9).
Dej, abychom Avé Avaté jméno Atá/e. i báz
Tedy
první musíme dělat,tj.
ní mkíovaíÁ....
pevně věřit, druhé nesmíme
Možná, že ptávě teď ac někdo 'touha tvému
opomíjet, tj.konat dobré
jménu, Pane, a co já?
skutky. Láska k Bohu i účin
P.Andrej DERMEK,SDB:CHLIEB A SLOVO
ná láska k bližnímu!
Podle P.Dr. Kurt, PALMA

Byly tu těžkosti, ale o sván povolání jsem-díky—
nikdy nepochyboval.Později jsan byl čtyři 5
roky spirituálem a viděl jsem, jak se někteří ho
ši museli ke kněžství doslova protrpět, probojo
vat. Pak jsem si uvědomil, jaký dar mi Bůh dal-a
měl jsem s nimi soucit, chápal jsem je. Jistota,
že jsan povolán ke kněžství, mě nikdy neopustila.
Věděl jsem, že bych mohl odejít, ale to bych po
važoval za zradu vůči Božímu volání. Zradit jsan
nechtel. - Později mě zvolili předsedou student
ského spolku seminaristů. Dalším předsedou byl
Dr.Jiří Slabý, ten musel spolek r.1971 na pří
kaz "shora"likvidovat.
Jako mtadý kněz jité. měZ j-či tě také obtáže.
R.1971 jsem měl nastoupit první místo. Církevní
tajemník prohlásil, že nanám státní souhlas."Byl
jste v semináři předsedou spolku bohoslovců, to
nebylo v pořádku..." Pak se všechno vyřešilo.Ale
s církevními tajemníky jsem obtíže měl, před
studiem a po studiu-za studia ne. Když mě, jako
kněze, otravovali, řekl jsem: "Jsem vyučený elekt
rikář, mohu jít pracovat do továrny-a kněžstvími
nikdo nevezme." To tajemníci neradi slyšeli. Ale
přece jsem se šestkrát každé dva roky musel stě
hovat na jiné místo. Na sedmém místě mi hrozilo
odnětí- státního souhlasu. Byl jsem tehdy na pout
ním místě Provodov u. Zlína. Tam jsem zintenzívnil
svůj vztah k Panně Marii-díky Bohu i jí za to.
Když byl r.l99O otevřen seminář v Praze a v Olo
mouci, zůstal jsem v Litoměřicích a na roční pří
pravce pro studium teologie. V červenci- mě Otec
arcibiskup Graubner povolal za svého sekretáře.

KNĚZ-DRUHÝ KRISTUS Bohu,
Poněvadž svetáci biskup Otee Hrdlička pro
nemoc nemohl mit pro naše verier podzimni
exercicie, poslal nám sekretáře Otce arci
biskupa - P.JANA KUTÍCE. Vyprávěl
nám něco o svém živote a práci.

Jak vád povotaí. Bulí ke kněžství.?
Maminka chtěla být řeholnici. Na jedné pou
ti na Hostýn se seznámila s mým otcem. Bylo
mu už třicet let. Jeho rodiče se modlili,
aby se konečně oženil. Maminčiny rodiče se
zase modlili, aby šla dcera do kláštera.
Asi se modlili rodiče mého otce lépe, pro
tože dcera místo do kláštera šla s mým
otcem k oltáři. Založili pevně věřící kato
lickou rodinu. Já jsem čtvrtý z pěti dětí.
0 kněžství jsem zatím neuvažoval. V dospí
vání jsem měl stejné těžkosti, jako jiní
hoši. Ale silně na mě zapůsobil jeden z
tatínkových přátel.
Jednou, vám pteee napadlo, že byite mohí... ;
Napřed jsem chtěl být inženýrem jako moji ;
bratři. V patnácti jsem si zlomil nohu - i
na svůj svátek-sv.Dona Boská. To už bylo
jakési znamení. Za dva roky jssn měl zase
na lyžích úraz-bylo tona závodech, a teh
dy jsem se rozhodl, stát se knězem. Měl
jsem ovšem i studentskou lásku-ale myšlenka na kněžství mě tak okouzlila, že to by
lo jako zamilování. Rozloučil jsem se s
děvčetem-neřekl jsem jí, proč-ale pak jsem
Jak to i to jí ie ivatoaeěenám bt.Jana Saikandaa?
se dlouho-i dvě hodiny - modlíval a ta
Úcta k němu je v arcidiecézi stále živá. Byly
dlouhá modlitba mě naplňovala radostí.
ovšem problémy s protestanty /ti kdysi bl.Jana
VwWémy ovXem byty.,.
krůtě umučili, p.red./ale v třetím roce se stal
Jistě. Na vysokou školu jsem se nedostalbl.Jan patronem roku. Svatořečení podporoje Mons
měl jsem špatný posudek z obce kolsn pade
Jaroslav Němec/na Kongregaci pro svatořečení má
sátých let. V továrně jsem se seznámil s
v Římě na starosti sbírat materiál pro postavení
řadou kněží, kteří neměli souhlas. Lásku
našich svátých osobnosti, na oltář,- p.red./Zázrak,
ke kněžství jsem přijal od P.Dr.Antonína
nutný k svatořečení, se stal na přímluvu sv.Jana
Němečka. Všichni mu říkali"dítě P.Šuránka'.'
v Polsku, náhlé a dokonalé uzdravení z rakoviny.
S P.Němečkem jsem se setkal na kursu anglič
Když byl náš arcibiskup v Římě pro palium, popro
tiny. Tam jsem mu řekl, že bych byl rád
sil s arcib.Vlkem sv.Otce o svatořečení bl.Jana.
knězem. Zamluvil to. Za půl roku jsem se
Sv.Otec odpověděl:"Proč ne?" R.199O ho o to zno
o tem znovu zmínil. Pak řekl:"Budeme se
vu arcibiskup požádal a sv.Otec odpověděl stejně.
modlit, aby se splnila Boží vůle." Rokpřed;
Arcibiskupové si mají určit dva termíny, kdy by
podjáhenským svěcením řekl:"Není-li kněž
měl přijet sv.Otec na svatořečení do Olomouce, a
ství Boží vůle, odejděte. Je lépe být tře
ten si jeden z termínů vybere. President Havel
bas manželem-jen je-li to Boží vůle." Ne
přislíbil také biskupům svou podporo. I když je
vedl mě tedy přímo ke kněžství, ale k plněn
ted u nás politická situace velice komplikovaná.
ní Boží vůle. Stal se i mým zpovědníkem,
Jak to i to jí i btahMečením an.cÁ.btikapa Stojana?
učil mě latinsky a vedl mě duchovně až do
Byla to mimořádná osobnost. Arcibiskupští v Olo
letošního roku, kdy zemřel. Byl to moudrý
mouci byl sice.jen tři roky-od r.1920 do 1923,
kněz a zasloužil by si víc pozornosti...
ale už dávno předtím organizoval na Velehradě
Kdy jití ptúteí do ternu náJie?
unionistické sjezdy/s pravoslavnými, kteří mají
Už mi bylo 24 let, když jsem šel do Literně^
skoro stejnou víru jako my, pozn.red./. Lidé mu
řic. Příprava na kněžství byla nejkrásnější
říkali"tatíček Stojan"-byl velký lidumil. Za Ra
dobou mého života. Neměl jsan problémy,ani
kouska byl poslancem v říšském sněmu.
vnitřní boje, studoval jsem rád.

NOVINKY
Zvelebil Velehrad i Hostýn, nejen po
stránce materielní, ale hlavně duchovní.
Obě poutní místa se stala duchovním
střediskem Moravanů.
I o P.SURÁMWI jime Atyíett chvatu...
Narodil se r.1882 v Ostravské Lhotě.Byla
to také mimořádná osobnosti-hlavně pro
jeho velkou lásku ke kněžství. Byl přijat
do přípravky semináře-ale cítil, že je
nehodný stát se knězem a odešel do Prahy
studovat medicínu. Jednou šel na ranní
mši sv.v kostele sv. Antonína v Holešovi
cích. Při ministrování se mu zdálo, že
slyší vnitřní hlas:"I ty odcházíš? "Vrátil
se do olomouckého semináře. Kněžství po
važoval především za obět. Jako jiní kně
ží byl internován v koncentračním táboře
v Želivě. Za války posílal totálně nasa
zeným bohoslovcům do Německa dopisy. I
když se vším nesouhlasili, všichni měli
k němu úctu. Podporoval je morálně.Sbírá
se o něm materiál, hl.Dr.Kadlčík v Olo
mouci a stojí za to, aby se úcta k tanu
to knězi v lidu posílila-kdo ví, oo s
ním Bůh zamýšlí?
A co aficíb .MATOCHA, mučednák komun. než-bru
Byl to skutečně mučedník, i když zavřený
nebyl. Trpěl stejně jako ostatní biskupO'
vé v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Arcibiskupem se stal r.1950, pak se stal
jeho vlastní dům vězením. Psychicky ho
tak zdeptali, že r.1961 zemřel.
Máte v aficábt^kup-itvá také katot.Akoty ?
Obnovilo se arcibiskupské gymnázium v
Kroměříži. Není to jen pro budoucí kněze
studují tam i dívky, ale náboženství tam
hraje velkou roli. Pak je rodinná škola
v Modrách-ale jsou s tím velké těžkosti

Letoó óe pVúhtáísito na teotogiekou flákot
tu v Otomouct 70 itudentu. Chtě já být
Máchni. kněžámá?
Ne všichni. Za komunistů byl seminář jen
v Litoměřicích. S přísným výběrem, také
státním. Studovali tam i řeholníci. Nyní
je seminář v Praze a v Olomoucí. Většina
studentů chce být kněžími. Běhán studia
některý pozná, že ho Bůh ke kněžství ne
volá. Bud odejde, nebo se připravuje na
jinou práci v Církvi. To je však výjimka
Slyšeli jsme, že v Mnichově jen 20% stu
dentů teologie se stane kněžími. Máme tu
asi 10 studentů z Ukrajiny. Studuje u
nás i několik hochů a děvčat-ovšem ti,co
se nepřipravují na kněžství, v semináři
nebydlí. Dálkové studium trvá asi 4-5 let
Každých 14 dní v sobotu jsou přednášky.
Studují tam budoucí učitelé náboženství.
Jaký máte, pwg/tam do budoucnostá?
Můj program je dán službou sekretáře ar
cibiskupa.
Vekujeme za wzhovo'i. ___
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Asi 30 km od hí.města Joránska Amanu je městečko
Zerka, kde začali koncem r.1992 stavět svatyni Panně
Marii-Královně míru. Letos má být dostavěná.
V Lurdech zjistili lékaři nové nevysvětlitelné uzdra
vení Jeana Salauna/58/z sklerózy multiplex. Po vy
stoupeni z lázeňských pramenů, mohl okamžitě chodit.
V Africe je 13,9 % katolíků, v Americe 63,8 %, v
Asii 2,8 %, v Evropě 40,1 %, v Oceánii 26,6 %.
Katolická Mrkev v Itálii varovala věřici před stou
pajicim vlivem čarodějů, magiů, čarodějnic a pod.
Předseda studijného střediska o nových náboženstvích
arcib.G. Casale, poukazuje na to, že v Miláně je kro
mě 3000 knězi také 4000 čarodějů. Jejich pověry se
siři i mezi vzdělanými lidmi.
V kostele sv.Petra a Pavla v Tallinu/Estonsko/je
kostel i ve všední dny při mešní oběti zaplněn věří
cími, většinou mladými lidmi. Počet nových mladých
katolíků za posledních 5 let značně stoupnul._______
Aloisius Jin Luxian/77/od r.1988 biskup v Sanghajipředtim 15 let nucených praci-přeložil do čínštiny
Nový zákon. Umí dobře německy a prohlásil: "Naši katolici nepochopí a nepřijmou zrušeni celibátu. "
Sociolog Mathias Horx zjistil, že vážnost manželství
u mladých stoupá. Podle Mnichovské společnosti pro
racionální psychologii prohlásilo z 5825 mladých
84%, že v partnerském vztahu je věrnost nejdůležitěj
ší. Zbytek sní jen o "volné lásce".__________________
Průměrný věk Švýcarů je 74 let-druhý na světě. První
jsou Bvédové/80,9 let/za Švýcary jsou Kanadané.Spanělé a Holandané. 75, 7 let mohou očekávat děti, kte
ré jsou narozené r.1980. To je ovsem průměrný věk.
Než byla zavedena televize, znaly děti asi 100 her.
Nyní ze sta dětí si hraje jen 4-6 dětí,_____________
Odstraněni škod, zaviněných bombou na Lateránské ba
silice, bude stát přes 25 mil. franků.
Nejlepší hokejista v Rusku, Vjačeslav Slava Bykov,
byl pokřtěn v pravoslavném kostele ve Frýburku.
Katolíci V USA, kteři se staví proti zabíjení nena
rozených děti, hrozí koncernu Hoechst, že nebudou
kupovat jeho léky, jestliže se v zemi zavede potra
tová pilulka RU 186. Předseda mezinár.společnosti sdružuje 5? zemí - P.Paul Max chce vyvolat světový
bojkot proti tomuto koncernu._________________________
5-6 let bude trvat zfilmování života Abrahámova.Tel.
film má mít 20 pokračování a pracuje na něm už řada
velkých filmových společností. Koncem roku se začalo s prací na 100 min.filmu o stvoření světa._______
Podle Amnesty International bylo r.1993 vyneseno v
Alžíru 100 rozsudků smrti a 20 vykonáno. IZe vězeni
je z důvodů svědomí na tisíce lidí, hlavně ti, kdo
přestoupili z islamu ke křestanstvi. Křesťané, hl.
novi-jsou prodásledováni ve všech islamských zemích.
Farmáři od města Sao Felix v Brazílii chtějí zavraž
dit svého biskupa Pedra Casaldátiga, protože prosa
dil u min.spravedlnosti, aby vrátili farmáři Indiá
nům půdu, kterou jim nezákonně v šedesátých letech
zabrali.
Izraelští archeologové nasii u Jericha 1800 let sta
ré dokumenty z dob Bar Kochby,povstalce proti ňimu.

Vpředu kráčel indický orchestr, za
ním čtyři obrovští sloni. Pak ne- 7
sli na čtyřech, bohatě zdobených
knížecí asnost se ŽENÍ
věnci z jasmínu na nosítkách nevěstu
Papež vyslal r.1891 svého vyslance Vlad.Zales- a družičky z její i ženichovy strany
Za nimi šel druhý orchestr, pak jelo
kého do vých Indie. Ten po úmorné půlroční
několik povozů a pak hosté pěšky.
práci čeká v domku na Ceyloně na papežovu
Po mši svaté a po oddavkách následo
odpověd. Věnuje se chudým dětem.
val zvláštní zvyk Paraverů. Mladí
Rozdíly mezi kastami jsou nesmírné.Člo manželé se rozloučí a ode dveří se
věk z nižší kasty-potká-li někoho z vyš každý vrátí do vlastního domova.Hos
ší kasty v lese-už zdaleka na něho volá, ty polévají růžovou vodou a na krk
jim věší jasmínové věnce.
aby počkal, až se ukryje v houští.
Jak velká poníženost vyplývá z pohanské Celý den hostí mladý manžel pozvané,
víry’ Nikdo neví, proč vlastně jsou tak večer jde s nimi do kostela, kde se
dlouho modlí před Nej světější Svátos
ponížení. Jejich ubohoučké chaloupky
tí Oltářní. Pak jde s průvodem do
v houští byly nevýslovně špinavé
domu rodičů mladé manželky, kde se s
a všechno mluvilo o nesmírné bidé.
ní dělí o list betelu a oba pijí
Jejich důvěru jsem získal tím, že jsem
mléko z jednoho poháru.
hladil jejich děti a daroval jim něko
lik stříbrných penízků.Pak se k nám při Druhý den je velká hostina. Pohoště
ní je částečně domorodé, částečně
blížili a ukazovali své chudé chalupy.
evropské. Hosté si vyberou k pití
Konečně přišla starší žena, zřejmě ná
čelnice osady. Ze všech Rodijů byla nej bud betel nebo šampaňské.
Teprve třetí den uvádí mladý manžel
inteligentnější.
svou ženu do svého domova a hostí
"Saami,"řekla,"budhisté nás ze své pa
gody vyhánějí, ba ani přiblížit se k
přátele obou zpřízněných rodin.
nim nesmíme. Stali bychom se rádi křes-,
taný, ale museli bychom mít zvláštní
kapli, protože ani do křestanské kaple
vstoupit nesmíme, nepustí nás tam,"
řekla vzrušeně.
Šli jsme dál a když jsme se vraceli,
stáli Rodijové u cesty, aby s nám poklo
nili. Byli vděčni a těšilo je, že přece,
jen někdo s nimi nepohrdá, a k tomu
ještě "saami"-to považují za velkou
osobu.
Když jsem se vrátil ze zajímavé vycház
ky, našel jsem na stole pozvánku.

J

Pán a paní G. C. Roche Victoria kladou si za
!
čest zváti Mons. Zaleského do kostela Srdce Je- !
žíšova ve středu 23.tohoto měsíce v 7 hodin
!
ráno ke sňatku jejich dcery Marie Sinnammal s !
Jeho Knížecí Jasností, panem Corerou Sylvou a!
potom doprovodit mladé manžele domů.
Tutikorin, srpen 1891
!
Rodina Roche patří k nej starším rodi- i
nám na rybářském pobřeží, je velmi bohai
tá a u Paraverů vážená. Otec nynější
!
rodiny prokázal kdysi značné služby
anglické vládě. Když se ho ptali, jakou!
by chtěl odměnu, prosil hrdý Paraver, !
aby směl ke svému rodinnému jménu při- !
dat jméno královny Viktorie.
!
Veselka bude čtenáře zajímat. Jsou to <
katolíci a věrnost Církvi dôkazují mno-<
ha obyčeji a domácími obřady.
<
Sedmá hodina je na Ceyloně považována <
za velmi časnou, v Turikoroně je však <
obvyklá-tehdy se konají sňatky.
j
Ke kostelu se blížil velký průvod.
<
(

DO ČÍSLA JE PŘILOŽENKA
NA PŘEDPLATNÉ 1994
VE ŠVÝCARSKU
30 frs
V EVROPĚ
35 frs
V ZÁMOŘÍ^
4O frs
KLUB můžete také předplatit
čtenářům ve vlasti!

FATIMA VE VĚZENÍ

a klidno.' Toto ticho bylo pro nás zážitkem, kte
rý nás spojoval, posiloval a připravoval.
8
Pozdě odpoledne, když už bylo po večeři a čekeř
Paru. KaZupková, nová v eeZe, Atatá panZ z
ly jsme na signál ke spaní, přišla řeč na Fatimu.
ofuuihu. koZem bZikapa T?toc.h£ij,vyp?ta.vZ o
Ptaly se mě:"Víš něco o Fatimě? Znáš ji?""Jistě,
iví fLodZ.nl. a uotftpenZ, kiMÓ je -spojovalo.
znám jí.""Byla jsi tam už?""Ano! ""Tak nám něco
Mohla nám toho vyprávět víc o svých bo
o ní vyprávěj!"
lestných letech, ale mluvila o tom jen
Začala jsem vyprávět od samého začátku a pak i
zřídka a mírně, bez hněvu, nestěžovala
o své vlastní pouti. Popsala jsem jim, jak to
si. Jednom nám vyprávěla o muži,kterému tam vypadá v předvečer fatimských slavností,
se podařilo v době poprav se smrti vy
každého měsíce před 13.a hlavně před 13.
hnout. Jen jemu napadlo,jak na to jít.Pře květnem a 13.říjnem. Pak tam proudí nesčet
tvaroval se, že je blázen, tím, že jedl vý né davy poutníků ze všech stran, hlavně prostý
kaly a pil svou moč. Dali ho do blázince a a zbožný portugalský lid. Jsou tam selky,nesou
tam zůstal schovaný až do konce oné zlé
cí na hlavě velké hrnce s nejjemnější moukou na
vlny. Paní Kalupková ho viděla krátce
výrobu hostií. Nebo velké džbány s nejčistším
před tím, než přišla k nám. Spokojeně se
vínem pro svátou mešní oběť. Mnoho poutníků
procházel ulicemi Brna.
chce poděkovat za vyslyšení, nebo dělají pokání
PAVELKOVÁ JÁSALA.
nebo prosí o vyslyšení ve zvlášť těžké záležitos
"Zdá se, že jsem nedostala žádnou obžalo ti a obrovské náměstí před svatyní je naplněno
bu a také ji nedostanu. Můj Jaroš by měl
věřícími, jak klečí a drží v rukou hořící svíce.
vlastně už přijít a odvést si mě..."
Vyprávěla jsem jim o světelném procesí, které
Nemýlila se. Další den ji vyvolali. Brzo se osvětluje tisíci a tisíci světel noc. I o fatimské
šťastně vrátila, vytáhla z rukávů pyžama
písni, vznášející se k nebi ve všech možných
několik krabiček cigaret a zápalky. Vyprá řečech. Poutnici neodcházejí, shromáždí se ko
věla, že zde byl otec i Jaroš, že otec po- lem svatyně jako přátelé Matky Boží a jak se
depsal, že se bude o ni starat a také Ja
modlí bez ustání růženec. Ach - Fatima! Jak nám
roš podepsal, že si ji nyní vezme. Posta
byla ten večer, tu noc blízká - byl to zázrak.
vila se jako v divadle a deklamovala:"Řek Viděly jsme ty, kdo se modlili, obětovali, děla
la jsem: Můj otče! a on řekl: Má dcero! a
li pokání.. S novou nadějí a důvěrou jsme se
objali jsme se. Pak mě objal Jaroš a pro
ten den modlily a dělaly dobrá předsevzetí hlásil: Pavelková, ty jsi ale ztloustla. Měl
v tak vzdálené a přece tak blízké svatyni. Spo
z toho radost a já řekla: Ano, Jaroši,
lečně jsme se ještě pomodlily tři Zdrávasy a pa
ztloustla jsem. Jaroš byl moc spokojený."
ní docentka nakonec tiše latinsky Zdrávas krá
Všechno bylo jasné: za pár dní ji odvedou lovno. Sotva jsme skončily, už tu bylo znamení,
a bude se vdávat. Ano, dokonce jí slíbil,
abychom zachovaly noční klid.
že pro ni přijede motorkou. Hned mohou
DOBA
VÝSLECH&
jet na oddací úřad a tam se přihlásit.
Výslechy začaly pro mne právě 13.května - na
Pavelková si zapalovala jednu cigaretu od
fatimskou slavnost. Brzo dopoledne mě zavolali
druhé a začala zpívat německou píseň,kte z cely. Policistka mě vedla do vyššího poschodí,
rou prý ji naučil otec: "Broučku můj ma
kde to vypadalo docela jinak než u nás. Na
ličký spí..." Zpívala z celého srdce a s
chodbách byly všude zelené rostliny, vzduch
takovou radostí, že jsme všechny začaly
byl čerstvý a nebyly tu mříže.
tleskat a zpívala píseň celý večer znovu.
Vypadalo to tam jako v dobrém hotelu, vpravo i
ZA MÁLO DNI, KDY BYLA JEŠTĚ U NÁS, vlevo bíle nalakované dveře do místností, na
snědla Pavelková všechno, co se jen sníst konci chodby velké okno s mnoha kořenáči s
dalo. Nic se nesmělo vysypat do záchoda,
nádhernými rostlinami. Nad mnohými dveřmi by
dokonce ani ne čočka, ve které se hemžily lo červené světélko, nad jinými zelené nebo vů
červi, ani krupicová kaše. Pavelková sněd bec žádné.
la všechno. Po hojném jídle si poklepala
Zavedli mě ke dveřím s rudým světélkem.Vstou
radostně na plné, nakynuté břicho a spo
pila jsem do předsíně a z ní do prostorné míst
kojeně řekla:"Ano, ted jsem sytá!"
nosti s velkými, širokými okny, také ozdobenými
12.května si skutečně Pavelkovou vyzvedli nádhernými rostlinami.
a to hned dopoledne. Když si vázala svůj
Tam čekali na mne dva pánové, jeden mladší a
raneček, daly jsme jí ještě několik chlebů
druhý starší. Přátelsky mě pozdravili , skoro
od snídaně. Přátelsky se s námi rozloučila. jsem měla dojem, že jsem tam srdečně vítaná.
Týž den jsme se dověděly, jak to s touto
Podobně, jako to dělají společensky vybroušení
podivnou postavičkou dopadlo. Jaroš při
maitres d hotel v luxusním hotelu v Praze. Ze šel, ale bez motorky a tak opilý, že ho mu vnějškem se jim také podobali.Představili se.
sela Pavelková podpírat. Tak opustili vě
Mladší byl právník XY, to byl vyšetřující soudce.
zení. Jestli se skutečně vzali, to jsme se
Druhý, starší pán YX., byl tlumočník.
bohužel už nedozvěděly.
V NAŠI' CELE BYLO NYNÍ TICHO

NOVINKY
Lucie Poppová, nar.1939 v Bratislavě,sopra
nistka Metropolitní opery v New Yorku, zemře
la na rakovinu 25.ll.mr.Zdá se, že její talent objevil Herbert von Karajan.
21.12.zemäeZ P.RudoZ^ VaíZček,T. J. tfaaáó. na
VeZehaade. Po paopuitěnZ z věztnZ(!2 A.. Jie.
včnovoZ úipěině výchově duševně nemocným dě
tem. 0 tomto vyntkajZcZm jezuttovi jime ie
zmZniZi Zoni - oiZaviZ SO Zet,
Začátkem prosince přišly do Prahy 2 sestry z
kongr.Paulínů. Založil ji r.l|14 P.Giacctno
Albertino, pro apoštolát v medxích.
Sv.Otec zaZozZZ v0Mexiku novou diecézi v
aacib .Chthuahua.PuiobiZi tam eeZtZ jezuité
P.VácZav Eimea,P .Joie^ Neumann a ba.J.Steinea
Na Silvestra poničili satanisté kapli sv.
Antonína ve Ifeissenhornu/Neu-Ulm/.Polili ji
benzinem a zapálili. Napřed našplíchali na
zeä: "Bojujeme ve službách Satanových!"
(/ Kempten-AZZgau zakázat mtitnú uáad paedváděnZ hay ikupiny Stupoa Mundi (BZbec i věta), v
nZž vijitupuje P.Maata jako paoitttutka a
JežZiek jako daaebák, nadávajtct iv.KaaZum.
V rozhovoru s KNA řekl kard.Augustin Mayer,
že vývoj liturgie po II.Vatikánu není uspo
kojivý. v liturgii panuje zmatek a zvůle.La
tinská řeč-proti vůli koncilu-z liturgie zmi
zela. Pasovský odborník pro liturgii Karl
Schlertmer řekl v Bavorskán rozhlase, že nevi
dí v liturgii"jaro". R. 1977 bylo ještě 61%
katolíků pro novou mši, 23% proti.R.1997 bylo pro novou mši 41% a 42% proti.
Na iv.Stepána zemkeZ pao^.Max Thuakau^(69)
v BaiiZeji - matvička. Kdyit jeho dětiká vZaa ochZadZa-za pomocí itaZíčkého kněze Otto
Spaechaa-nazývaného "Úaaáa z Aaiu"ve WaZtenwitu(Thuagau) jt znovu naiet. Pak dat vieehny
ivé iZty t i manžeZkou do paáce na obaodě po
ničené CZakve. Sťáedem a iíZou jeho vZay byZa NejivětějiZ obět mie i v.
Kolínské arcibiskupství podalo u Nejvyššího
soudu v Karlsruhe před dvěma lety stížnost
na ochranu názvu"římsko-katolická Církev".
Tento název už nesmí užívaťBratrství sv.
Pia X", pro svou kapli v Kolíně.
KLPA zkomoZZZa aozhovoa ie ivet.biikupem
davu kého bZikupitvZ VoZZmaaem,kteaý met paohZáiit, že mu iv.Otec duvěaně iděZtZ, jak Zi
tu je uitanovenZ iZdeZnZho bii kupa v Chuau,
Haaie. Opaavu K1PA neuvedie jniZa.
Poprvé od r.1987 se v Betlémě zase slavily
Vánoce a před basilikou Narození stál velký
vánoční strom-dar z Norska. Půlnoční mši sv.
sloužil latinsky a arabsky katolický patri
archa z Jeruzaléma, Michal Sabbah v kostele
sv.Kateřiny. Vysílal ji francouzský rozhlas.
Loni odpadžo od katoZ.CZakve v Německu ikono
200.000 ZtdZ,hZ.v byv MPR, tj.O,69 pnoc.

I/ Hong-Kongu zahájit n.19S3 katot.anchZtekt z
m-úta itavbu 24 m iochy Budky. Nyní jZ dokonči
Stála 13 •iiil.H'.ci WS knot denně zvoní tří
9
tunový zvon.
R.1493 - na sv.Tři Krále - se poprvé na americkán kontinentě v městečku Isabela v Domini
kánské republice sloužila mše sv.-kněz přijel
do Nového světa s druhou výpravou Kolumbovou.
6.1.vysvětil kard.Lopez Rodrigez v Isabele no
vý chrám.
10.1 .otevneto polóké itňedZiko v BnatZítavě vý
stavu k 100.výn.nanozenZ .6 v. MaxZjnZZZana Kolbeho. Sv.Otec nazvat modennZho mučedníka ochnáncem nodlny. Sv.Kolbe nabZdt v koncentráku ivuj
život za zZvot otce nodlny,
Tradiční mši sv.31.12.sloužil sv.Otec v jezuit.skem kostele sv. Ignáce v Římě-za přítcmnoti
městské samosprávy. Členové samosprávy-jako
každý rok od r.1598 - věnovali sv.Otci kalich
jako uznání Říma za tehdejší duchovní,sociální
a kulturní činnost jezuitů, v které také dnes
pokračuj í.
9.1.pokřtít pňl mil iv.óv .Otec 25 děvčat a 16
chlapců nuzných nánodnoitZ;31 byli Italové.
5.1.uplynulo 30 let od pouti Pavla VI.do Svaté
země. Byla to I.apoštolská cesta mimo Itálii v
moderní době. Trvala tři dny, krčmě Jeruzalé
ma navštívil i Nazaret a Betlem. 5.1.se setkal
s pravoslavným patriarchou z Carihradu - Athenagorem a rok poté zrušili vzájemné vyobcování
z církve z r.1054, kdy se pravoslavní odlouči
li od Říma-nejdříve Řecko, pak řada samostatných pravoslavných církví-největší je ruská.
2.1.re konala provinční kapitula dominikána. 2ahájit jl anclb.M. l/tk v řádovém koitele óv.JZljZ. Promluvu měl provincial P.VomZnZkVaka,
Na světe je přes 19 mil.uprchlíků a navíc ješ
tě 25 mil.bezdomovců. 80% jsou ženy a děti.
Např.v Angole jen loni za občanské války bylo
půl mil.mrtvých, 3 mil.uprchlíků a na sto ti
síc sirotků . Do Rwandy utíkají uprchlíci ze
sousední země --- takže v táborech je přes 40
tisíc osob, některé, hl.děti, umírají hladem.
1.1.se konal z podnětu křesťanů v hl.městě
mírový pochod proti násilí a biskupové vydali
dokument o zodpovědnosti věřících.
Nový -ianajevztý ivět.blikup Petr Sudan byt vy4 věčen na ivátek 2 jeveni Páně.
Podle českého statist.úřadu bylo r.1992 rozve
deno 36.629 manželství, za 8 měsíců min.roku
19.929. Za 20 měsíců bylo podáno u soudu přes
sto tisíc žádostí o rozvod, ale než byl rozvod
proveden, někteří manželé se smířili. Každé
třetí manželství se rozpadá. V diecézích jsou
střediska pro rodinu, s poradnami, kursy, pro
pagačním materiálem, setkáním manželů atd.-a
to i v děkanátech a vikariátech. Zvlášť. dobře
pracuje středisko v brněnském biskupství a v
Olcmouci.Organizují setkání s rozvedenými,
osamělými a znovu ženatými rozvedenými lidmi.

ZVLÁŠTNÍ CESTY BOŽÍ
"Na začátku svého pobytu v koncentráku jsem měl
jen malý úspěch. Jednak to se mnou otřáslo, jed
nak jsem se nemohl dorozumnět v četnými cizinciPoláky, Rusy, Cechy a j. Navíc byla duchovní čin
nost přísně zakázaná. Později ji sice trpěli, ale
nepovolili. Pak se lecčehos dalo dosáhnout.
Napřed jsem se pokusil dávat rozhřešení-ale jendvakrát jsem měl úspěch. Potřetí jsem měl nepří
jemnosti s KAPEm.tj.dozorcem nad světnicemi a ce
lami. "Tyhle nesmysly jste mohl dělat venku, ale
zde je trpět nebudeme."
Uvažte, jak jsme byli vyhladovělí, slabí, vydaní
na milost a nemilost dozorcu. Oděv nám nedal i, jen
modrou, otrhanou košil i. Když jsme vyšli, museli
jsme si dolní část těla zabalit do deky. Bylo ne
možné, mít u sebe hostie -nebo sv.oleje. Na to
bv hned dozorce přišel.
TEPRVE POZDĚJI, NA ODDĚLENÍ T B C
jsme dostali obleky a kontrola či zákazy nebyl v
tak přísné. Měl jsem tedy příležitost, sám denně
přijímat Tělo Páně a donést je i některým nemoc
ným. Na slavnostní obřad ovšem nebylo pomyšlení.
Kde bychom vzali svíčky, kříž, obřadní oděv nebo
štolu? Celý obřad byl docela jednoduchý a nenápad
ný.

TELO PANE JSEM MEL V DOZICKACH OD

LÉk8

Ty jsem měl stále u sebe a když jsem ulehl, tedy
pod poduškou. Když chtěl některý kněz nebo laik,
většinou Polák, každý den přijmout Tělo Páně a
já ovšem nemohl všechny navštívit - bylo nás v
devíti pokojích asi 800 nemocných - přinesl jsem
mu den či několik dní předtím Hostii, zabalenou
do maličkého kousku papíru-velkého asi jako znám
ka- a to jen čtvrtku.

b8h SI K NÄM volí casto neobvyklé cesty
Např.jednoho Rusa připravilQpol ský kněz k sv.přijimáni. Sám se z určitého důvodů k němu ráno ne
dostal, aby mu sv.přijímáni podal. Řekl mi o tom.
Neuměl jsem ovšem rusky, jen pár slov, a také slovo"hostie" a"Bog""Buh". Rus pochopil, že mu chci
přinést sv.přijímání a že se napřed musí pomodlit
Byl jsem rád, že tomu hned rozumněl. Sepjal ruce
a hlasité se modlil. Neznal jsem ovšem slova, ale
slova Chleb-chléb jsem znal, a věděl jsem, že se
modlí Otče náš. Nenápadně jsem
mu udělil svátost. Pak jen posuňky jsem ho vyzval, aby se
soustředil k modlitbě- a obřad
byl skončen.
PRO RUSY, POLÁKYCECHY a j.tu
byli polští kněží a také če š t í.
Poláci byli velmi stateční,něk
dy neopatrní a tig i naši práci
ohrožovali. Ale Buh pro jejich
lásku k duším držel nad nimi
svou ruku. Všechno dopadl o dobře!

CO ZNAMENÁ
ČÍSLO

V PÍSMU SV.
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DESET

Z Písma sv.známe hlavně Desatero
Božích přikázání. V nich se zdů
razňuje láska k Bohu a láska k
bližnímu. " Jeden z nich, znalec Zá
kona, chtěl (Ježíše) přivést do úzkých
a proto mu předložil otázku:"Mistře,
které přikázání v Zákoně je největší?
Odpověděl mu:"Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší a
celou svou myslí. To je největší a prv
ní přikázání. Druhé je s ním stejné:
Miluj svého bližního jako sám sebe. V
těchto dvou přikázáních záleží celý Zá
kon i Proroci."(Mt 22, 36-40).

ČÍSLO
DVANÁCT
Rok má dvanáct měsíců, den dvanáct
hodin, noc také dvanáct hodin.
Patriarcha Jakub měl dvanáct sy
nů. "Synů Jakobových bylo dvanáct.
;
Synové Lejiniltéto první ženy, kterou
podstrčil Labán Jakobovi za jeho služby
místo milované Ráchel): Prvorozený Ru
ben, Simon a Lévi, Juda, Išachar a Za
bulon. Synové Ráchelini: Josef a Benjaminlpři narození Benjaminově Ráchel
zemřela).
;
A synové Rácheliny otrokyně Bilhy:Dan;
a Neftali. A synové Lejiny otrokyně Zil-;
py:Cád a Ašer."(Cen 35, 22-26).
;

Z těchto synů vzešlo dvanáct kme-!
nů celého starozákonního Božího '
národa. V Novém zákoně je dvanáct!
apoštolů. "Potom si zavolal(Ježíš)dva-!
náct učedníků a dal jim moc nad nečiš- '
tými duchy, aby je vyháněli a uzdravo-'
váli každou nemoc a každou chorobu.
'
Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato:'
první Simon, nazývaný Petr a jeho
bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho
'
bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a !
celník Matouš, Jakub Alfeůvf zvaný ta- !
ké mladší)a(jeho bratrlJuda Tadeáš,
Simon Kananejský a Jidáš Iškariotský, I
jeho zrádce." (Mt 10,1-4).

Prvním a vedoucím apoštolem byl
!
Petr-Skála, na které založil Křis!
tus svou Církev. Petr měl hlubo- !
kou víru a lásku, jediný měl odvahu jít za Ježíšem, když ho pocho
pové odváděli, ale pohled na poní
ženého, trním korunovaného Pána
ho tak poděsil, že ho zapřel -ale
hned toho litoval-zaplakal.
Bylo také 12 malých proroků(ve St
zákoně): Oseáš, Joel, Amos, Abdiáš,
Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggea, Zachariáš, Malachiáš.
Univ.prof. Dr. Ferdinand HOLBOCK

JAK VYRŮSTALI JEZUITÉ
Koncem minutého stoku zemsíet P. FRANTIŠEK MI
KULÁŠEK- jezaůta. Eyto mu 80 te.t. Do poitednZ chvíte pstacovat na Božím poti, po Viech
msttvíčkách, dtouhotetém žatáíu. a těžké pstáct v tomech a v továsině. Vasiovat nám kdysi
na st/LOjt psané vzpomínky. Kousek uveštejňujeme,
PRVNÍ KROKY K JEZUITŮM
Když řeknu, že jsem v sedmnácti letech vstu
poval do řádu, nazve to asi většina lidí
útěkem ze světa za ochranné zdi kláštera.
Já to tehdy tak neviděl. Pro mne to byla
prakticky jediná možnost. Měl jsem tehdy po
sextě na soukromém gymnáziu na Velehradě,
po kvintě jsne dělali přijímací zkoušky na
arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči a
po další zkoušce jsne dostali platné vysvěd
čení s možností vstoupit na jiné gyrtnázium.
Jednak se více méně očekávalo, že půjdeme
do noviciátu a za druhé jsem nemohl od rodi
čů očekávat finance pro další studia.
Volba se mi nelíbila. Jako kdyby mě někdo
do noviciátu strkal. 0 posledních prázdni
nách mi někdo nabízel, že uhradí výdaje pro
středoškolské i vysokoškolské studium-trochu se očekávalo, že budu knězem-ale nebyla
to podmínka. Podmínka byla, že si svého dob
rodince do konce jeho života vezmu k sobě.
Odmítl jsem to-a doj an, že mě někdo do no
viciátu strká-zmizel.

BYL NOVICIÁT TVRDÁ ŠKOLA?
Naopak, byla to nejšíastnější doba mého ži
vota. Žil jsem s asi dvěma desítkami mla
dých lidí a vedli nás dva mimořádní kněží:
P.Josef Lepká a P.Ladislav Schmidt. První
byl mladý, otevřený člověk, ale brzo zemřel
na tuberkulózu. Druhý byl zkušený a nesnírně dobrotivý člověk, každé jeho slovo a
pohled působily jako pohlazení.
Po dvouletém noviciátě jsme my, co jsne ne
měli ukončené gymnásium, udělali zkoušky do
oktávy na arcib.gymnáziu a tam maturovali.
DO CIZINY - DO MNICHOVA - DALŠÍ STUDIA.
Většinu z nás poslali studovat filosofii do
Mnichova. Když jsem se dočkal vyřízení pa
su, poslal jssn za hranicemi do koleje
telegram, aby mi někdo přišel na nádraží
naproti. Jenže čeští studenti byli na výle
tě a rektor poslal německého filosofa von
Tattenbacha. Později se přiznal, že měl
strach, jak mě pozná a jak se domluví, když
neumím německy. Když z nádraží všichni ode
šli, zůstali jsne tam jen my dva. Zeptal
jsem se ho německy na Berchmanskolleg."Vy
umíte německy,"zaradoval se." Pak šlo vše
hladce. Dovedl mě do koleje a já se setkal
s krajany, kteří se vrátili z výletu.

NAŠE POSTA
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"Jsem od ž.zóíZ zaóř zde.. Vypomáhám státe v du
chovní správě. Naš pan farář he nám sesypal:
;parkinsonova nemoc. Ted máme nového, mladého a
nadto -i kaplana. Skoro jsem ta teá zbytečný.
Je ta mnoho korupce: v senátu a Z jinde. Smrdí
to na revoluci. Lid je zoufalý. Na Severový
chodě zmírají děti a mládež hlady. Bývalý gu■ vernér státu Nový York, Nelson Rockefeller, ta
byl Z tyto dny(2.1 2 .m.r.! a pravst :"97,5 pro
cent brazilského národa žije pod úrovní chadoby
tedy v naprosté bídě." Nikdo neví, kam to dospě
je. Jsme na tom huče než Indové nebo Cíňan^.
Nejhorší je ta strašná korupce: sta miliónu
dolaru ukradli a dali na své bankovní konto.
Vetkostavebnl podniky je v tom orientovaly a
kradly s nimi. Zanechaly nedostavěné hydroelekt
rárny a atomovou elektrárnu [tu stavěli Němci:
je to hotovej sejra; ježte to nedostavěli a už
se jim to rozsypává, dodali bídný material, ta
ké Američané!. U Rla a jinde se morduje na pot
káni, hlavně ve Vlgárlo Gerat, kde jsem byl
kdysi po nějaký čas sám farářem. Bují tam boj o
prodej drog, hlavně těch těžkých, a gangy se
vzájemně morduji za pomoci zkorumpované vojen
ské a civilní policie. Odsloužlm zase deset
mešních Intenci za KLUB. Zaznamenejte sl to.
Všechny pozdravuji...Máme tu ve farnosti asi 5C
amerických sekt. V dohledné době bude Brazílie
druhořadou co do viry. Církev se tu asi zhroutí
Vinu na tom mají nepochybně i evropští biskupo
vé a knězi, Mnoho knězi již nemá ani na to.
nejnutnější. 3% procent měšllnl Inflace. Buh
at vás sílí.
Vás v Kristu a Marií
P. Josef Buňát
K článku Louis de Mohla "Jablko nebo hruška"?
Jenom malou noticku, že nešlastné Evino"jablko"
přešlo do tradice z textu Veleplsně %, 5, kde se
mluví o jabloní a o matce, která pod ní počala.
Latinský text má:"sub arbore malo suscitavi te"
málo s dlouhým á je jabloň nebo jablko, malum
s krátkým a je"zlo", v lot.Paternoster jsme
říkali:"Libera nos a malo - s krátkym a. A také
je to asi opravdu ovoce nebo plod, podie arche
ologu a geografu by to měl být fíkovník-asi...
+P.Nepomuk Vojtech Tvrdek.

Málo lidí

se zajímá o to, kolik je ve

SLOVECH PRAVDY, VĚTŠINOU SE ZAJÍMAJÍ 0
TO, JAKÝ VLIV TOTO SLOVO MÁ.T.Haecker

OVNĚŽ TAK SVATEB JE HODNĚ
iV našem malém farním kostele se každou neděli nechá oddat 4-5 párů. I starší manželé
uzavírají církevní sňatek. Chápou už, co to
Katottaký ča/ioptí SVETLO (Míndtovo nám.ld znamená svazek navěky. Rodina je malou cirk
602 00 &ino, }ktejtý jAmí vám dopo- í. Každá pravoslavná rodina má ikonu s Mat
uĽĹČÍá[eXAZo tijdutEku. AtojZ 3 Kč. J ou Boží, doma pak kout, vyhražený modlitbě.
u.veÄe.jMt ctáník htavnZho ^ídakto- odlíme se hodně a dlouho.
V^.RadomZAa Matého o títo vynZd o se děje u nás, by mělo zajímat i Západ*,
kaiZíZ kOLutanoí.
00000000000000000000000C který se nachází v duchovní krizi. Hodně se
Pani Taťána GORlCEVOVÁ ted mluví o sjednocení Evropy. Je to velká
iluze. Myšlenka jednoty evropského kontinennení v křesťanských
kruzích Západu neznáma. tu se opírá o ekoncmii a politiku. To zkraJe filosofkou, původ chuje, poněvadž je to bezduché a povrchní.
ně lektorkou na petro Z naší ruské perspektivy západní demokracie
je bezradná, neboť postrádá hodnověrný záhradské univerzite,
kcmunistkou a ateist- klad .který by se opíral o pravé hodnoty. S
kou. Více než před de touto povrchností se musíme rozejít. Chtějíli křesťané sehrát nějakou roli, musejí víru
seti lety našla při
zvláštním zážitku ví- prohloubit. Jde o to, aby byli svědky drama
ru-pravoslavnou-a za tu, který se dnes rozehrává. Musíme poznávat
apokalyptická znamení času. Všechno se stá
pojila se do ilegál
ních duchovních krouž vá jasnějším, mnoho věcí odhaluje svou sku
tečnou podstatu, své dobré nebo zlé
ků pravoslavných
křesťanů, což jí vyneslo propuštění ze zaměstnání vlastnosti.
MY, KŘESŤANÉ, SE NESMÍME STAHOVAT
pronásledování KGB a pak vězení. Po zralé úvaze
do ústraní, musíme řešit podstatné problémy.
se rozhodla pro emigraci.
Náš duchovní život být silnější, průbojnější
PŘED DVĚMA TETY SE VRÁTILA. DO PETROHRADU.
Přednáší zase na univerzitě a angažuje se pro du Je třeba být připraven i k obětem."
chovní život pravoslavných. Redaktor rakouského
Je smutné, že tato závažná slova, odpovída
časopisu Vision 2000 se jí zeptal, dcmnívá-li se jící poselství Panny Marie z Fatimy a vlast
že v Rusku už začalo obrácení, jak je předpově
ně na ně navazující, vycházejí z úst pravo
děla Panna Maria ve Fatimě.
slavné křesťanky, ačkoliv by měla být vlast
"Jsem přesvědčena, že ano. Západ totiž to, 00
ní nám, katolíkům. Ti se však většinou věnu
rozumíme pod pojmem"obrácení", chápe jako
jí otázkám hospodářství a politiky na úkor
definitivní a jasné rozhodnutí. V Rusku ne. Unás duchovního života a osobního obrácení. Jak
znamená obrácení už fakt, že církev se náhle sta' málo reagují na skutečnost, že v Rusku se
la populární, lidé se dávají pokřtít a modlí se. plní proroctví Matky Boží z Fatimy, jež zno
Křesťanskou zemí ještě určitě nejsme, mechanismy vu, jako už tolikrát, ukazuje toto zjevení
včerejšího systónu-včetně násilí-působí dál.
jako pravé
hodnověrné.

CO DĚLÁTAŤÁNA?
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EXISTUJÍ SAMOZŘEJMĚ JEVY, PŘIDÁVAJÍCÍ VRÁSKY
do tváře. Bída a rozklad společnosti působí roz
pad rodiny, rychle vzrůstá počet potratů a sebe
vražd. V této situaci nevěrci cítí, že křesťanst'
ví je jediným východiskem. Církev hodně trpě
la, proto je silná. Mučedníci jsou vítězi.
Utrpení dává obrovskou sílu, aby bylo možno pře
žít a být radostným. Křesťané v naší zemi jsou
lidmi radosti-zcela jinak než na Západě./Což do
cela nesouhlasí, věřící katolík a kněz je také
člověk radosti, pozn.red./
MÁME MNOHO KŘTO-V JEDNOM DNI VÍCE NEŽ DŘTV ZA ROK
Rusové se hrnou ke křtu, i když mnoho jich ještě
nechápe, co je evangelium a čím je církev.Nicmé-r
ně v církvi se hned cítí jako dema. Je pravda,že
v tom může být hodně pózy a teatrálnosti. Jelcin
také tvrdí, že je křesťanem, ale neslyšela jsem,
že by se někdy modlil, Vystříhejme se však soudů
Dnes je to třeba svým způsobem kemediantví, ale
zítra se z toho může zrodit hluboká víra.

Modleme se.
bylo

4.číslo

aby ne
pozdě!

26.září.

NOVÉ KNIHY

U Nemacfeu, v Aaehena, nahí.MU, vyl la kniha POCHOP
NA RTM-Maueh aa^ Kom. Mohla by ie nazývat Z Ku£tunná boj-kWuj hadil pnati katolické Ciakvi u
Pučíku, v min.itol.Metody jiou dnet mnohem oithejii a
Z z had tzv.katolických teologa, ktené by Ciakev v
phed II.Vatikánem vyloacila ze ivýeh had. Kdyby
jfyj-é nephátele fytejnymi metódami átoéili pnoti ži
dom nebo mal lámom, měli by na kaka ioadná házená,
nebo i vnazdaj viz phápad angt.ipiiovatele Raithiho)
a paoti iobě i media - Evropa ie óouitavné iilamiza
je, mailimové vnikli Z do indee katolické CiakveRáma. Ne jvlili nebezpečí vlak haozá Citkvi z
vlaitnách had. O tom pÁáe kniha na 4i& itfi.
R.1992 opustilo katolickou Cirkev v Nemecku skoro
čtvrt mil.věřících. Proč? Příčin je mnoho: zesvětačení a blahobyt Církve, katol.sexuální morálka a
povinný celibát, církevní daň a římský centralismus
Také náboženská nevědomost. Snad nejsou všechny dů
vody pro odpad stejné, ale dva jsounejduležitější.
1.PROTIKATOLICKE OVZDUŠÍ. Vytvořilo se pozvolna po
II.Vatikánu za posledních 30 let skoro ve všech
katolických zemích. Neustále se útočí proti Církvi,
ponižuje se, posmívají se jí i ti, které Církev tj.
věřící,platí-pomlouvá se ze všech stran,hl.v me
diích, nejúčinněji v televizi a od tzv.katolických
teologů a pochybných umělců,např.kabaretistů aj.
I když se útočí z různých stran a na různých polích
odpor vůči katol.Církvi je všem společný. Její
nepřátelé se domnívají, že proti ní útočit musí.
"Zničte tu hanebnici!"řekl už Voltaire v 18.st.
/Před smrtí mamě volal po knězi, jeho přátelé kně
ze k němu nepustili/. Společně vně i uvnitř propa
gují Pochod na Řím, tj.zničit ji jak útoky zevně,
tak rozkládáním katolické víry uvnitř. A zmatení
nebo zoufalí katolíci se mamě brání-media obsadi
li včas její nepřátelé.

2.CÍRKVI CHYBÍ SKUTEČNÁ A PRAVÁ JEDNOTA. Biskupo
vé, kněží i laici se nechovají vůči sobě slušně,
útočí jeden proti druhému,a protože nejsou ve víře
jednotní, nejsou navenek ani přesvědčiví. Pochybu
jí o sobě, o své víře. Teologické diskuze-někdy i
velmi hloupé, povrchní-nahlodávají víru katolíků a
zvětšují odpor vůči ní u nekatolíků. Marně varují
dobří biskupové před herezemi-tj.nečistotou víry
uvnitř hradeb Církve. A slabost biskupů a kněží ne
přesvědčí nikoho o pravosti Kristem založené Církve ,
Bojuje se ostře a někdy i sprostými a hanebnými
prostředky proti těm, kdo se pevně drží Kristovy
Církve. - To všechno jsou důvody, aby se konečně
VŠICHNI JEDNOTNĚ PUSTILI DO BOJE!
Kniha uveřejňuje dokumenty, analyzuje způsoby boje
proti Církvi, jak se Církev napadá a zesměšňuje
zevně a vyprazdňuje se katolická víra-v učení, v
mravech i v liturgii. Jasně ukazuje hanebnosti,nic
neskrývá-a ukazuje i správnou cestu z této strašlit
vé krize katolické Církve i víry. Kniha stojí 50 fr
Objednávky. CHRISTIANA VERLAG,CH-S260 STEIN a.R.

ZNÁTE ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY ?
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Někteří teologové tvrdí, že dítě,
utracené před narozením, dostává
křest krve.____________________
Křest krve dostává ten,
kdo se připra
vuje na svátostný křest, ale než může
křest dostat, je PRO VIRU umučen, za
vražděn, popraven, PRO VfRU-kterou
ovšem dítě pod mateřským srdcem nemá.

Křtí se nemluvňata, která víru nemají.
Dříve se rodiče postarali o to, abv po
křtěné dítě dostalo křesťanskou výcho
vu. Dnes to zaručeno není. Proto bisku
pové, kterým leží na srdci katolická vý
chova dítěte, chtějí, aby rodiče a
kmotři (ti se mají o tuto výchovu starat,
když rodiče nemohou) nějaký čas před
křtem si obnovili základní pravdy kato
lické víry-bud s knězem nebo jím pově
řeným věřícím, který dobře víru zná.
Není-li o křesťanskou výchovu dí
těte postaráno, nesmí se pokřtít.
Co když ]e pokřti pastor?
Křtít může každý člověk, když lije na
křtěnce vodu se slovy: "Já tě
křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha sv1.1

Ve středověku někdy násilím křtili židy.
Každá svátost se musí přijímat dobrovol
ně, jinak je neplatná. Může však být
zplatněna tím, že ten, kdo svátost přiiímá, ji dodatečně uzná.( HI .u manželství)

CIRKEV JE TAJEMNE TELO KRISTOVO
JEJÍ HLAVOU JE KRISTUS, TĚLEM
JSME MY, ZÁSTUPCEM PÁNĚ JE PAPEŽ

DON CAMILLO a PEPPONE
Kolik miliónů lidí četlo asi humornou kníž
ku o dvou zdánlivých nepřátelích - neba
ještě spíš vidělo o nich film? Příběhy o bo
jovném knězů Donu Camillovi a jeho zavilém
nepříteli, kcmunistickán starostovi Pepponovi!
JAK SE TI DVA NARODILI?
A kdy? Na Štědrý den r.1946.
Redaktor Guareschini musel dodat do vánoč
ního čísla časopisu Candido krátkou po
vídku. Tato stránka byla totiž prázdná.
Redaktor Guareschini tam dal povídku, která
byla původně určená pro jiný časopis.
"Byla to Boží vůle, že se stalo právě to,co
se vlastně stát nemělo. VždyE Bůh není žádný"ouřada"," prohlásil autor povídek pozdě
ji. "Kdybych byl poslouchal ouřednický po
kyn, byl bych svou povídku dodal jinému ča
sopisu, kterému byla původně určená, a pak
by se ovšem obě postavičky zrodily, ale zá
roveň by s povídkou i zemřely."
MĚLA VELKÝ ÚSPECH U CTENAřS
To autora přimělo, aby v příbězích o obou
"nepřátelích"pokračoval. Dostal spoustu do
pisů. A tak psal dál..
Byly to malé příběhy z malého světa, o pros
tých lidech s prostými událostmi,bojůvky
mezi Církví a komunismem, jak je viděl a
prožíval prostý venkovský - spíš maloměstsky
lid.
R.1948 SE OBJEVILA PRVNÍ KNIHA
R.1953 druhá kniha. Začátkem padesátých let
zvěčnil postavu kněze Dona Camilla komik
Fernandel a Gino Cervi hrál komunistu.
který proti Donu Camillovi - většinou neúspěšně-bojoval. Jmenoval se Peppone-Pepík.
Obsahově je to snad trochu nečasové, ale
"studená válka" proti "válce rudých" v
Bnilii, provincii v Itálii i jinde hrozí
stále. I když se boje přenesly na jiná po
le, stejně nebezpečná. "Tb, co se dělo teh
dy, se mohlo stát kdekoliv.

V podstatných věcech se někdy i nepřátelé mo
hou shodnout."
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MISTR OSTRĚHO PĚRA!
Autor - Giovanni Guareschi se narodil 1.května
1908 ve Fontanelle de Rocca Bianca. Prošel-jako mnoho jiných autorů - nesčetnými zaměstnání
mi - jako reklamní kreslič, jako karikaturista,
jako učitel hry na mandolínu...a r.1929 začal
psát pro noviny. Po válce založil humoristický
týdeník Candido.
Živě a barvitě karikoval Guareschi ostrým pé
rem mravy a výstřelky zkorumpované politiky zprava i zleva. Chceme-li nějak charakterizovat
jeho práci, můžeme říci, že je to směs kctniky,
humoru a lidskosti.
ooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooo

DŮVĚRA MATKY TEREZY
Jeden novinář íe ptat Matky Terezy:
"Měla jité, nikdy takovou nouzí, že

jití začala pochybovat o dobrotě
Boží?" Matka Tereza jaině odpověděta-."Ne, nikdy."A pak dodala-." Ježíi přece takt: Nebojte ií. - A i
Ježííem mohu ditat vXechno, bíz
nemohu dělat nic. Natě ptačí
jí jeho ptacg. Zou^atitví jí
nedoitatek důvěry. Vodníi
jiem nezažita ani jediný din,
kdybych byla nucena tací:
Litujeme - ale nemůžeme vám
pomocí.-Státe mí dojímá něha
Boží.
Jednou k nám přilil jeden
muž a takt zoufale: Mám jedi
né dítě a ted mí umírá. Lékař mi takt, že na
uzdravení je jen jediný lék, který ie viak nedoitane v Indií, mají jej pouze v AngíZĹ. Zatím co hovořil, přílet jiný muž a. doneit mí
cetý koiík - plný léku.
Na krabičkách i léky ležet onen lék, který těž
ce nemocnému dítěti lékař ptadepiat. Kdyby byt
lék ležel vezpod, pod oitatnímí léky, byl by
zoufalý muž odeíel, my bychom ho nenaity a dí
tě by mu umřelo. Není to přece něha Boží?"
"Jiou miliony dětí - a Buh ukázat ivou laiku
tomuto jedinému nemocnému dítěti v chudé, ba
bídné čtvrtí Kalkaty. Jako kdyby nac jiného
neměl na prácí, jen churavému dítěti pomocí.
Je taikavý a něžný ke každému z nái.
A dítě ie uzdravilo - zachránila je něha Boží’!
***********************************************

B0H NÁS,NEMILUJE PROTO, ZE MAMĚ TAKOVOU
GENU, MÁME TAKOVOU CENU, PROTOŽE NÁS
B0H MILUJE.
H.Thielicke
B0H NÁM,DÁ OŘÍŠEK, ALE ROZLOUSKNOUT
JEJ MUSÍME SAMI.
___________________ Lidové přísloví___________

ZÁZRAK A MUČENICTVÍ
Sk.ap.14,8-26.

SV.PAVLA

STÁLE NA ÚTĚKU
Podruhé museli apoštolově utíkat a to z
Ikonia, kde liktorové zmrskali sv.Pavla.
Za Ikoniem byly stepy a močály a v horách
plno loupežnických band, o kterých píše
Cicero-býv.prokonsul v Cilicii v listě
Atticovi.
Dnes nevíme, kde přesně leželo městečko
Lystra. Je tam tolik zřícenin, že se nedá
přesně zjistit, která zřícenina je Lystra.
Jsou tam totiž zbytky dvanácti či patnácti
byzantských chrámů. Nazývalo se místo
Tisíce a jednoho chrámu-trochu přemrštěně
Bylo to tedy město význačné. Obyvatelé
byli dobromyslní, pověrčicí a nevzdělaní.
Už Aristoteles a Cicero o nich mluví s
pohrdáním. Řecké pověsti si přizpůsobili.
Za městem stály dvě prastaré lípy. Rekové
považovali každý strom, každou říčku, kaž
dou horu za zjevení božstva. Tyto lípy,
jejichž koruny byly zpletené, považovali
za vtělení věrných manželů Filemona a Bau
cis. Byli to pastýři a jednou je navštívil
podle pověsti Zeus s Hermesem. Manželé je
pohostili. Zeus odložil své přestrojení a
slíbil jim, že jim vyplní každé přání. Man
želé chtěli, aby společně žili a společně
zemřeli. To jim Zeus slíbil a po smrti se
proměnili v ony lípy. Z řeckých pověstí
víme, že i bohové, včetně Zea, měli lidské
slabosti. Obyvatelé Lystry zasvětili město
Diovi a před hradbami byla svatyně, o kte
rou pečoval pohanský kněz.
Sv. Pavel místní poměry neznal. Pro hlásání
radostné zvěsti ho to málem stálo život.
Našel tam židovskou rodinu-bez otce, zřej
mě zesnulého řeckého nebo římského setní
ka. Babička Lois a matka Eunike pečovaly
věrně o synka Timothea. Pod vlivem obou
žen vyrůstal hoch v jemného, plachého mu
že. Obě ženy ho vyučily v židovském nábo
ženství, ale obřízku neměl. Pavel ji nepo
kládal za důležitou-křest všechno napraví.
Timotea si Pavel velmi oblíbil, později ho
vysvětil na kněze a na biskupa. Timotej do
provázel sv.Pavla po okolí, které velmi dob
ře znal. Chlapec přilnul k Pavlovi jako k
otci-kterého nepoznal-a Pavel ho stejně mi
loval.(Fil 2,20).
JAK POCHODIL PAVEL V LYSTRE?
Jednou přišel na výroční trh. Město bylo
plné sedláků z okolí, žebráků a mrzáků,
kteří sedávali na schodišti chrámu. Pavel
kázal a nešťastník na něho toužebně hleděl.
Pavel právě mluvil o zázracích Kristových,
když si všimnul zářivého zraku mrzáčkova.
Přerušil řeč, soustředil pohled a sílu na
nemocného a řekl:"Postav se na nohy!"
Chromý k údivu přítomných vyskočil.

Začal chodit. Sv.Pavel vypráví, jak lidé užas
li. Urostlého Barnabáše považovali za boha
Dia a malého sv.Pavla za Hermesa. Diův kněz
s průvodem, flétnami a květy ověšenými býky
táhli před chrám Diův, aby oběma přátelům
obětovali. Zkomolené řečtině sice Pavel
nerozumně!, ale domyslel si, oč jde. Marně
lidem Pavel vysvětloval, že nejsou bohy. Mlu
vil bouřlivě, vášnivě, protože jako žid si za
choval odpor nejen k pohanství, ale i ke krva
vým obětem. Dnešní misionáři by laskavým
způsobem lidem vysvětlili, oč jde - ale Pavel
i Barnabáš se ostře opřeli proti oslavě. Tehdy
se zemí toulali podvodníci, kteří se vydávali
za bohy, jako Apollonius z Tyany a Tyana ne
byla daleko. Pavel se nedokázal vžít do pri
mitivního smýšlení lidu. Jako kdybychom dnes
kanibalům vysvětlovali tajemství Boží nebo fi
losofii sv.Tomáše.
PAVLOVA REC LIDI PODRÁŽDILA.
A jiskru rozdmýchali ještě nepřátelští židé z
Ikonia. "Jsou to nebezpeční podvodníci, čaro
dějové a zločinci. Musíte je ukamenovat a vy
hostit, jinak vás Zeus potrestá." Tomu lehko
věrní Lystřané uvěřili. Když po několika
dnech začal Pavel k lidu mluvit, už cítil, že
se proti němu vzepřeli. Dav začal ječet, pís
kat, létaly kameny a Pavel klesá k zemi, celý
od krve. Před duševním zrakem vidí Štěpána,
jehož kamenování schvaloval. Tento obraz hg
mučil celý život.
ŠTOL ÁROD
POLOMRTVÉHO HO HODILI ZA HRADBY MESTA
Domnívali se, že je mrtvý a jeho tělo rozsápou
supi. Barnabáš kázal jinde a rodina Timoteova
tam právě nebyla - ale tušila něco zlého,když
se Pavel nevracel domů. Přiběhli křesťané a
vyprávěli, co se stalo. Ven nemohl nikdo z
přátel Pavlových, dav byl příliš rozzuřen.
V noci (podle textu kalvinského teologa Bezy),
vyšli přátelé za město naříkat nad mrtvým.
Umyli jeho tělo - a hle - Pavel otvírá oči.
Timoteje vzrušila událost tak, že se stal nej
věrnějším spolupracovníkem sv.Pavla(2 Tim 2,
11).
BYL TEDY ZÁZRAK S MRZÁKEM ZBYTEČNÝ?
Ne - směnky Boží jsou dlouhodobé. Jak vidí
me i při strašné smrti Ježíše Krista - i zde
zahájilo utrpení Pavlovo vlastně jeho úspěch.
Barnabáš a snad i Timotej odvezli Pavla do
Derbe - vzdáleného asi osm hodin cesty. Jiz
vy po kamenování zůstaly na těle Pavlově po
celý jeho život(Gal 6,17).
Zmučené Pavlovo tělo jelo na drkotavém vozíku
40 km pustou stepí. Jeho utrpení bylo jistě
nesmírné. Mířili k horskému městečku Derbe,
bývalém hnízdu lupičů a za císaře Claudia se
stalo kolonií římských vysloužilců. Zdá se, že
leželo blízko horského jezera Ak-Gttr.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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SRDCE MÁ SVÉ D0VODY, KTERÉ ROZUM NE
CHÁPE.
B.Pascal
TEN, KDO JE NAPLNĚN BOHEM, NIČÍM SE
NEZNEPOKOJUJE.
Sv.Norbert

TY JSI SKÁLA

Také reformoval juliánskýeh kalendář.Až v
18.st. jej přijaly protestantské sekty a po
ŘEHOŘ XIII .(Ugo Boncompagni)
I.svět.válce některé pravoslavné církve. 16
Od 13.5.1571,+ 10.4.1585.
Papež zemřel 84 letý. Byl pracovitý, zbožný,
Nar.se 1.1.15O2y Bologni. Byl to^milý, nezištný láskyplný a rázně uskutečňoval reformy Tri
právník.Učil právo na universitě v Bologni,pak dentského sněmu-které tři sta let obnovova
pracoval v Římě a v .Tridentě. R .1'565 se stal
ly Církev. Pohřben je v chrámu sv.Petra.
kardinálem u San Sista. Téhož roku ho poslal
Pius IV.s posláním do Madridu.-Proti tvrdosti
šv.Pia V.protestoval.
Když byl papežem, jmenoval svého dobrosrdečné
ho synovce kardinálem. Ten byl dlouho nejchud
ším kardinálem. Než se stal Řehoř knězem, měl
nemanželské děti. Giacomu koupil v církevním
státě hrabství a knížectví. Ten podporoval uměl
ce, povolal Palestrinu za koncertního mistra a
přátelil se s básníkem Tassem.
Řehoře ovlivňoval sv.Karel
Boromejský, takže
církevní obnova utěšeně pokračovala.Lidé považo
vali Karla za světce. V Římě založil sv.Filip z
Neri oratorium, kde vedli duchovní život význač
ní laici, které potřeboval k apoštolátu. Jeho nej
věrnějším žákem byl vynikající kardinál César Bo
romejský. Z podnětu sv.Filipa napsal dějiny pa
pežů .
r.1576 povolal papež do Říma sv.jezuitu Roberta
Belarmina, synovce Marcela II a prof.v Lovani.V
Římě rozvinul světec své teologické a literární
A.Hora, hezká,ta,zvíře pralesů. B. Volání
schopnosti. Učil na dvou universitách, zal.Řehona dívku, železný král, nekřivo. B .Síla,jmé
řem-pro Němce a Angličany Germanikum-Ungarino posledního Rožmberka, Evropan, správkum, a pro dominikány Angelikum.
ně-ang!. zkratka,citosl.bolesti,Matka Boží,
R.158O potvrdil pravidla karmelskéhq řádu, obno
něm. zkratka"mimo plánovaný",také paže,
veného sv.Terezií z Avily,která pracovala s mno
pevné části těla,hlas vrány,E.Důchod,
hem mladším, ale stejně svátým Janem od Kříže.
svaz dodavatelů oleje,hlas,hon,zn.míry.
Od 23.-24.8.1572 se odehrála ve Francii BARTO
F.l když,zkr.jména autora Kytice,velké
LOMEJSKÁ NOC. Tehdy hugenoti,francoužští kaljahody, opásám. C. Latinsky"od",moje,odetvinci - krůtě vybíjeli katolíky. Kateřina z Mediči,
ne,také tlak.stroj, zná,ang."je"H. Zn.aut
ovládající syna Karla IX.,vyvolala toto povstání,a
evropského státu, hlasy koz, egyptský
dala vyvraždit všechny osobnosti kalvinců.
bůh,soused Ruska. I. Vojáci, patří Lotovi,
Řehoř oslavil vítězství katolíků slavným Te Deumpokrm krav(e-i) .J.Slovenská otázka,zví
Bože,chválíme tebe. Domníval se, že je to vítězst
ře na nošení břemen, čistič oken, mys.K.
ví katolíků nad heretiky-byl mylně informován.
Zn.dobré mouky, pronásledování židů v
Když se dozvěděl, co se skutečně stalo, rozpla
carském Rusku, patří Loki, zn. radia. L.
kal se:"Pláči nad nedovoleným a od Boha zakáza
Předl., pokrm malých dětí, to, zámezí, syn
ným jednáním krále! "-Hugenoti byli poničeni,ale
černocha a bělošky. M.Ženské jméno
katolická víra se neobnovila-boje hugenotů pokra
egyptský býk, mastnoty,oni.
čovaly. Kateřina se nezajímala o víru, ale o moc.
1.Příteličkové.2.Předl.,upravíme to peče
Po Karlovi nastoupil bratr Jindřich, poslední ro
du Valois. Představitelé Církve ve Francii odmítli ním, zkr. koncentráku (Něm. )3.Staré kuchyň
ské zařízení,tiskneme se, ukaž.zájmeno,
Tridentský sněm a posílili tzv.galikanismus ,tj.
pestrý pták.4.Ženské cizí jméno,lid.kama
církevní samostatnost Francie.
Vůči Alžbětě Anglické-kruté pronásledovatelce ka rádi. 5 .Otázka,oči,bojovný kmen.něm. "on".
6. Slepičí hlas, předl. , níže, zn. sověts. měny,
tolíků, byl papež slabý a rozpolcený. Snažil se
pohnout Filipa II.k válce proti Anglii-bez úspěchu. zn. rakouských aut. 7. Malý ret, žena žens.
jméno. 8. Švýc. řeka, ženě, doba, smeták. 9 .Hop,
Podporoval neúspěšné povstání Irů-královna se
k té,ostrůvek,dvě samohlásky. 1O.Na koni,
ještě víc rozzuřila proti katolíkům, dala je mučit.
Papež schválil plán několika šlechticů,aby králov odkousnul. 11. Kus pole, střed, tónina, věkslovensky, zn. tlaku. 12. Anglicky"nebo",
nu zavraždili.Úspěch neměli a Alžběta plánovalastará nota, předl, .obyvatelé malého státu,
vraždu papeže - r.1581.
zn. molybdenu. 13. Nestaří, hon, kraluj! 14. An
Tehdy začaly misie v Asii, Africe a Americe-ve
dělské pozdravení,stará zbraň,výklenek,
světové míře. Tam vykonali jezuité neocenitelnou
fr.předpona. 15.Ten,první ruský vládce
službu pro víru, Církev a vědu.
Papež podporoval umělce v Římě. Chrám sv.Petra (slov. ) , zn. atomu. 16. Pomalu hynou tíjen u zvířat a lidově.
dokončil della Porta. Lunghi vystavěl pro orato
POMŮCKA:pogrom, ut, RA.
rium sv.Filipa kostel Panny Marie.
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NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.ned v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10 1
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 h
CURYCH-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 9,15
WINTERTHUR-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 sdělí příslušný:
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži
tosti křtu, sňatku, sv. zpovědi (obvykle před
mší sv.Jnávratu do Církve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných , sv. nemocných aj.

JMĚNA a adresy MISIONÁřQ
P.Josef ŠTMČ1K,8CO4 ZURICH,Brauerstr.99.,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK-tamtéž, tel. 01-2415022
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
Si v nemocnici. Upozorněte ho na ně!

Promluvy bude mít P.Miloslav FIALA,
tiskový mluvčí české bisk.konference-Premonstrát. Budou zase v Bethanien u sester Dominikánek, popla
tek je 90 frs za den - a počet
účastníků je omezený! Dostanete-li
přihlášku, hned ji vyplňte a odešle
te!
od 17.3.večer do 20.3.
Ve vlasti zemřela po dlouhé a těžké ne
moci paní VOJTEšKA MAZALKOVA. Ovlá
dala asi 8 řečí, původně byla učitelkou,
ale protože byla věrná katolička, přeložili
ji napřed na sev.Moravu, později musela
do továrny a tam se stala úřední překla
datelkou. Psala do Cyrilometodějského ka
lendáře, překládala pro kněze kázání,na
psala dva historické romány-jeden, o sv.
Dominikovi-vyšel v Křest.akademii, pro
kterou přeložila řadu knih: ze španělštiny
KNIHU O ZAKLÁDANÍ'od sv.Terezie Veli
ké, z franštiny knihu VÝCHODNÍ' SPI RI TUALITA od P.Spidlíka a z němčiny řadu
knih. Když dostala povolení vycestovat,
navštívila napřed P.Vondru, pak se zú
častnila v Itálii exercicií P.Vrány-měl je
pro Křesťanskou akademii a konečně na
vštívila Rím. Po dlouhém duševním i tě
lesném utrpení-ať přijde do Boží náruče!

NOVINKY
27.-30.1 .zasedala v Koblenci rada evrop
ských konferenci. Ve Freisingu budou
biskupové v únoru rokovat o biblické pa
storaci a v dubnu v Budapešti o užívání
mediích ve službách katolické víry.
V Belgii byla 13.12.založena mezinár.akademie pro spiritualitu manželství.
Po skoro dvacetileté krizi rostě v USA po
čet řeholních povolání, hl.na severu.Mla
dí chtějí zakotvit v něčem trvalém. Jsou
to hl.ženy od 25 do 38 let. Největší zájem
je o přísné řehole.
Polská lékařská komora pozměnila části zásad o potratech a to liberálněji.
17.12.se vyslovil ve Štrasburku Evropský
parlament pro jednotný boj proti dětské
pornografii. Odsoudil i tzv.sexuální turis
tiku do zemí 3.světa. Tímto způsobem se
jen v Německu zneužívá přes I30 tis.dětí
často i se souhlasem rodičů.
V Michiganu (USA), prohlásil soud za čás
tečně neplatný zákon, zakazující eutanasii( zabíjení nevyléčitelně těžce nemocných
V Číně kouří přes 30 mil.dětí ve věku
9-11 let-připojí-li se k tomu děti I5 ti leté
je to přes I00 mil.děti-navíc 200 mil.dospělých. Vláda chce tento počet snížit.

ZÁKEŘNÝ PŘÍTEL

minut ho dělí od vězení a hanby!

Motor tiše vrčel. Auto se sunulo pouští, zali
Garry nahlédl do šatny. Stál tam jeho kufr a
tou světlem měsíce, jako bílý brouček. Na tem
šéfův, úplně stejný. V Alvinově kufru byly
ně modré obloze svítily milióny jiskřiček. 18
dokumenty pro jednání v San Diegu. Garry dal
Tu a tam se ukázala reklama, lemující cestu"
svůj kufr s věcmi na dovolenou stranou a doV dálce bylo vidět hory, na poušti tu a tam
předu postavil Alvinův kufr, v němž byla bom kaktus nebo pahorek.
ba, načasovaná na dvanáctou hodinu.
"Jaká pohoda! Zde si člověk odpočine,"stiskl
"Spojí-li se naše firma s jeho, máme skvělé
Alvin řidítka. Potem zapnul rádio.
možnosti,"prohlásil Alvin, Garryho šéf. Garry "...to jsou nejnovější zprávy. A nyní trochu
zamyšleně pokývnul hlavou. Nedá se nic dělat, taneční hudby," nabízel lákavý hlas poslucha
Alvin musí zemřít. Po spojení obou firem příj čům. Alvin pohlédl na hodinky. Za pět minut
de revizor a zjistí, že chybějí dva milióny.
dvanáct. Za svítání dojede do San Diega. A
Ty prohrál Garry v harazdních hrách a v sáz
večer - proběhne-li jednání dobře - bude zase
kách. Znamenala to jeho ruina-a vězení!
dona. U své rodiny, u Garryho, v kterém viděl
"Proč tak nervózně přecházíš?"podivil se Al
svého syna - měl jen dvě dcerušky. Garry na
vin. "Přece nemáš obavy?"
stoupí brzo místo šéfa, sám se ovšem ještě
"Trochu ano. Co když to firma odmítne?"
nevzdá, ale zaučí ho, aby vedl podnik tak
"Neodmítne. A nic se mi cestou nestane, Poje
úspěšně, jako on sám.
NAŠE KRIMI
du přes poušt autemv letadle je mi špatně.
Trochu samolibě se usmál.
Zavolám ještě manželce." Alvin vyšel z obýva Začal s několika dolary - a dnes je milionář!
cího pokoje do pracovny. Sotva zaslechl Garry
"Ted bych si mohl zapálit cigárko," pomyslil
jeho hlas, vešel ještě do šatny. Všechno je
si a sáhnul pravou rukou po kufříku.
v pořádku. Svůj kufr vezme na dovolenou...
Kufřík se ale neotevřel.
"Drahoušku!"
"Hrome, tohle mi ještě nikdy neudělal," zlobil
Garry se zděšeně otočil. Jeho žena Linda se
se Alvin. "Je to starý krám. Koupím si asi
usmála. "Ještě zajedu k přátelům - a ty bys
nový. Takový, jaký jsem koupil Garrymu. Ten se
mohl jet s Alvinem!"
"Ne["vykřikl zděšeně Garry a pak dodal tišeji bude divit, až místo starého kufříku uvidí no
protože Alvin vstoupil do pokoje:"Ještě musím vý. Bude sí snad myslet, že je můj, že jsem
ho zapomněl - ale já vzal svůj starý, na cestu
leccos dát do pořádku, než odjedeme."
"Lepší by bylo, kdyby sis odpočinul. Máš kru to stačí."
Znovu nahmátl zavírání kufru - neotevřel se.
hy pod očima a celý se třeseš. Neměj strach,
"Je zaseknutý. Měl jsem si vzít ten druhý,"
všechno dobře dopadne a tvůj plat mohu zdvoj
zlobil se sám na sebe.
násobit, "usmál se Alvin."Jsi jako můj syn!"
Stále myslel na Garryho. Schopný chlapík! A
Garryho zamrazilo. Ale ustoupit nemůže.
také se vypracoval. Jako kdyby byl mým synem.
"Až bude všechno sjednáno, zavolám ti,"řekl
Škoda, že není mladší a má dcerka není starší.
Alvin."Sám jsem trochu nervózní. Ale jízda
Byl by z nich pěkný párek."
tichou pouští v noci mě uklidní."
Zamračil se.
"Pospěš si, je jedenáct,"řekl Garry.
"Tak se tu mějte dobře, něco pěkného ti,Garry "Nemá ho ráda, a ta druhá také ne. Ani má žena
si ho necení. Proč? Že prý je lehkomyslný. To
přivezu."
ho přejde, je mu teprve třicet. A manželce je
Jeho společník odvrátil zrak, pak znovu po
věrný, aspoň jsem o žádnán skandálu neslyšel.
hlédl na hodinky. Neměl odvahu, dívat se AlTak půjde ten kufřík otevřít nebo
vinovi do očí. Za hodinu budou
ne?"
tyto milé oči mrtvé.
Konečně se mu podařilo zaseklý
"Ten kufr je ale těžký,"potěžkal
zámek uvolnit. Otevřel kufřík,
Alvin svůj kufr."Je tam spousta
sáhl do něj a vytáhl doutník.
písemností, náš partner musí vi
Z kapsy vyňal zapalovač a doutník
dět, jak poctivě hospodaříme. Tak
si zapálil.
na shledanou!"udeřil Garryho přá
"Při východu slunce jsem určitě
telsky na rameno.
v San Diegu. Jakmile bude celá
"Na shledanou,"vykoktal Garry a
záležitost vyřízená, hned Garry
div neřekl:"Šťastně se vrat!"
mu zavolá.
Po Alvinově odchodu se postavil
Ten bude mile překvapen!
k oknu. Dole viděl bílé auto
svého šéfa, jak dává kufr na
Garry byl překvapen - ale nemilesedadlo vedle sebe. Byl to malý
a jen zlomek vteřinky!
kufr, ale smrtelný. Znovu se po
John Harriman
díval na hodinky. Ještě třicet

SELADON
Pracovala už skoro rok v jeho odděle
ní. Obdivoval ji. Za ten rok se člo
věk pozná. Chodila vkusně oblečená,
vanul z ní jemný parfsn, účes j í ne
obyčejně slušel.
Kdykoliv zazvonil, přišla s notesem
v ruce a s jemným úsněvem na rtech.
Žádný řehot jako ostatní děvčata.
Snála se tiše a vlídně.
Někdy se mu zdálo, že je k něrnu
vlídnější než k ostatním šéfům.
Snad proto, že pracuje v jeho
oddělení? Nebo se jí on tak lí
bí? Nebylo mu to proti mysli. Byl už
pět let vdovcem a milá žena by prozářila
jeho opuštěnou vilu, kde se šourala jen stará
hospodyně, nevrlý vrátný-který byl i jeho
šoférem-a nedbale oblečená služka.
Když jí diktoval dopis, pozoroval, jak se jí
mihá tužka po papíře. Ano - takovou manželku
by si přál.
Ale jak se k ní přiblížit? Má ji pozvat na
kávu? "Slečno Milenko, chtěla byste se mnou
projednat některé problémy našeho oddělení
v příjemnějším prostředí než je naše kan
celář?"
HUMORESKA
To tohle by nebylo špatné. Ale snad by měl
zachovat trochu odstup:slečno Millerová,
rád bych vás pozval do kavárny a tam si
promluvíme o některých problémech naší prá
ce. Go tanu říkáte, slečno Millerová?
Pozvat ji na svou chatu? Za tři dny? 0a tý
den? Nebo za měsíc? To je právě podnikový
výlet, tam bude mít příležitost si s ni i
zatančit! Posadit se k jejímu stolu. Takovou
čest by nemohla odmítnout.
Jely dva autobusy. Ředitel mu položil ruku
na rameno. "Pojedete v druhém autobuse. Jsou
tam sami mladí lidí, tak se tam vy, starší
pán, trochu osvěžíte."
Ten starší pán ho podráždil. A ještě víc ho
podráždilo, když viděl, že jeho sekretářka
jede v prvním autobuse. Vedle ní sedí ten
panák z výlohy, oba se smějí, vypravují si a právě on se těšil na to, že si s ní bude
neformálně vyprávět! Mračil se celou cestu a
mladí, kteří na sebe pokřikovali a hlučně se
snáli v jeho autobuse, ho neosvěžovali, ale
dráždili.
Konečně dojeli na místo.
Při losování o zasedacího pořádku padl
los na místo vedle něho-kde seděla
starší slečna a hlučný skladník. Jeho
sekretářka seděla s mladým inženýrem.
"Ten filuta!"zasmál se skladník,"já
měl sedět vedle ní, ale vyměnili si
místo a skvostně se baví. Nedivil
bych se, kdyby byla brzy svatba!"
"My,stará generace,už pro ně nic ne
znamenáme , "řekla účetní."Že,pane šéfe?"

Vyjde herec z divadla s kosou, kde hrál smrt.
Dojde k taxíku, hodí kosu na sedadlo a udá
směr. Řidič nastartuje dvojku, trojku, přišlánne plyn a hodí čtyřku. "Copak ty se
nebojíš, když vidíš, kdo sedí vedie tebe?"ptá se herec, ještě v kostýmu
smrtky. "Já tě nevidím,"šeptne řidič."Já jedu se zavřenejma očima."
"Ten koberec je zase plný prachu,"říká paní Nováková muži.
"Musím si dát příští týden
předvést nějaký novější mo
del vyssavače prachu.""A to
si chceš zase koupit vyssavač?"ptá se muž. "Ani mi nena
padne. Chci, aby mi vyssá koberec. Kupovat jej nebudu."
K psychologovi přijde pan Novák a stěžuje si,
že má špinavé myšlenky. "A to se divíte?Žijete
ve velkoměstě, kde je plno špíny, dýcháte tam
špinavý vzduch, koupete se ve špinavé vodě, pak ovšem máte také špinavě myšlenky."
"Co mám za nemoc, pane doktore?"ptá se pa
cient."Už jste to někdy měl?""Ano.""Tak máte
zase to, co jste už někdy měl."
Soudce soudí zloděje pro krádež kabátu. "Jak
je to možné, že zase kradete plášť, vždyť jsem
vás pro stejnou krádež odsoudil před třemi lety?""Pane soudce, jak dlouho takový plášť
vydrží, co myslíte?"
Nováček má poprvé službu pomocníka roty.
Do pokoje přijde o půlnoci dozorčí pluku na
kontrolu. "Roto,pozor,"vykřikne nováček."Od
kdy pak se o půlnoci velí pozor?"ptá se dozor
čí, "vždyť všichni spí." Polekaný nováček
zařvé ještě hlasitěji:"Roto, pohov."
Malá Anička se v noci probudí a prosí maminku
aby jí vyprávěla pohádku. "Jen počkej, Anič
ko, za chvíli přijde tatínek a ten nám už nějaku pohádku bude vyprávět "
Host v hotelu při jídle vyloví z polévky kousek
hadříku. Stěžuje si číšníkovi. "A to si myslí
te, že při té ceně vylovíte z polévky bruselskou krajku?1'
Obchodník:"Tahle kabelka je z krokodíla a
tahle je z imitace.""A jaké je to prosím vás
zvíře, tahle imitace?"
"Pověz mi, chlapečku, jak daleko je odtud k
nádraží?""Asi tak rok.""Co říkáš, vždyť v
téhle vesnici je přece nádraží.""To je pravda,
jenže vy jdete opačným směrem."
"Frantíku, proč je v moři slaná voda?"
"Pane učiteli, to je proto, že v moři
plave tolik slanečků."
"Toníku, má tvůj dědeček pod nosem
také takový krásný vous, jako má
můj dědeček?""Ne, můj dědeček má
pod nosem pleš "
"Ted nemůžeš dovnitř. Cáp právě
kousl maminku do nohy,"poučuje po
rodní babička chlapce."No tohle.
Napřed porod a ted ještě zraně
ná maminka," hořekuje chlapec.
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1.Kritizujete v první řadě sami sebe?
JSTE KRITIČTÍ ??
ano o ne 1 20
2 . Hledáte na druhém spíš jeho vady?
ano o ne 1
3 .Jste kritičtější k lidem, kteří vám nejsou sympatičtí?
ano O ne 1
4 .Cmlouváte chyby svých dětí, svého muže, svých přátel, příjemnýchlidi?
ano 0 ne 1
5 .Když někoho odsuzují, pomlouvají, okamžitě tanu věříte?'
ano 0 ne 1
6 .Přesvědčíte se vždy, co je pravdy na pomluvách?
ano 1 ne O
7 .Vypráví-li vám někdo o druhém něco nepěkného, máte odvahu, se pomlouvaného zeptat?anol ne O
8.Hryže vás dlouho, když se dozvíte, že vás neprávem pomlouvají?
ano O ne 1
9 .Pomlouvájí-li vás právem., máte odvahu, uznat svou chybu a také jinapravit?
ano 1 ne 0
lO .Dozvíte-li se o vážné chybě kněze, naruší to vaši víru?
ano O ne 1
11 .Když někdo odsuzuje Církevpro chyby jejich představitelů-i historické-papežů ,
biskupů, kněží aj.máte dost statečnosti říci, že vzorem pro křestana je Kristus
a svati, ne ti, co klesli nebo mají chyby a slabosti?
ano 1 ne 0
12 .Díváte se na programy, které štvou proti Církvi a ponižují ji?
ano 0 ne 1
13 .Čtete protináboženské knihy či časopisy?
ano O ne 1
14 .Unite odpustit křesťanovi-i knězi-který uklouzl a svou chybu uzná a je-li to
možné, i napraví nebo dělá pokání?
ano 1 ne 0
15 .Máte v podvědomí radost, udělá-li někdo stejnou chyby jako vy?
ano 0 ne 1
16 .Unite taktně a s láskou upozornit druhého na jeho chyb>? I kněze?
ano 1 ne 0
17 . Nepř i j^21i_vaso_la^ayé_ugo zornění _zlobí vás _to?_____________________________ ano_0_ne_l
17-14: máte pevný a neotřesitelný charakter, nedáte se zviklat a ovlivnit zlem kolem sebe,
naopak, je-li to ve vaší moci, snažíte se druhým pcmoci-aspoň se za ně pomodlit.
13-10: trošku jste naklonění ke kritizování, odsuzování, mrzí vás, když vás pomlouvají. Ale
nedáte se tím přemoci, naopak, snažíte se o nápravu.
9-5: zde musíte pokud možno denně zpytovat svědomí ve vztahu k druhým-k Církvi a jejím
představitelům. Víc budte tvrdí a nesmlouvaví k sobě než k druhým.
4 - O:je to s vámi zlé. Ničíte svou víru, pohoršujete druhé. Tvrdost a zlomyslnost jsou ne
řesti, proti kterým musíte denně a
nesmlouvavě bojovat!
KATOLIČTÍ SPISOVATELE A BÁSNÍCI
PaulCZaudeů, Lom dz WoM, JéíZ
BMnanoi, Jan ZaliA.achu.čík., Jan če.p,
Jakub Vemt, G.H Chutetáon, Btu.ee
Mat.5Ůaů£, Ft.Mautlae, Vácůav Ko-imák,
STg/tád Und^otová, EwíZyn tíaught,
ULc.kae£ Ho^aTazuk, So^da Komaková,
Atja Rachmanová, ÍÁ/.HämmMmann, Ft.
KáeJLána, Ndna Svobodová.
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