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DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1994.3.

v Církvi jsou dva životy:vnější-organizace-papež, biskupové, kněží, věřící-a vnitřní-život každého katolíka s Kristem. Někteří nepřátelé víry na
ní hledají jen špatnosti, které se časem nalepily na některé její předsta
vitele. Nepochopili by vnitřní život Církve - totiž svatost života mnoha
katolíků. Čteme-li dějiny představitelů Církve, najdeme v nich mnoho
špatnosti, hlouposti, zbabělosti. Už Jidáš zradil, sv.Petr zapřel a jeden
z prvních sedmi jáhnů-Mikuláš-prohlásil sex za náboženství. Proto se nemravnýnTkněžím říká
"mikulášovci". Ale v dějinách Církve najdeme nespočetné množství světců a světic!
Pojem Církve se někdy zužuje jen na duchovenstvo. Ale k Církvi patří i laici, k Církvi patří
i svati u Boha a duše v očistném utrpení. Hlavou tohoto tajemného-mystického těla-Církve, je
Kristus. Jeho zástupcem na zemi je papež. A papež je jen člověk-chodí nebo má chodit také k
svátosti smíření. Jistě-Církev učící-jak se dříve říkávalo-má mnohem zodpovědnější úlohu,to
tiž vést duše k Bohu. Proto dostávají duchovní kněžské-resp jáhenské-svěcení, zvláštní milost
která jim pomáhá k zdolání těžkých úkolů.
Na náš život nesmí mít vliv špatnost některých představitelů Církve. Pro nás je důležitý
jen život s Kristem-pravdy, které na základě Písma-hl.Nového zákona-a křesťanské tradice
hlásá katolická Církev. Tradici známe z učení žáků apoštolů. Nakonec i sv.Pavel byl žákem
apoštolů-i když dostal zvláštní osvícení od Krista samého-a jeho spisy patří k "pokladu víry'.'
V začátcích Církve byly tři proudy: Petrův-ten se ještě hodně držel kořenů, z kterých křes
ťanství vyrůstalo-židovství. Janův-mystický, tajemný, láskyplný, hluboko zasahující do ta
jemství Božích. A Pavlův - apoštolský, hlasatelský, prohlubující pravdy, které mu Kristus
tajemně a apoštolově ústně zjevili. Toto učení, podávané různým spůsobem, ale spojené v je
den stran víry, chrání a hlásá Církev.
Namítnete: někteří učí, že není peklo, druzí, že není nebe, že není hřích atd. Jsou to here
ze, které rozhlodávají naši víru-když
to dovolíme. Bdí se nad překlady katechismu-stačí jediné slůvko zkonolit-a
je z toho lež víry. Vyjde i latinský
katechismus-latina je mrtvá a přesná
řeč-která se nemění, jako ostatní ře
či. Před sto lety se říkalo:"Peklo je
místo, kde zavržení věčně trpět budou!
Peklo je"stav"zoufalství-duše se nedá
upoutat na místo.-Leccos se v Církvi
mění, ale ne tak, aby se Kristovy
pravdy odbourávaly nebo zamlčovaly,
ale osvětlovaly a prohlubovaly.
Otoků proti katolické Církvi-a jen
proti ní-přibývá. Předpověděl to
Kristus. "Budou vás nenávidět... "
/Mt 24,9/. Vezměme do ruky Nový
zákon, katechismus-třebas i starýten je také pravověmý-a snažme se
žít stále s Kristem
Vaše
.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Novým biskupem pro basilejskou diecézi vy-;
bral sv.Otec z několika navržených P.Hanse;
Vogela/43/, faráře z Bernu. Byl 5 let vicerektorem kněžského semináře v Lucernu.
MaäaAŽÍZ biskupové chtřjí zahájit proces k'.
blahořečeni kard.Jószefia Minds zenthyho .Po
propuštění z US vyslanectví jel do Ríma,
ale zklamán poměry odejet do Rakouska a tm
zemřel. Z Maria Zeůů byla jeho tělesná
schránka po zničeni komunistické diktatury;
v Madarsku převezena do vlasti.
Ľineritní biskup churské diecéze Jan Vonderach zemřel. Jeho pohřbu se zúčastnilo mno
ho věřících. Přál si, aby jeho nástupcem
se stal biskup Haas.•
Iztazů plánuje změnit poutní oblasti kotemGene zaretského jezera v turistická místa.
Dosud tam jezdila, jen křestané,ne turisté.;
Pravoslavný arcibiskup istrinský posvětil
budovu ruské vlády a předal předsedovi
vlády ikonu Matky Boží. Ten slíbit, vrátit
pravoslavným asi tisíc starých ikon. :
Zatím se prodaly přes tří miliony Katoísc- :
kého katechizmu. Vyšel italiky, francouzský
německy, Španělsky, katalánsky, portugalský
maltsky a slovinský,
13.2.navátívil sv.Otec farnost Santa Maria;
Assunta a sv.Michala v Římě. Mj.řekl:"Následky hříchu v srdci člověka, který se neb
nechá uzdravit Kristem, mají vliv na nemo- :
ci ducha, jímž podléhá tělo. Bůh uzdravuje
z vnitřního malomocenství hříchu.” 12.2.
navštívil římský seminář, studuje tam 195
bohoslovců římské diecéze. Zdůraznil, že
pro toho, kdo se připravuje na službu v
Církvi,"nestačí jen lidské poznání a filosofie - je nutná také modlitba. "
Začátkem února bylo v Miláne mezinárodní
setkáni, pořádané Batthasarovou společnosti
u příležitosti 25 let od smrti velkého ka
tolického německého teologa Romana QUardiniho. Kard.Martini z Milána zdůraznil, ze
velký teolog je stále zdrojem inspirace a
vyzývá k dalšímu myšleni,.
10.2.přijal sv.Otec v nástupní audienci no
vého japonského velvyslance u Sv.Stolce-Tadao Jana Arakiho/62/. Ten ocenil úsilí Sv.
Stolce o mír a rozvoj národů. Předtím půso
bil Japonec v Německu. Sv.Otec přijal i
skupinu biskupů ze 4 světadílů, účastníky
3 denního kursu Rodina a život. Tento kurs
už navštívilo mnoho biskupů i z býv.komu
nistických zemí.-Soukromě přijal sv.Otec
zvi.představítele Izraele u Sv.Stolce, velvyslance Samuela Hadasa.
"Pochodu pro život" ve Washingtonu se zúčastníto několik tisíc osob, Jsou to odpůr
ci zabíjení nenarozených děti.

11.2.byl Světový den nemocných, splývající se 2
svátkem P.Marie Lurdské. Sv.Otec se obrátil k
lékařům a zdravotníkům s varováním před lhostej
ností a diskriminací. Hlavní slavnost se konala
v Čenstochové.
PteiZdent VácZav HaveZ doitaZ v New PeZhé cenu
IndZty GhandZové za mZt, odzbto jenZ a tozvoj.
Čínská vláda vydala dva dekrety. První zesiluje
kontrolu nad veřejnými náboženskými úkony-ty mu
sí kontrolovat stát. Qnezuje styk zahraničních
věřících s Číňany. Misie jsou zakázané, i dovoz
náboženské literatury a svěcení kněží. Týká se
to Muslimů i Budhistů. Druhý výnos upravuje za
kládaní svatyň a mešit. Církve snějí dostávat pe
níze ze zahraničí, ale jak se budou užívat, o
tem rozhoduje stát. - Zatkli tam také tři kněze
a dva biskupy-patřící k podzemní Církvi. Snad
proto, že tajně sloužili mši sv.
Londýmký angZZkániký bZikup BtZan Mcpsíetó (62)
chce z ptoteitu ptotZ Svěcení hněžefe. pteitoupZt
ke katoZZeké CZtkvZ.
12.2.přijal sv.Otec na závěr jejich povinné návš
těvy uruguayské biskupy. Doporučil pastoraci ro
din, péči o duchovní povolání a evangelizaci kul
tury. Hl.nebezpečím pro rodinu je umělý potrat,
rozvody a konkubináty. - Přijal také asi 360 de
legátů Italské federace pro duchovní cvičení,za
ložené před 30 ti lety. Není možné být Kristovým
apoštolem bez duchovních chvil a rozjímání. Při
naslouchání Božímu slovu si člověk silně uvědonuje Boží přítomnost.-Dále přijal 250 poutníků z
Durynska-býv.NDR. Zdůraznil velký dar svobody,
ale ta se nesní zneužívat.
~1.9 .zahájZ btněniké bZikupitvZ nový 3 Zetý kuti
i matutZtou pto ty, kdo ehtějZ být knězZmZ. Po
matutZtě budou itudovat bohoiZovZ. UbytovánZ majZ na VevetZ 15. PtZjZmat ie budou tZ, kdo v
květnu obito jZ ptZ pZiemné zkouiee a pohovotu.
4.2.skončila křesfansko-židovská konference o
uplatňování náboženských zásad v dnešní společnosti
Přednášel katol.latinský patriarcha v Jeruzalémě
Michal Sabbah, anglikánský primas George Carey a
vrchní rabín z již.Afriky Harris. Na konferenci
byli teologové i věřící, také asi 500 delegátů
z skoro 100 zemí. Přednášel i kard.Ratzinger.Rozebral styky křesťanů se židy z věroučné stránky,
3.2.^e zueaitnZZa Matka Tete za tzv.ndtodnZ inZdaně a modZZteb ve MaihZngtoně, poTádajZ to poZZtZětZ. a hoipodáXXtZ pHeditaviteZě. Byt tam Z pteiZdent CZZnton i ehotZ. Matka Tete za ptohZáiZZa:
"NezabZjejte dětZ. Vejte je tadějZ mně."
7.2.vykonal kard.Bernard Gantin,prefekt posv.
kongregace pro biskupy, v Pobřeží slonoviny v
Yamuskro obřady při ukládání zesnulého presiden
ta země Ufuse Boaniho do hrobky. Ten vystavěl z
vlastních peněz katedrálu podle vzoru basiliky
sv.Petra v Římě.-V zemi otevřeli kapucíni novou
nemocnici pro uprchlíky z Liberie, kde zuří už
4 r.občanská válka. OSN sděluje, že v Africe je
přes 7 mil. uprchlíků. 20 mil .muselo opustit demov

OBYČEJNÝ ČLOVĚK
John Miller byl docela
prostý člověk. Obyčejný.
V jedné úzké uličce měl
holičství. Dámské i pán
ské kadeřnictví. Protože
ulička byla odlehlá a na
víc ve čtvrti chudiny,
zabloudil k němu jen
zřídka nějaký zákaz
ník, aby si dal ostří
hat vlasy nebo se dal
oholit. O ženách ani
nemluvě.Jiný člověk
by za těchto okolností ztratil
odvahu. Ale John to bral sportovně.
Často sluníčko za chvilku zalilo
jeho krámek paprskem, měl z toho ra
dost .
Když právě nepracoval, stál ve dveřích
a díval se po kolemjdoucích. Ti šli
většinou zachmuřeně a se starostmi ob
tíženou hlavou kolem. Prohodil k nim
vždycky několik laskavých slov. A
když se on usmál,usmáli se většinou
také.
Jednou - v takový obyčejný, stejný
den, oprášil John všechny předměty v
krámě a čekal přede dveřmi na zákazní
ka. Avšak do dílny vnikl jen paprsek
slunce a usadil se na tabulce, na kte
ré stálo: PŘIČINĚNÍ NESE POŽEHNÁNÍ.
"Ach,"pomyslil si," jak rád bych něko
ho..."
Svou nouzí se nedal odstrašit. Zase
si stoupnul mezi dveře, dal ruce do
kapes a čekal na zákazníka. Běžel ko
lem malý pejsek, celý černý, jen s bí
lým čumáčkem. Poskakoval kolem svého
pána, který vedl kolo, pak vskočil do
košíku, na kole připevněném. Nosil v
něm jeho pán nákupy.
Krásný den! Ale ne všichni lidé se
usmívali. Těch zachmuřených bylo mno
hem víc. Přesto se John přátelsky
usmíval.
"Když svítí slunce, jsou také stíny,"
pomyslil si John Miller.
Náhle spatřil muže, který kráčel po
chodníku směrem ke krámu. Šel pomalu,
ruce v kapsách ošumělého kabátu a hla
vu měl skloněnou k zemi. Nikam zřej
mě nespěchal.
"Vám je asi hodně smutno, když
se díváte jen na tu ušmudlanou
zem na chodníku,"prohodil John
laskavě."Všiml jste si, že nad vá
mi se krásně usmívá slunce?"
Muž udiveně vztyčil hlavu a mlčky
na Johna pohlédl. Měl smutné oči.
Johnovi ho bylo líto.
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Jistě nebyl dlouho u holi
če, měl tvář plnou černých
štětinek, jako malý kar
táček. Váhavě na Johna po
hlédl.
"Jen pojdte dál,"řekl John
a ukázal mu do nitra holírny. Muž šel pomaličku za
ním.
"Nemám peníze,"zašeptal,
"nemohu vám zaplatit."
John neodpověděl, jen mu
přistrčil křeslo před
zrcadlo. Muž těžce usedl.
John mu přivázal bílý šátek kolem
krku.
Pak mu začal štětcem natírat pěnu
kolem úst. Při tom vesele vykládal,
jak mají často holiči ve zvyku, i
když nemluví tak vesele a laskavě,
jako mluvil John. Připravil si své
věci a pustil se do práce.
Když začal muže holit, všimnul si, že
mu zmizel z očí smutný výraz. Postup
ně se mu oči vyjasňovaly a dokonce
se i trochu usmíval.
Když skončil John práci, viděl, že z
muže se stal docela jiný člověk.
"Jmenuji se William Baker,"řekl cizi
nec a pohlédl na tabulku, která vise
la nade dveřmi. "Moc vám děkuji. Ne
jen za to, že jste mě zdarma oholil,
ale i za váš úsměv. A ta tabulka nade
dveřmi, mi také dodává odvahu.
"Přičinění, nese požehnání!"
"Ano,"řekl John radostně,"kdo se při
činí, tomu Bůh požehná. Na shledanou,
pane."
Uběhlo několik let.
John zestárnul, ale jinak zůstal stej
ný. I jeho holírna byla stejná.
Jen tabulka s nápisem trochu vybled
la. Když ale jasně svítilo slunce a
někdo na ni bystře pohlédl, mohl si
ten nápis také přečíst.
Jednou stál holič Miller zase mezi
dveřmi, když se u něho zastavil pošták.
"Na tenhle dopis potřebuji váš podpis',
řekl a podal mu obálku. Nestávalo se
často, že by John dostal psaní.
Podepsal dodací lístek, a vstou
pil do krámu. Nůžkami otevřel
dopis a z dopisu vypadl dlouhý
lístek. Přistoupil k světlu a
četľ'Drahý pane Miller, Na při
ložený šek vám banka vyplatí pět
tisíc dolarů. Jednou jste mě oho
lil a dodal odvahu. Týž den jsem
dostal práci...W. Baker."

VĚŘÍM—ALE...!
Neboli to není pravý žid, kdo je jím
uvnitř, ani není pravá ta obřízka, která
je jenom zevní, tělesná. Ale to je žid,
kdo je jim uvnitř, a to je obřízka,kte
rá je v srdci, a nikoliv podle litery..
/Rvn 2,28,29./
Vnějšek a vnitřek člověka!
Kdyby bylo možné, vidět jasně do nitra
člověka, jaké by to bylo překvapení,
zklamání nebo také potěšení. Kolik mo
del by padlo! Bučme rádi, že nemáme ten
to nebezpečný dar. Nebot skoro vždy je
rozdíl mezi nitrem a vnějškem. Jiné je
ve výkladě, jiné ve skladu.
Nitro určuje člověka. V nitru je člověk
židem nebo křestaném, věřícím nebo nevě:
řícím, opravdovým nebo lživým, věrným
nebo nevěrným
Jen nitro?
ZNÁME SVOU VI'RU ?
Nás společenský život rozkládají dva
velké podvody:
-nitro, které mlčí, které se nechce pro
jevit. Obvykle ze strachu. Je to pří
značná choroba dnešní doby. "Věřím,
ale..." Němé srdce. Byl učedníkem Křis
ta, ale skrýval se ze strachu před židy
-vnějšek, který nemluví pravdu: nebo za
krývá víru před nevěřícími nebo nevěru
před věřícími...
Ale žádný klam se dlouho neudrží, ani
před lidmi, ani před věčným Soudcem,
který už ted vidí a soudí. Nic není tak
skryté, aby nevyšlo najevo. Jednou mě
přistihnou při dobrovolné nebo nedobro
volné lži. Farizejstvá má nejen původ
ce, ale i oběti.
"I ty jsi jeden z nich. Nebot tvoje
řeč tě prozrazuje. "/Mt 26,74/.

CO NEVIDÍM-TOMU NEVĚŘÍM!

"Jsou věci mezi nebem a zemí, Horáci, o kterých tvá
školská moudrost ani nesní."
(Shakespeare)
4
S"oním světem"se nemůžeme spojit ani kame
rou, ani sluchátkem, ani vyvoláváním duší
zemřelých. Duši, která opustila tělo, "me
dium" -prostředník-na svět nevyvolá.
"At se u tebe nevyskytne nikdo...kdo se do
ptává. duchů zemřelých...nebo se dotazuje
mrtvých."(5.Mojž 18, 10-11).
Zesnulí jsou "v rukách" božích, ne v rukách
pochybných "medií". Vždyt odpovědi"medií"
jsou často hloupé, nesmyslné a protichůdné.
JAK ZJISTÍME, ŽE"ONEN SVĚT" EXISTUJE?
Svět s miliardami duší? Víme, že existuje
leccos, co smysly poznat nemůžeme. Ukazují
nám to nejmodernější přístroje.
Barvy povstávají nepatrnými pohyby v ovzdu
ší. Jaké jsou délky, taková je barva.
Jsou i barvy pro oko neviditelné, např.
ultrafialové záření. A navíc - vesmírem se
kmitá tzv."katodové záření".
Jsou i tóny, které vnímá smysly jen zvíře stejně i vůně-pro člověka nevnímatelné.
PŘÍPADY Z PARAPSYCHOLOGIE.
Ty se ovšem zatím nedají vysvětlit ničím,
co známe. Např."prorocké sny", "zdvojení
osobnosti"(známe u sv.Doma Boská nebo u P.
Pia a j.JJsou tu i zjevení některých světců,
hl.Panny Marie. Nebo mimosmyslové jasnovi
dectví - jak je nám popisuje např.Břetislav
Kafka.Když oddělíme tyto mimořádné zje
vy od pověr, podvodů a omylů, zůstane
něco, co si zatím nedovedem vysvětlit.
"CO NEVIDÍM - TOMU NEVĚŘÍM!"
Nevěříš, že existuje svět atomů? Čteme-li o
posledních výzkumech atomového jádra, zatočí
se nám hlava. Stvořil-li Bůh smysly nepoznatelný svět mikrokosmu a makrokosmu-svět
hvězd, proč by nemohl stvořit svět nadpřiro
Pana, ate já ehet, aby mě "moje, teč"
zený? Proč jej nevěrec neuznává? Protože
ptovázeía. I teč i kůtka.. Pane, ty zkou
první svět neklade
má/ ne jen tváte, ate í nttto a étdee.Ty
žádné požadavky,
íti neimZtně zhovZvavý vůči h/Z/n/kum
ale svět neviditel
ný mravní požadav
a neuptoiny vuci fia'u.zeum. Pontea
ky klade.
tento vetký htbZtov"obZZenýeh htobu" a
ptoměň jej v požehnanou vZnZci, kde kaž
VŠEM JOSEFŮ AJOdá tatoteit je vnZtnu. Z vně větná ivému
SEFKÄM, PEPÍKŮM a
vinnému kmeni.
PEPIČKÁM, PŘEJEME
QtiZZ. o vnittnZ i. vněj/Z. ptavdZvoit
ZE SRDCE BOŽI PO
života.
ŽEHNÁNÍ PRO JE
P.Andrei DERMEK, SDB CHLIEB A SLOVO
JICH ŽIVOT A JEJICH
Církev má být svědomím národa. Je-li
PRÁCI
A PO ODCHODU Z TOumlčená, národ trpí, je-li nevěrná, ná
TOTO SVETA DO
rod bloudí.
SVĚTA NESMÍRNÉ
Skromnější život-štastnější svět.
BLAŽENOSTI - JAKO
P.Josef DOUBRAVA:ROŽENSKÁ MOZAIKA
ODMĚMU OD BOHA.
Žít skromně, ale vroucně.
Kdyby Boha nebylo, nic by nebylo.

špičky katedrály sv.Víta.
CTM se vyuvr josífek?
Chtěl jsem být obchodním příručím. Ale tatí
Kdo se zastaví v arcibiskupském paláci v Pra nek říkal, že není zdrav a musím po něm pře*ze, setká se tam s vlídným panem BLAHOU. Le vzít bednářství. Učil jsem se tedy tonuto ře
tos - 29.října - mu bude 80 let. V těžkých le meslu. Pod okny zpívala děvčata a chlapci:
tech komunistické vlády zůstal věrný panu
"Bednář sudy dodělává, při tem velké rány dá
kard.TOMÄSKOVI-a byl i při jeho odchodu do.
vá, a já pořád kdo to tluče, on to bednář na
náruče Bozi. Jistě ho potěší, posleme-li mu
obruče a já pořád kdo to je, že nám nedá poko
k jeho okrouhlým narozeninám uznalý a milý
je." - Když jsem se po třech letech vyučil,ta
pozdrav. - Dal nám k dispozici své vzpomínky
tínek onemocněl a brzo zemřel. Tehdy byla kri
na dětství, mládí a dospělá léta. Zdaleka ne ze a já našel práci v Nové Pace u obchodníka
vystihují jeho obětavou práci pro Krista a
s plodinami a koloniálním zbožím. Byl jsem
jeho Církev. Při své návštěvě ho vyznamenal
příručím. Pražili jsme kávu, vážili zboží, můj
i sv.Otec! - Zkráceně jeho vzpomínky uveřejšéf byl šetrný a pracovitý, naučil mé hospo
ňujeme-budou Vás zajímat. Je pro nás vzorem
dařit a jednat s lidmi. Asi za rok se situace
zbožného a věrného katolíka.
zhoršila, udělal vyrovnání-a já byl bez místa.

KDE VYRŮSTAL PAN BLÁHA?

JAK l/mSTAL JOSEF BLÁHA?
Tatínek musel narukovat - a tak se narychlo
oženil s družičkou svého bratra. Zanechal jí
malého Jozífka. Když r.1918 skončila válka dostal tuberkulózu, přesto pracoval dál jako
bednář. Bylo to tehdy velmi ceněné řemeslo,
lidé potřebovali putny, vaničky a vany, má
selnice a jiné výrobky ze dřeva. Později se
narodila Julie a Václav.
Žili jsme v dřevěném domku v jedné velké svět
nici. Uprostřed lůžko, v rohu pec na chleba a
kachlová kamna, u okna dvě truhlářské loblice
a tam pracoval otec s učedníkem. Se zákazníky
měl přátelské vztahy. Své výrobky zkoušel vo
dou, aby netekly-hlavně štandlíky na zelí ne
bo na nakládání masa.
TATÍNEK BYL ZBOŽNÁ A PRACOVITÍ?
tak ho vychovali rodiče. Tehdy platila věta:
"Metla vyhání děti z pekla." Brzo jsem začal
ministrovat v kostele sv.Mikuláše. Byl tam
hodný pan farář Antonín Láš. Bohoslužby i
zpěv na kůru se konaly latinsky a my se muse
li naučit latinsky odpovídat. Byli jsme ne
klidní a kostelník Hraba nás často napomínalměl zvlátní výraz"ty bykolko jeden"a hned po
hlavek. Rodiče sedávali v první lavici a
kostel byl plný lidí.
RAPOSTNÉ MINISTROVANÍ NA POUTI.
Blízko farního kostela je kopec Tábor. Byla
tam rozhledna a kostel Přeměnění Pá
ně na hoře Tábor. Každý pátek tam
bývaly poutě-tam jsme
ministrovali rádi. V
kostele byl dřevěný
kříž. Podle pověsti
jej dal zhotovit arci
biskup Arnošt z Par
dubic, když jezdíval
do Kladska. Z asi 8Cm
vysoké rozhledny byl krás
ný pohled do kraje-až k Jičí
nu a na druhé straně Krkono
še. Za jasného počasí i
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JAK SE POSTAL MLAW JOSEF VO PRAHY"
Napsal jsem bratrovi své maminky - strýčkovi
Petrovi. Ten odepsal:"Přijed do Prahy - já
ti místo najdu." Tak jsem jel - nákladním
autem se známým řidičem a bydlel jsem pak na
Albertově u strýčka Petra Svobody.
Co jsem dělal? Většinou příležitostnou prá
ci. Na Havlíčkově náměstí jsem rozvážel na
dvoukoláku ovoce, pracoval jsem v obchodě s
rozhlasovými přijímači a pak mi řekl můj
bratranec:"Koupil jsem si obchod, potřebuji
spolehlivého člověka. Pojd mi dělat pomocní
ka. " Pracoval jsem u něho dva roky, naučil
jsem se jednat s lidmi - hospodařit - byla
to krásná doba. Jenže bratranec se oženil a
jeho manželka začala pracovat v obchodě. A
já byl zase bez místa!
U SVATOVÁCLAVSKÉ LIGY.
Můj poručník Josef Kozák mě
pozval na Hradčany 1.12.1937.
Jako zřízenec jsem dostal
500 Kč měsíčně. Pracoval
jsem v administraci
časopisu PŘEHLED,
jezdil na poštu na
Hrad s časopisem, pra
coval jsem i v kanceláři.
Naučil jsem se psát na
stroji.Bylo tam nábožen
ské prostředí.

STATEČNÝ JEZUITA
P. J. Koláček dokončil knihu Ódy z Tarahumari.
Je o P.Hostinském/1654-1726/, který pracoval 58
let u Indiánů kmene Tarahumary a napsal 6 svazků
básní, uložených v archivu mexické university .Pak
se pustil do dalších, dosud neznámých objevů o
misionářích z Moravy, P.Stanselovi, P.Gintzelovi
/1660-1743/a jiných. Z originálů poznáme, jak hlu
boce věřící, apoštolští a obetaví byli jezuité do
by baroka-vykřičeni pochybnými spisovateli, takže
slovo"jezuita"se stalo synonymem"pokrytectví. "
Skutečnost je ale jiná. Uveřejňujeme I.Sást dopisu
P.Gintzela představenému P. Janu Waldtovi v PrazeMalé Strane. Popisuje v nem svou nesmíme obtížnou
práci mezi Indiány.
"...Po dvou týdnech v naší bahijské koleji mě
upoutal na lůžko jakýsi horečnatý záchvat, který
zde nazývají bicho/snad následkem bodnutí hmyzu bicho/ Kvůli tanuto nemilosrdnánu trýzniteli jsem do
stal šest řezů do žíly/pouštění krve/a mnoho ji
ných do kiůže. Jakmile jsem se však mohl jen trochu
postavit na nohy, P.provinciál mi přikázal, vydat
se do nitra země k Tapuyosům. To byl cíl mých dáv
ných tužeb, proto jsem si dodal odvahy, přestože
jsem ještě plně nenabyl své síly, a vydal se na
cestu skoro sto mil dlouhou. Můj vůdce, P.superior,
už na mne čekal v Bahii.
25.června 1694 jsem vyjel z bahijského přístavu a
28.téhož měsíce jsem vyplul do ústí řeky sv.Fran
tiška; odtud částečně pěším pochodem jsem urazil
80 mil a 29.července jsem dospěl až do Achary,kam
jsem byl poslán. Tam jsem pobyl pět nebo šest týd
nů a vydal se zase s P.superiorem dál do Kurumamby,
kde jsem měl začít misii mezi Indiány.
DO TĚTO MISIE PATŘÍ SEDM VSÍ
a to Kurumamba, Waihara, Herenipu, Zorobabe, Taharuba, Tapania a Karapis. Ve třech větších žije 600
obyvatel, ve čtyřech menších něco přes tisíc lidí,
dohrcmady sotva 2.000 duší. Všechny leží bud na
ostrovech řeky ůio de San Francisko nebo na jejich
březích.
V TÉTO MISII JSEM NENAŠEL NIC NEŽ d8m S HOLÝMI STĚ
NAMI, který před několika roky postavil dost nefo
remně P.Jan de Barros. Hlavní těžkostí při misionář
ské práci je naučit se řeči domorodců. Zmíněné ves
nice mají totiž svou vlastní velice spletitou a ne
snadnou řeč, která nemá žádné vztažné zájmeno, ve
slovech žádný rozdíl časů a osob a nadto v nich
chybí velké množství výrazů, jimiž by se vyjádřila
zdvořilost.
ZE JMENOVANÝCH OBCÍ PEČUJI PŘEDEVŠÍM O TŘI.
Je to Kurunamba, v níž bydlím, Tarahuba a Zorobabe,
které leží na ostrovech s velmi nesnadným přístupen
Snad proto se jim dosavadní misionáři dost nevěno
vali, aby je poučili o křestanskán náboženství.Pro
to jsou to většinou pohané. - Ani já nevím, zda-li
učení naší svaté víry přinese nějaký užitek ve zce
la nechápáván lidu, který je takřka zvířecí.
POKRAČOVÁNÍ
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN

Vase srdce at se nechveje.
Věřte v Boha, věřte i mně.
(

Jan

14,1

)

19.března není sobotní mše sv.ve Wintherturu
KRÁTKÉ EXERCICIE PRO MLADÉ 8.-10.4.

Zase ve Schwarzenberku pod Pilátem.
VELIKONOČNÍ TÁBOR DĚTI ve sv. Martini
Velehrad, I-39O3O-St.Martin in Gsies v
Itálii. Za den 23,50 frs
26.3.-9,4.
POUT KRAJANŮ V EINSIEDELN K PANNĚ
MARII-promluvu má brněnský biskup
Vojtěch Cirkrle. Před mší sv.možnost
svátostí smíření._____________ 5.června_____

Zpráva z Olomouce. Svatořečení mučední
ka víry bl.Jana SARKANDRA se má konat
až příští rok.
Můžeme si objednat české náboženské kni
hy o postních nedělích v měsíci březnu a
ovšem i na ecerciciích v Bethanien.

Můj BOŽE,
Ty ve svém milosrdenství
sesíláš na mne oheň utrpení
-očistný a já se jej snažím uhasit
tak často reptáním, nářkem i slzami.
Však nešetři mne, Pane!
At vůle Tvá,
vždy a všude a ve všem,
at vůle Tvá se stane.
At oheň, který sesíláš,
at hoří,
ČISTÍ, plane.
At světlo věčné, at nám. svítí,
až odpočinem.
JEN NEŠETŘI MNE, PANE!
Z. K.

bude prohlídka.../
Pant TangaAtovoa konečně, povo-tačt ze
iktepnt eety k vyitecha.
Nabídli mi místo u stolu, na kterém byly
pěkně urovnány velikonoční dárky,které
jsem přivezla svých přátelům. Také všech
ny léky, o které mě nemocní prosili. Na
hoře leželo české vydání mé knihy o P.
Piovi, kterou jsem také přinesla.
TLUMOČNÍK PŘEKLÁDAL
slova vyšetřujícího soudce.
"Ted tedy začne naše společná práce. Je
závislá na vaší spolupráci. Cím rychleji a
a přesněji nám řeknete celou pravdu, tím
rychleji můžeme celou věc vyřídit. Nezá
visí to na nás, ale pouze na vás. Mluvte'.'
Cítila jsem, že nevím, jak bych měla za
čít. Co mám říkat? Nic špatného jsem ne
udělala, co čem tedy mluvit. Tlumočník
opakoval naléhavěji:"Prosím, mluvte. Bez
uvažování nám řekněte všechno, protože
nás vše zajímá. Opravdu, ve vašem pří
padě není nic, co by nás nezajímalo."
Zase jsem mlčela.
Tak mi začali dávat otázky. Na některé
jsem mohla odpovědět, ale jiné, které se
týkaly mých přátel, jsem odpovědět ne
chtěla. Vzpomněla jsem si totiž na jedno
poučení, které mi dal policista ve Znojmě,
těsně před tím, než mě odvezli do vězení.
Mluvil dobrou němčinou: "Nikdo vás nemů
že k výpovědi nutit. Když něco říct ne
chcete, mlčte, nebo odmítněte vypovídat.
To je náš zákon."
Při prvním výslechu jsem se lehce mohla
řídit jeho radou, ovšem ted jsem pochopi
la, co to znamená. Na začátku jsem to
mohla použít, ale při dalších výsleších to
bylo stále obtížnější. Konečně se každý
výslech změnil v vzrušující zápas.
UPLYNULO NĚKOLIK HODIN.
Po výslechu se vyhotovil protokol s tro
jím průklepem. Bylo to ovšem napsáno
česky. Každý jednotlivý list jsem pak mu
sela podepsat, ovšem až mi tlumočník
krátce přeložil obsah. Bylo mi divné, že
že bylo vlastně napsáno víc, než jsem
prohlásila. Jenže jsem neměla s výslechy
zkušenosti. Také leccos znělo jinak, než
jak jsem to řekla. Upozornila jsem na to
tlumočníka-ale co bylo napsáno, zůstalo
napsáno.
"Brzo si vás znovu zavoláme. Žádáme,
abyste odpovídala jasně. Chceme celou zá
ležitost vyřídit co nejdříve."
Ted se choval vyšetřující soudce docela
jinak, než přátelsky. Poznala jsem, že se
zlobí, že není s výslechem spokojen. Vů
bec se na mě nepodíval, stiskl knoflík na
psacím stole, přišla policistka a odvedla
mě to cely. _______________________________

7

Když jsem vstoupila do cely, upřely se na mne
čtyři páry očí. Viděla jsem v nich otázku. Ivanka
se zeptala:"Domů?" Ach, co znamenalo tohle jediné
slovo DOM&! Nic jiného neřekly. "Ne, Ivanko, ne
domů."
Na Slávinčině bunkru stál plecháč s mým obědem.
Schovaly mi jej. Ale nemohla jsem jíst. Ivanka vza
la plecháč a vysypala obsah do záchodu. Teď jsem
si teprve všimla, že na desce bunkru něco leželo.
Byl to docela maličký růženeček z deseti malých a
dvou větších perliček ze stanionu. Nevěřila jsem
svým očím:"Ach, Slávinko, srdečný dík!"
"Musíš poděkovat paní docentce. Tu to napadlo a
nejvíc se o to přičinila.My schovávaly jen staniol a
Ivanka vytrhla nitě ze svého roztrhaného povlaku.
Docela bezvadná práce to není, musely jsme po
spíchat, aby to bylo hotové, až se vrátíš. Chtěly
jsme tě překvapit. Ulehčí ti to modlitbu růžence."
Byla jsem hluboce dojatá nad tou milou pozorností.
Všem jsem poděkovala. "Jen dej pozor,"řekla paní
docentka,"aby to policistka neviděla, jinak by se
nám zle vedlo..." Bylo totiž velmi přísně zakázáno,
mít něco u sebe v cele.
"Nebojte se,"řekla paní Kalupková,"tento růženec
vám darovala Matka Boží k dnešní slavnosti a pro
to také na něj dohlédne a zamezí tomu, aby na něj
policistka přišla. Až zase přijdete na svobodu, do
neste jej do Fatimy jako dík a pomodlete se za nás'.'
NEŽ NASTALA TMA,
vyprávěla jsem Slávince o výslechu a také o poky
nech policisty ve Znojmě. Proto jsem na všechny
otázky neodpověděla.. .je na to zákon! Slávínka
vzplanula:"Zákon k našemu dobru? Tyto zákony
jsou psané rudými písmeny. Ujišťuji tě, že uplyne
hodně času, než tě zase zavolají..."
A měla pravdu. Uplynul celý květen a červen, a
když konečně uplynuly dva měsíce, kdy směli být
vyšetřovaní ve vazbě, dostala jsem sdělení, že se
tato lhůta pro mne prodlužuje o další dva měsíce.
NĚKOLIK DNÍ JAKOBY NA NAŠI CELU ZAPOMNĚLI
Pak pro nás nastal dost pohnutý čas. Začalo to
brzo ráno malou neobratností. Zubní protéza paní
Kalupkové se při snídaní zlomila a vypadla zlatá
objímka. Byla z toho nešťastná. Zabalila si dílek do
kousku záchodového papíru a položila do přihrádky.
Takové nešikovnosti skličují člověka ve vězení víc
než když je na svobodě, kde si hned najde pomoc.
Paní Kalupková se rozplakala.
"Ticho!"vykřikla náhle Ivanka, šla tiše ke dveřím
a poslouchala. Pak nám pokynula, ale nechápaly
jsme. Tázavě jsme pohlédly na Slávinku.
"Bude prohlídka,"zašeptala."Prohlédněte si přihrád ■
ky a ty schovej svůj růženec. "Kam ho ale schovat?
Vtiskla jsem růženec do slámy v podušce. Paní do
centka vhodila něco do záchoda a už se otevřely
dveře a stálo tam celé hejno policistek. Vyhnaly
nás a zavřely do prádelny. Musely jsme se svlék
nout, dvě policistky prohlížely všechno, i obruby
našich pyžam, pročísly nám vlasy, rozpustily copy
a když bylo po kontrole, směly jsme se obléknout.
Dovedly nás do cely, před kterou ležela hromádka
odpadků.Staniol, špačky tužek, dopisy, zbytky balíčků-co jsme si schovávaly, protože jsme nevěděly,
jestli to snad ještě nebudeme potřebovat.

JEZUITA V BAVORSKU

Máte charakter!*
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Obvykle se říká, že Slovek je charakterní,
když je verný svému presvedčené. Slovek bez
charakterné se otáčí jako korouhvička při zá
vanech veřejného mínění, dává se vést náhoda
mi, mésto aby je ovládal.

Novic. Taantcíek MíkuíáAek ie doótaZ do MnícJwva, aby po kKačcvaí ve itudíu ^íZo^o^íe,
Kromě donacích Bavoráků tam studovali filosofii Češi a Slováci, Rakušané, Jugoslávci,
2 Francouzi, 2 Angličané a 1 Australan.
NÁS-CECHY A SLOVÁKY MĚLI VŠICHNI RÁDI.
NIKDO NENÍ CHARAKTERNÍ, NEMÁ-LI PEVNOU VŮLI
Zvláště rektor koleje. Snad i proto, že za
Ale co je vůle? Jé to projev naší činnosti?
rok se přihrnuli studenti z dvou ostatních
Nebo zvláStrié vlastnost? Něco, co vede nás
německých provincií. Prušáci byli Bavorákům
rozum a smysly tak, jak si přejeme? To je
nesympatičtí. Rakušané a Jugoslávci odešli.
otázka pro psychology a filosofy. Z mravného
Z české provincie pak už nikdo nepřišel,diin
hlediska je vůle nejdokonalejší forma lidské
stačil sotva pro tři německé provincie.Když ' činnosti-promyšlené-na rozdél od pudů-které
jsme skončili, udělali jsme akademii na rozjsou neuvědomělé a slepé. Jedném slovem, máme
loučenou-a rektor ukázal, že nás má opravdu
být pány 'oho, co vědomě děláme.
rád. Poděkoval nám za úspěch ve studiu i.v
práci pro společenství."Dobře, že jste tu
' kořenem naší Vůle je svoboda
žili tři roky pohromadě a měli se rádi .Nevin,' Bez né bychom byli otroky svých činů-ale ne
co příjde/byl r. 1936/a budeme snad ležet
: jejich pány. Jsme svobodni jen proto, že máme
rozum-ten zvéře nemá-to jedná pudově. Aspoň
proti sobě v zákopech. Itehdy si vzpomeňte,že
Špetku vůle má každý člověk. Jinak je vůle
i na druhé straně jsou lidé, které můžeme
véce méně ovlivněná rozumem - či lépe poznámilovat."
váném dobrého a zlého, povahou, dědičnými
POZOROVALI JSME VZROST NACISMU V NĚMECKU
Když nastoupil Hitler, přišli do donu dva
; sklony, návyky a zvyky.
esesáci s kufry plnými knihy Mein Kamof. P.
NEJEDNÁME SVOBODNÍ, NEZNÁME-LI PŘÍČINU, PROČ,
ministr-Bavorák-je převezl. "Tb jdete teprve
Kdo má cíl, rusí znát i příčinu, proč má jed
ted? rty už máme této knihy dost." Zavřeli
nat tak a ne jinak. Čím silnější cél-tím sil
kufry a odešli. Na nic se neptali-na štěstí. ' nější vůle. Kdo chce dosáhnout doktorátu,musí
V naší knihovně byl jediný exemplář té knihy
se pilně ucit-poznávat. Kdo chce, aby ho jiný
Pak přišly první volby. Rektor řekl Němcům:
miloval, musí v něm vidět svůj ideál a pak
"Bude se volit zde, aby se zjistilo, jak vonajde vždy dost silnou vůli, aby milovaného
líne. Smíme si dovolit jen 10 hlasů proti.
pro sebe získal.
První budu já-ostatní se dohodněte." Přišla
Tak přechází z nejnižších pudů do vyšších a
volební kcmise, všichni za půl hodiny odvoli Vyšších oblastí. A nejvyšší oblast je cíl li. Za chvíli už rozhlas hlásil, jak jsme von vědomě formovat svou osobnost - u křesťana
lili v koleji.
formovat osobnost podle vůle Boží.
BOJ NACISMU PROTI CÍRKVI NÁM UKÁZAL KARDINÁL
FAULHABER.Kázával v déme i v jezuitském kos-' CHARAKTER JE SLOŽITÍ SOUBOR IDEÍ, ýKOlň,ČIffŮ
SKLONŮ, ZVIlSi - dobře uspořádaných, s ohledem
tele. Otevřeně a směle. Když např.začali na
na uskutečnění cíle a dosažení ideálu. Ti jsou
cisté zasahovat do výučování náboženství,
u každého jiné. Každý má jinou povahu, cit,
četl hlášení nacistů pro školy a na konci
vášeň/i dobrou!/,náladu, zvyky, stupeň energie
hlášení citoval příslušný článek smlouvy s
atd. Je-li to vše ponecháno náhodě, dojde ke
Vatikánem a Německem:"Toto podepsal a slíbil
konfliktům-ve vztahu k lidem, v manželství,
vůdce. Kde je tedy německá poctivost a čest?'
ve výchově dětí, v práci...
Nacisté zuřili. Když odcházel z kostela, na
dávali mu-dokonce po něm i stříleli. Ale
PODROBIT, ZHARMONIZOVAT ŽIVOT JE VELKÁ PRÁCE
zatknout se ho neodvážili.
Charakter poznáme podle JEDNOTÍ a STÁLOSTI.
KATOLICKOU MLÁDEŽ VEDL JEZUITA P.DELP.
Ad e. tyto vlastnosti mohou mít i zlí lidé, ti,
Později ho nacisté v Mnichově zatkli a popra kdo mají špatné ideály-komunisté, nacisté,mus
vili. Vyprávěl nám o svých obtížích a o hrdirt limové. .. Našim ideálem je však, přidržovat
ství mladých katolíků. 0 své práci nám vyprá se učení víry a dát se jí formovat, zlepšovat.
věli i ostatní jezuité z celého Německa.
Máme dvě tisíciletí zkušeností, že pravý, silPO SKONČENÍ STUDIA JSEM SE SIAL PREFEKTEM,
■ ný křesťan oživuje září svého křesťanského
/dnes se ternu říká vychovatel/na arcibiskupcharakteru své okolí. Svaté jsou nám vzorem.
skem gymnáziu v Bubenči. Těžká práce. Krčmě
Je pravda, že bez toho, že se napojili na
vyučování jsem se staral o studenty ve ško
Krista, by svatosti nedosáhli-říkáme tomu mile -ze čtyř vyšších tříd-asi 150 hochů,a to
lost-ale milost může člověk odmítnout nebo
byla těžká práce-byli to už mladí lidé a řád
přijmout. Jestliže přijímá každý den milost
ve škole byl přísný. Chránil jsem je.
a formuje křesťansky svůj charakter, zvítězí.

řemeslník z nazareta
KDYSI MLUVÍVALI LÍDĚ O TOM, JAK SPASIT SVOU DUŠI,
ale ne tolik o tem, jak si upravit pohodlný život. Zdů
razňovalo se náboženství a mravnost, ale ne tolik politi
ka a hospodářství. Člověk se dnes dá méně přitahovat k
Bohu, zato víc k penězům. Touha po Kristu se zmenšila,
nesmírně se však zvětšila touha po MOCI a BOHATSTVÍ.

MODERNÍ ČLOVĚK, ODTRŽENÝ OD BOHA, OD DUCHOVNÍCH HODNOT, i
přenášených celými věky, touží dnes po uspokojení svého
sobectví rozumu MOCÍ a svého sobectví TĚLA požitkářst
vím. Těmto"ideálům" se staví na odpor anarchismus a ko
munismus. Anarchisté se snaží svrhnout každou vládu,moc
a pořádek je pro ně špatný. Komunisté dokazují, že maje
tek je špatný a vkládají jej do pokladny státu. Proto
zabírají soukromý majetek do své kapsy.
ZDRAVÁ MYSL HLEDÁ ŘEŠENÍ MEZI OBĚMA EXTRÉMY,
z nichž jeden-včetně fašistů-uctívá moc, druhý pořádek
zavrhuje. Křesťan hodnotí tyto ideály jinak. Podle učení
a život toho, který kráčí jevištěm moderního světa a
čas posunuje od zcény z Nazareta do New Yorku, a z Genezaretského jezera na břeh Temže. Ježíšův skrytý život v
Nazarete je věcná odpověd na oba problémy.

MOC A BOHATSTVÍ MOHOU BÝT UŠLECHTILÉ, ale. . .zde se náš
Pán liší od moderního světa- nikdo nemá právo na moc,do-:
kud se nenaučí poslouchat a nikdo právo na bohatství, do:
kud se nenaučil být chudý. Před svým vystoupením byl Pán
poddán svým rodičům a byl chudým venkovským tesařem.

NAZARET NENÍ ŘEČ 0 KRÁSE OTROCTVÍ A PODDANSTVÍ
jak tvrdí někteří nepřátelé křesťanství. Byl-li náš Pán
lidským dítětem-ale ne zároveň Bohem, pak by nás jeho
tesařská dílna poučovala, že moc je špatná. Pán však byl:
MOCÍ, která se stala poslušnou. Mistr se stal sluhou.A
Pán přišel proto, aby nám sloužil. Z lidského hlediska
sahala jeho moc generacemi až k Abrahámovi. Z božího
hlediska spočívá od věků v náručí svého Otce.

NAZARET NENÍ OTŘEPANĚ SLOVO 9
Jeho moc slavil při narození zpěv
andělů.V dvanácti letech udivoval
svou moudrostí moudrost učitelů
Zákona. Jeho moc změnila vodu ve
víno, ruka utišila bouři na moři.
Připomněla Pilátovi, že svou moc
nedostal od Říma, ale od Boha.
Ten, který měl moc, řekl o sobě:
"Dána je mi všechna moc na nebi i
na zemi!" Skoro celý život žil v
zapadlé židovské vesničce, bez bo
hatství a slávy,poddán Panně a mu
ži, které znal dřív, než povstal
svět, než byli stvořeni.
TO BY MĚLO POUČIT SVĚT,
který moc oslavuje nebo jí opovr
huje. Ifen, kdo se nenaučil poslou
chat, nemá právo panovat, kdo se
nenaučil podřídit, nemá právo
na moc. Proč se často měnil-a mění
moc v tyranii? Proč klesá lidská
autorita na úroveň násilí? Kdo mě
li moc, neuměli poslouchat a ti,
kdo měli-a mají-autoritu, neumí se
podřídit. Neuznaj í-li hlavy stá
tů a politikové nad sebou moc,je
jíž zákony musejí poslouchat a jejímuž soudu se musejí podřídit,
jak mají pak jiné učit poslouchat?
Bez ní se nedá vládnout-ani v Cirk
vi! Neuznají-li Krále králů, jak
se zabrání moci, aby se nezměnila v
tyranství? Pán nepřišel na svět
proto, aby moc odstranil. Přišel
proto, aby nás naučil, jak máme
moci užívat. Nikdo nemůže být ge
nerálem, dokud nebyl vojákem! Nik
do nemá právo být bohatý, dokud
se nenaučil od bohatství se opros
tit, nezáviset na něm. Náš Pán
byl chudý řemeslník-musel se živit
Ale i boháčem,který se stal chudým
a mocnářem, který se stal poslušným-až k smrti kříže. Bylo to bo
hatství toho, který stvořil vesmír
posetý miliardami hvězd a zemi,po
setou květinami. Jeho příbytek je
bohatství Otce, s nádherou, kterou
"ani lidské oko nevidělo, ani
ucho lidské neslyšelo, ani na lid
skou mysl nepřišlo..!'/l.Kor ,2.9.Z
AS CELÝM BOHATSTVÍM SE STAL CHUDÝM!Chodil jako chudý kazatel,
který nemá kam hlavu složit.Chtěl
zemřít na kříži a být pochován v
cizím hrobě.
Známe dobročinné boháče.

Budha nabádal žáky, aby se zřekli majetku
Stoici při hostinách chválili chudobu.
Ale nikdy neslyšel svět o chudobě, která
nebyla ani asketickým pravidlem,ani hrdým
odmítnutím majetku, ani dobročinnou
ozdobou, ba ani mystickou náladou, ale
krokem k vyšší dokonalosti, spojené s
Duchem Božím.
Mnozí už řekli:"Rozdej všechno co máš,"
ale Pán dodává:"Pak příjd a následuj mne!'
Jeho učení není učením sociálních reformátorů, kteří při pohledu na zlořády a
hltavost kapitalismu provokují vzpoury a
žádají rozdělení majetku-i když ho maji
tel nabyl poctivou prací. Muž z Nazareta
nepodporuje komunisty, kteří proklínají
kapitalisty. Nikdo nemá právo být bohatý,
dokud-jako náš Pán-nedokáže, že je svobodný od vášně k majetku. Proto byl náš
Pán tak tvrdý k sobeckým boháčům a řekl,
že spíš projde velbloud uchem jehly, než
boháč do nebeského království. Chudoba v
Nazarete nebyla odsouzením bohatství ani
jeho oslavou. Jeho chudoba nás poučila,že;
se musíme oprostit od vášně k majetku,aby;
byl oslavený Bůh a spaseny duše-i kdyby ;
jeho bohatstvím bylo pár rybářských loděk a sítí.
PROČ SE BOHATSTVÍ ROZPLYNULO VE VÁLKÁCH
o majetek? Proč bylo tolik boháčů hrabivých a tolik majetných lakanců? Proč bylo tolik chudáků zatrpklých a utlačovaní
se stali komunisty? Nevěděli, jak osvobodit srdce od bohatství. Nenaučili se tomu, co hlásá Pán v Nazaretě:mít všechno a
nevlastnit nic! Pán neřekl, aby se chudí
byli spokojeni s chudobou, ani boháče,
aby se vzdal svého majetku. Člověk se
nestává chudým, když rozdá majetek, ale
chudým je, když k němu nepřilne. Neřekl:
"Blahoslavení boháči"ani"blahoslavení
chudí"-ale"blahoslavení chudí v duchu.
"LIŠKY MAJÍ SVÁ DOUPATA A PTÁCI HNÍZDAale Syn člověka nemá, kam by hlavu složil." On, který měl moc nad vším, poklekl
před svým umučením před učedníky a umyl
jim nohy. Naučil nás, jak být chudými,
aniž bychom hlásali oproštění od majetku
a být poslušnými, aniž bychcm byli révolucionáři.
Chudoba a otroctví nedávají nikonu právo
na nebeskou slávu, ani na moc a bohatství
na. Avšak bohatý člověk projde branou k
Bohu, nepřilne-li ke svému majetku a bude jej užívat podle příkladu Páně.
DÍLNA TESAŘE KRISTA JE PARADOX mezi bohatstvím a chudobou. Pán je vlastně jediný, který kráčel touto cestou po zemi. 0
Něm mohli říct bohatí i chudí:On je jedním Z nás!
Aw?’ Fatten SHEEN
J

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Podle zprávy ruského ministerstva připadlo10
loni na 1000 manželství 468 rozvodů. Méně rozvodů
je v Lotyšsku. Nejvyšší počet rozvodů je v USA.
Ne./vt0óŕ -ipoíteba alkoholu je v BuihastAku-9,3 Z na
/tok. Na druhém mÍAtě je PotAko.
Církevní stř.škola a zdravotnická škola sv.Anežky
v Odrách dostala nabídku distributora SAM, že
dodá škole prodejní automaty na preservativy-kondcmy. Ředitel školy poslal kopii odmítavého dopisu
také ministru P.Piťhovi a Olze Havlové. Sděluje
distributorovi postoj katolické Církve.
Začátkem áno-ta aí odpočinut av.Otec nekotik hodin
v appeninAké obiaAti Gfian Soaao. Je to už devátá
Aouhiomá návštěva au.Otce v této obiaAti..
President Clinton vyhlásil 9.2.nový program k boji
proti ctnamným jedům. Bude stát přes 13 miliard dol.
bvKopAké ApoiecenAtví oznámilo, že uv^tni 500 mitiaid Lit. pno obeti násiodnoAtních boju v A^Kice.
Za pui miifaridy chce po A tavit point nemocnici v
Banja Luce v Boa né.
Křesťanská akademie v Hradci Králové pořádá každý
měsíc na lékařské fakultě přednášky o časových ná
boženských problémech. Přednášel tam P.Dr.Karel
Vrána, P.Ing.M.Fiala a P.Opatmý-ten hovořil o ná
boženských sektách. Mluvil i Mons.J.Laštovica z
Říma a prohlásil, že pod rouškou pokroku se někdy
zneužívá moderních věd a nebere se ohled na zásady křesťanské mravnosti.~
3.2.páijai Av.Otec oaí 40 kehotnika kongH.Obtátů
au .JoAe^a, ktečí méti v Krmě genestafnl kapituiu.
11.2.při mši sv.za nemocné zažehl sv.Otec v chrá
mu sv.Petra lampu s olejem z oliv z Hory Blahosla
venství ve Sv.Zemi a odevzdal ji římskému poutnickénu dílu. Bude hořet v basilice Zvěstování Panny
Marie v Nazaretě po celý rok rodiny. 10.12.ji od
nesou poutníci pod vedením kardinála-vikáře Kamila
Ruinihq do Loreta v Itálii.
ZtaiAká Charita vybudovala oaí 30 domku v Jasmínu.
v ChohvatAku-kde btjia uca Awvnána Ae zemí.
Od r.1988 do r.1991 zavraždili tzv.oddíly smrti v
Brasilii skoro 6.000 dětí, které žijí bez donova
na ulici. Oznámil to v Sao Paolo deník Folja. Jsou
to děti od 5-17 let a jejich počet roste.__
?>lo f, .V>i .Ivo CIaojl, cisikevni Aoadce, oAĹavii 5.7.
msi.40 tet od kněŽAkého Auecení. V Novém
Živote je od něho zaAvěcený článek o cisíkevním
majetku. UueÁejnifi jAme také od něho Hadu článku.
Lidový časopis Posel sv.Antonína, který vychází v
6 ti jazycích, vyšel také v rumunštině-5.000 výt.
70.1 .zahájiti knězi v MadaiAku duchovni Atužbu me
zi vo jáky-podte dohody a Vatikánem.________
Řád minoritů/odvětví františkánů/v Polsku založí
televizní stanici Niepokalanóv. Žádají o povolení.
Na programu budou církevní slavnosti, pořady z
vlasti i zahraničí, dále o rodině a ochraně životního prostředí.______________________________________
Na Lerchově ulici v Brně je základní církevní ško
la. Ředitelkou je Marie Holíková.

NEJEN DIAGNÓZA-_
TAKÉ LEK!

Moderní psychologie je presvedčená, že je
nezdravé potlačovat v sobe to, co si mys
líme. Jako je nebezpečné pro tělo, zastíra-li se nemoc.
VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ UZNÁVÁ ČLOVĚK UPŘÍMNĚ,
že je v neprávu. Nepokoj v duši zavinuje
porucha vůle. Uznáme-li svou chybu, může
začít léčení a může se vrátit zdraví.
Moc, odpustit hříchy, dal Pán apoštolům a
všem, kdo ji od jejich zástupců-biskupů,
svěcením dostanou: kněžím. "Komu odpustí
te hříchy, těm jsou odpuštěny, kterým je
zadržíte, těm jsou zadrženy."/Jan 20,23/.

BEZ LÍTOSTI A v8lE POLEPŠIT SE-NENÍ ODPUŠ
TĚNÍ. Přizná-li dítě matce svou vinu, ale
nechce se polepšit, nemá přiznání valnou
cenu. Jejich vzájemný vztah je porušen.
Tak je hříchem porušen vztah mezi Bohem a
člověkem. Ovšem Bůh nás zná lépe, než my
sebe.Lítostí a vůlí, polepšit se, se náš
vztah k Bohu-a také k sobě a k lidem,
uzdravuje. Bez lítosti není odpuštění!

ODPUŠTĚNÍ JE BOŽÍ DAR - M I L O S T
Získal ji pro nás Kristus svým utrpením.Bňh-člověk smířil člověka s Bohem. Proto říkáme, že
Kristus zemřel za naše hříchy-ačkoliv jsme tehdy
neexistovali. Po této milosti musí ovšem člověk
sáhnout-jako sáhne po jídle, aby se nasytil.
11
Po upřímné zpovědi.pozná člověk lépe sebe, ocení
hodnotu pokory, víc chápe chyby druhých, posilují
vůli a učí se sebeovládání. Odpad od Ducha, který
je v Ježíši Kristu-je zdrojem všech duševních ab
normalit a všeho zla. Zapojení do Krista je zdro;
pokoje a radosti.
VIDÍME-LI IDEÁL V KRISTU, mBžEME PŘEKONAT SEBE
Přečtěte si DOBRY životopis světce nébo člověka,
který se o dokonalost snažil. Pravice]ná sv.zpověd nás chrání, aby naše hříchy, obavy a úzkosti
neprosákly do podvědomí a nezvrhly se v melancho
lii, psychózy a neurózy/. Svět odmítl křesťanské
pravdy-vysmál se jim. Nyní je-odkřesťanené-přijímá-ale nedá ani odpuštění, ani povzbuzení. Naopak
špatný psycholog či psychyatr, může člověku ublí
žit, nezasáhne-li kořen nemoci a poruchy.

PSYCHOANALÝZA CHCE OSVOBODIT OD POCITU SMUTKU
Chce převést obsah podvědomí do vědomí. Je tojis
tě hodnotná metoda. Ale zpytování je také zkoumá
ní podvědcmí/a navíc je zdarma/.Vydává-li se psyHŘÍCH JE DNES ZPROFANOVANÉ SLOVO
choanalyza za filosofii a tvrdí, že hřích neexis
Lidé si pod ním představuji obvykle zločin tuje, dostává se na scestí. Někdy zaviní duševnítrestaný zákonem nebo nemravnost-a tu
a duchovní-vadu suroví, hloupí, lhostejní rodiče,
omlouvají. HŘÍCH JE NEDOSTATEK DOBRA,trhli někdy omezení učitelé nebo nevhodné prostředí atd.
na v dobru, narušení láskyplného vztahu
Ale odpovědnosti úplně se člověk zbavit nemůže.
mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi navzá
Spravedlivější a zdravější je obvinit sám sebe.
jem. Dnes se víc zdůrazňují hříchy proti
Potlačování mravního"já"a zdůrazňování"já"živočišlidem-snad proto, že jejich porušování
ného je jednou z hlavních příčin duševních poruch.
druhými na nás víc cítíme.Ale bez dobrého
Jak zhoubné je tvrzení, že příčinou chorobných
vztahu k Bohu nebude ani náš vztah k li
komplexů je mravní ukázněnost!
dem tak dobrý, jaký by měl a mohl být.
PSYCHOANALÝZA NAJDE VADU, ALE NEDÁ ODPUŠTĚNÍ!
NÁSLEDKY VINY SE NĚKDY ODSTRANIT NEDAJÍ.
Jako kdyby lékař našel chorobu, ale nedal lék.
Vrah se vyzpovídá, ale zavražděného nevzk Psychoanalyse podporuje pacienta v domněnce, že
řísí. Rodiče nevšímavostí pokazili dítě,
jeho stav je zvláštní, složitý-nic víc. Antony
ale škodu na něm často napravit nemohou.
Quinn,americký herec, chodil dlouho k drahému psy
Zrádce může litovat, ale následky zradychiatrovi. Doprovázel ho"chlapec"výčitkami. Lékař
zejména zradí-li posvátné poslání a vzbudí ho nevylečil, vyléčilo ho poznání, že lásku přijí
tím pohoršení-nikdy dokonale nenapraví.
má ale nedává. "Láska přikrývá mnoho hříchů,"řekl
Velcí hříšníci se snažili napravit svou vi Kristus. Jistě může psychoanalýza pomoci nemocné
nu velkým pokáním, zanícenou prací pro Bo mu, aby poznal kořeny své viny-tj.svých hříchů.
ha a pro duše-někdy obětováním života.
Tak ho může připravit k svátosti smíření.
Hřích zmenšuje lásku. Ta má spojovat věří MNDHO PSYCHOANALYTlkB MRAVNDST POPÍRÁ-neuznává
cí. Kněz-zástupce Kristův, jmé
nic nadpřirozeného. Mezi psychoanaly
nem Božím, přijímá litující
N sou a dobrou zpovědí je rozdíl! Zpoho mezi věřící.
. věd vymazává stopy hříchu. Na zpoZPOVĚDNÍ TAJEMSTVÍ. Ani
věd se připravujeme,litujeme
při pohrůžce smrti nesmí
hříchů a slibujeme polepšení.
kněz prozradit, co se mu
Bůh se nám nevnucuje, respektukdo zpovídal. I lékař a
je naši svobodu. Chceme-li však
právník musí zachovat ta
být duchovně zdraví, potřebuje
jemství -jinak ho stát po
me jeho léčivou moc- totiž milost
trestá. Kněz, který tajem
posvěcuj ící.
ství prozradí-může být de
Podie P.R.HosiaIc.zuka, T.J.
gradován.

BIBLICKÝ KROUŽEK
Duchovní a biblické kroužky spojují
rozjímání o slově Božím s modlitbou
a přátelským rozhovorem. Jsou jedním
z nejúčinnějších prostředků,jak pro
hloubit svůj vztah ke Kristu a druhé
mu člověku, jak vytvořit zdravé a přá
telské vztahy mezi lidmi a jak se vzá
jemně poznat, pochopit a povzbudit.
CHCEME-LI ZALOŽIT KROUŽEK
poohlédněme se po těch, kdo touží po
něčem hlubším a nehoní se jen za pe
nězi a kariérou. Po dvou, třech návš
těvách se můžeme domluvit, že se pra
videlně sejdeme k rozjímání.
NEJLEPŠÍM VEDOUCÍM JE DOBRÝ KNĚZ.
ale i vzdělaný věřící laik, který ví
ru zná a nesvede ostatní na bludnou
cestu. Základem je Nový zákon, někte
ré knihy St.zákona, knihy P.Hrbatý
aj.Než výjde nový český nebo sloven
ský katechismus, stačí i starší, ale
naprosto pravověrný.
KOLIK? - Pět až deset. Děti, pokud
neruší, mohou být při tom také.Zvyka
jí si na přátelské, křesťanské ovzdu
ší a starší se lecčemu přiučí.
JAK ČASTO? - Bydlíme-li blízko sebe
a o víru je velký zájem, může být
kroužek týdně (nedáme se zahanbit Svěd
ky Jehovovými, kteří se týdně schá
zejí). Stačí i jednou za 14 dní, při
větších vzdálenostech měsíčně.
KDO KROUŽEK VEDE? - Nejlépe vzdělaný
a hluboce věřící kněz nebo jáhen. Mo
hou se střídat. Nebo si duchovní sám
vyškolí dobré vedoucí kroužku. Vedou
cí si musí dobře prostudovat látku,
kterou bude probírat- hl.z evangelií.
JAK
POSTUPOVAT?
1.Každá schůzka začne přesně a zahájí
se modlitbou za osvícení Duchem sv.
2.Stručně se zopakují myšlenky z mi
nulého kroužku. Zkontrolujeme, jak
jsme splnili své předsevzetí nebo
úkol, proč jsme je nesplnili. Naše
zkušenosti pomohou druhým.
3.Vybraný při min.schůzce přečte tu
část Písma,kterou si připravil a
o ní rozjímá. Může mít i
poznámky, užitečnější je
je nečíst, abychom se
naučili dobře vy
jadřovat. Po ob
tížných začát
cích si na to
z vykneme. Roze
bereme text,roz
vedeme hlavní
myšlenky a uká
žeme, jak je po
užít v životě.

Co by dělal v tomto případě Kristus?odkud hrozí nebezpečí? Příklady, vlastní
zkušenosti-bez uvádění jmen. A podobně.
4.Pak jeden po druhém připojuje myšlen
ky, na které při vlastním rozjímání
za dobu od min.kroužku přišel. Netuší
te, kolik se ještě dá z textu vyčerpat
Každý at si poznamená do sešitku to,
co ho nejvíc zaujalo, co se na něho
vztahuje, co právě potřebuje-aby se 12
k tomu mohl vrátit později. Poznamená
si i svá předsevzetí-ne moc a ne těž
ká. Sdělí druhým své zkušenosti-i
špatné. Co je pro něho nové, s čím se
ještě nesetkal, v čem upraví svůj ná
zor, jak změní leccos ve svém životě,
JAK PRAKTICKY VYUŽIJE VÝSLEDKU!
5.Je-li text k tomu vhodný, může se roz
vinout i přátelská a věcná debata. Vy
jadřujeme se stručně a pádně. V krouž
ku se totiž naučíme vybrat rychle
hlavní myšlenky ve všem, co budeme
číst nebo slyšet a zhodnotíme je auto
maticky z hlediska zdravého rozumu a
Kristova evangelia. NAUČÍME SE KŘES
ŤANSKY MYSLET A JEDNAT .
6.Bud se hned pomodlíme nebo nastane
přátelská zábava, pohoštění a pod.
V tom případě se pomodlíme nakonec.
Pohostí-li nás ten, u něhož se
kroužek koná, přinesemu mu
• něco "do kuchyněJe dobré, když se vedoucí několika
kroužků občas sejdou a v tomto"velkokroužku"si vymění zkušenosti nebo dají
k dispozici nejdůležitější myšlenky a
nápady ze svých kroužků. Je-li i debata
měl by ji vést zkušený kněz nebo řeholník. Cílem debaty není PROSADIT VLASTNÍ
NÁZOR, ALE DOSTAT SE CO NEJBLÍZ K PRAV DE A TU PAK USKUTEČŇOVAT VE VLASTNÍM ŽI
VOTĚ!
Uvažme, jak pečlivě studovali bezcenné
a protináboženské"pravdy"marxisté, jak
je dosud studují a uskutečňují v životě
různé sekty. Jak obětavě se scházejíMY, KTEŘÍ MÁME K DISPOZICI ZDRAVĚ MYŠ
LENKY SYNA BOŽÍHO, měli bychom se schá
zet mnohem nadšeněji a obětavěji, zvlášt
dnes, kdy proti Kristu se útočí ze
všech stran, ponižuje se, posmívají se
mu, jako když trpěl a
visel na kříži.
Vzorem je pro nás
obětavá Matka Boží)
Maria, která pozo
rováním svého Syna
rostla v lásce a
statečnosti - šla
za ním i ke kříži,
když všichni ostatní
utekli! JSME CÍRKVÍ
BOJUJÍCÍ !!!

NOVINKY
V noci na Nový rok se v katedrále sv.Augusti
na v Jaumasukro/Pobřeží slonoviny/zúčastnilo ;
přes tři tisíce mladých nočního bdění a mod
liteb za mír ve světě a bratrskou lásku.Vět
šina patří k charisnatické obnově./Charisma
ta jsou milosti, určené hl.k posvěcení dru
hých a naprosto závislé na Bohu-Duchu sv.
Dostali je hl.apoštolově a první křesťané.
Nikdo je sám od sebe dostat nemůže,ani světec
Loni byt poAvěcen opnaveňý domov v Ptaze-Ktčr
kde pnacují SkotAké AeAtny de Notné Vame.
Francouzská rada křesťanských církví/nekatolických/poslala tureckému min.předsedovi stíž
nost. Pravoslavné Turci utlačují. V Řecku zase pravoslavní utlačují katolíky.
Sv.Otec jmenovat ancíb .Ondlíeje Condeno Lanza
dí Montezemoto zvt .pKedAtavítetem Sv.Stotce v
Zznaetí. Je to pÁípnava na navázání díptomatických a tyku., ktené budou pnobíhat na áhovni
apoXt.nuncia a vetvyA tance. Zástupcem Zznaete
je Samuet AdaAa.
V rámci družby mezi petrohradskou pravoslav
nou teologickou akademii a tridentskou diecé
zí se konal týdenní doplňovací pastorační
kurs na námět "Péče o mládež a starší věřící,
boj proti opilství a růst nových sekt."______
V Ctně byto tôní popraveno 1 .Zoo oAob a to v
námci boje pnoti úptatkáte tví.
Na doporučení francouzské a švýcarské biskup
ské konference a na výzvu sv.Otce postili se
a modlili za mír v Bosně-Hercekovině věřící
od 21.ledna do 23.ledna.
2O.tedna uvedt ancib.Vtk do funkce nektona
phazAkého AemínáHe P.Jana Bažanta-vyAvěceného /t.7 973 bÍAkupem Tomáškem. Od n.1990 byt ví
cen.ekton.em Aemináňe. Jeho pnedchudce, P. Ka
det Pítík, je nektodem Nepomucena.
Boloňská diecézni rada pro pastoraci/síření víry/na školách vydala příručku"Výchova k po
hlavnímu životu". Rozebírá otázku z nábořenského, pedagogického a psychologického hledis
ka. Výchova má pcmáhat mladým ve škole i v
rodině, Dnešní výchova v laických školách-něk
dy i v katolických-mluví jen o biologické
stránce sexu-kterou má ovšem i zvíře.
Podte. zákona na ochdanu mtadých pod 18 tet
neAmí v Německu Aouknomá tetevíze vyAÍtatponnogna^ii a nÓAitnícké, ztočínecké ^itmy. Pitmy, nepňÍAtupné mtadým Ae Amějí vyActat až po
23 hod. NáAÍtí Ae nemá objevovat ani v tele
vizních novinách. Mtadež nad 18 tet Ae záejmě
kazit Amí.
V hl.městě Senegalu-Dakaru- zjistilo zástup
ců 14 ti býv.francouzských kolonií, že v těch
to zemích museli přijmout devalvaci/snížení/
měny o 50%. Museji tedy snížit dovoz drahého
zahraničního zboží.

17.-21.1.se konala v hl.městě Pobřeží slonoviq
Abidžanu mezinár.porada o šíření víry mezi
uprchlíky, bezdcmovci a kočovníky v Africo.U
Zúčastnili se jí i představitelé 25 biskupskýcl
konferencí a katolických organizací. Předním
cílem je dosažení větší mezinárodní solidarity
a finanční ponoci bohatých zemí -pro š íření vír
18.1 .začata ve Vatikáne schůze o otázkách, kato
tíckéoCZnkve východního obďadulďecko-katotíkuuniatu)v Rumunsku. Pďijet i papežský nuncius a
pheds tavení hehotí.
Vévodkyně z Kentu byla 15.1. přijata v Londýně
do katolické Církve. Mši sv.sloužil kardinál
Basil Hume v soukromé kapli Wfestminsteru za
přítomnosti jejího manžela, tří dětí a asi 10t
příbuzných a přátel. Její manžel je bratranec
královny Alžběty II. Po vyznání víry přijala
vévodkyně sv.přijímání a biřmování.
1 .tedna zatočit sv .Otec novou papežskou akade
mii, věnující Ae studiu společenských, hcApc.dáďských, politických a právních věd vg svette
’.katolické víny. Zatím jmenovat 31 čtenu z 24
.zemí. Z naší vlasti Bedňícha Vymětatíka - zaktadatete sdružení Pnáce a svoboda.
Papežská rada pro rrezináboženský dialog, napsa
la předsedům biskupských konferencí v Americe,
Asii a Oceánii. Stojí v něm, že Církev respek;tuje různá tradiční náboženství a
dcrnácí kultury, v pastoraci se má zachovat vše,
:co je v nich ušlechtilé, pravdivé a dobré, např
láska k půdě, respektování života, smysl pro
rodinný život a některé mravní zvyklosti. Musí
še zachovávat a hlásat katolická věrouka-tj .
Boží zjevení, ústřední postavení Syna BožíhoJežíše Krista, nenahraditelnost Písma sv. a
tradice, jednota Církve a Petrova nástupce, tj.
náměstka Kristova v Církvi bojující o víru na
této zemi.
'.Podte. Světové zdravotnické organizace v Ženeve
ije na světě nemocných aids asi 3 milióny, sero'.pozitivních je oaí 14 miliónu, z toho milión
d
’ ětí. Největší počet je. v A^rice-asi bl proč.,
kde vymírají ceté národy. Americký světadíl má
asi. 25 proč. Oísta zde udaná jsou ovšem menší,
protože úřady v některých zemích nehtásí-ani
neznají- přesný počet nemocných - a mnozí nemoc
ní se ze strachu před odpadem zdravých ani ke
'své nemocí nehlásí.
Letos je ternu 70 let, kdy se narodila Anna Zelíková/1924-1941/. Velký vliv na ni měly sestiy
•z kláštera Sv.kříže-tzv.křížové sestry, hl.ses
tra Ludnila. 1933 se nabídla Anička za smírnou
oběť za hříšníky. Dlouho o ni duchovně pečoval
p.Josef Hlouch, pozdější biskup v Budějovicích..
Byla členkou třetího řádu karmelského. Své velké bolesti před snrtí obětovala Bohm
Ve Švýcarsku žije. přes 35 tis.cikánu kmene Jehísch. 5000 vede ještě kočovný život. Mají švý
carský pas a stejná práva a povinnosti jako
ostatní Švýcaři. U Ženevy je cikánský tábor,
ve Vedsoiu.

VÍRA SE RODILA V BOLESTECH
Galaťané byli keltského původu. Sv. Pavel
tam založil pohansko-křesťanskou obec.
Zdá se, že se ubytoval s Barnabášem v domě
Galia-pozdějšího svého průvodce. (Sk 20.4).
Napřed tam ležel dlouho nemocen((Gal 4,14),
Jakmile mu bylo lépe, začal z lože nemocného
hlásat radostnou zvěst. I zde, jako v třech
galatských městech, se rodila víra v bolestech(Gal 4,19). Zůstal tam nejméně rok. Hlá
sal víru i v sousedních horských údolích,ko
lem jezera AI-COI a staré Herakleiet Eregli).
Prostřednictvím svého častého návštěvníka
Timothea pečoval i o duše v Lystre, Ikonii a
AntiochiiISk 16,2). Později vyšly z těchto
měst vynikající křesťanské osobnosti. Z toho
vidíme, jak bylo jeho působení v těchto
oblastech plodné. Své utrpení nazývá dopl
něním mystického Krista v jeho Církvi. (Kol I,
24). Bohužel, později vychladla víra v těch
to oblastech, nedbali tajemných zjevení sv.
Jana a propadli islamu, "Když se sůl zkazí,
čím se dá osolit?(Lk 14,34).Je to výstraha
i pro dnešní křesťanstvo, které rozežírá
jako rakovina pohanství, pověry, nevěry,
satanismus, lhostejnost a hereze.
APOŠTOLOVALI TAM OBA ČTYŘI ROKY.
Všude světili statečné a zbožné muže na
kněze a učitele víry. R.48 se vrátili do
Antiochie. Představení i věřící je bouřlivě
přivítali. A oběma apoštolům se zdálo, jako
kdyby přišli z divočiny opět mezi lidi. V tří
dě Sangon vyprávěli o svých zážitcích, jak
hlásali Krista a jak pro něho trpěli. Ani kně
ží v Antiochii nezaháleli a v celé Syrii až po
Cilicii vykvetl věnec nových křesanských
obcí.(Sk 15,23).
BRATŘI ZE ŽIDOVSTVA V JERUZALÉME
nechápali jejich apoštolát mezi pohany. Tvrdi
li, že každý pohan se musí před křtem dát
obřezat a přijmout zákon Mojžíšův. Obřízka
pocházela od Abrahama a měla oddělit věřící
v jednoho Boha od pohanů. Avšak toto rozdě
lení byl ten hořký pelyněk do Pavlovy práce.
Bál se, že se křesťanstvo rozdělí. Na jedné
straně křesťané ze židovstva-obřezaní a nad
řazení - na druhé straně křesťané z pohanstva-podřízení, tzv. proselité-což je řecké slo
vo a znamená "cizinci". S pohany, kteří by
li obřezáni, stali se židy a pak křestany.s
těmi obtíže nebyly. Ale většina křestanů by
la bud z pohanů nebo to byli tzv.poloproselité, neobřezaní, ale sympatizující se židov
stvem, Kdyby křesťané z pohanstva přijali
obřízku, znamenalo by to zblížení se synago
gou - a zapřeli by vykoupení křtem,
a obětí smrti na kříži.
DNES JSOU LIDÉ, KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE PAVEL
vnesl do křesťanství' ducha židB
Opak je pravda. Pavel razil cestu křesťanské
svobody a světovosti Církve.

V Jeruzalémě žili ještě učedníci Kristovi, kteří
viděli, že Ježíš sám se podrobil Mojžíšovu zá
konu, tj. přijal obřízku, zákony o jídle, před
pisy sabatu a j. Má tento krásný květ, který
rozlišil pohanství od víry v jednoho Boha,
být podroben židovství?
14
co říkali apoštolově v RímE?
Věděli, že Kristus splnil všechna proroctví,
která o něm říkal Starý zákon. Chtěl však vy
koupit všechny a to skrze Církev, kterou sám
založil. Ovšem Zmrtvýchvstalý Kristus neurčil,
jak se mají přijímat do Církve křesťané z po
hanstva. Nařídil však apoštolům, že radostná
zvěst víry se má hlásat po celém světě. Bůh
sice poučil Petra v Joppe, že neplatí židovské
předpisy o nečistých a čistých zvířatech ovšem nevěděli, je-li to výjimka nebo to pla
tí pro celou Církev. Chtěli řešit případ od
případu. Jak jsme se zmínili, předpisy židov
ského náboženství byly určeny do všech nejmenších podrobností. Židé z nich žili a měnit
je, znamenalo revoluci-ba víc než revoluci.
A přece nové-Kristovo-náboženství se muselo
od mnoha předpisů odloučit. To židé z křes
ťanstva těžko chápali a ještě tížeji se od toho
odpoutávali. Ba dělali nátlak na věchny křes
ťany, dokonce i na apoštoly. Jedno si však ti
to lidé zachovali: věděli, že Bůh nepatří jen
židům, ale všem lidem. Jinak by byli museli
zapřít své vlastní proroky - a ovšem i Krista.
Avšak zákon o obřízce byl pro ně jakousi svá
tostí. Pro ně bylo křesťanství jen vyvrchole
ním židovství.
APOŠTOL NÁRODŮ
PŘÍKLADEM PRO NE BYL PŘÍBUZNÝ PÁNĚ
sv.Jakub. Ten se ovšem připojil ke křestanům
teprve po odchodu Ježíšově. Patřil k židovské
sektě nazarénů. Životem i chováním vnukal
všem úctu. On jediný směl vstoupit do svato
stánku chrámu-jinak tam měli přístup jen
kněží. Zil v bezženství, nepil opojné nápoje,
dlouho klečel a modlil se v chrámě-říkalo
se, že žije jako Jeremiáš, aby odvrátil zničení
Jeruzaléma, které prorokoval Kristus. Nestříhal si vlasy, nejedl maso, chodil bos, nenosil
vlněné šaty. Byl jakýmsi patriarchou Starého i
Nového zákona. Na něho se neodvážili’ani
saduceové ani farizeové. Kvůli němu se mnozí
zbožní farizeové stali křesťany. Dokonce i řa
da kněží. Ale židovské předpisy-aspoň na začátku-neopustili. Podle podání z r.2OO si do
konce sv.Marek uříznul palec, aby nemusel
sloužit jako židovský kněz.
V RÍME POKLADALI KŘESŤANSTVÍ' ZA
ŽIDOVSKOU SEKTU.__________________________r
Nic nevěděli o vnitřním tajemství, o slavení
mešní oběti. Zdálo se, že svobodomyslný směr
’Štěpánův zmizel. Ale dědicem svobody v Kris
tu byl právě ten, kdo schvaloval ukamenováprvního mučedníka.
Josef HOLZNER
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sebepoznání vede k pokoře i k pochope
ní ostatních lidí.
J.Doubrava

TY JSI SKÁLA!

VÍTE,CO JE TO ?

SIXTUS V.
CEREMONIE- obřady, jsou v Církvi 15
(Felice Peretti)
presne stanovene symbolicky vyjadřované způ
24.dubna 1585 - 27.srpna 1590
ooooooooooooooooooooooooooooooo
soby UCTÍVÁNÍ BOHA a svátých při liturgický:
Třetí velký papež reformy se nar.ze selských
bohoslužbách. Jsou Církvi předepsány pro
rodičů 13.prosince 1521 v Grottamare. Rodičům
hlavní úkony při oběti mše sv.a při udílení
se před narozením čtvrtého dítěte zdálo, že
svátostí a mohou se podle potřeby měnit-ovšen
jejich syn bude papežem. Proto mu dali jméno
ne tak, aby se zničila podstatná část-např.
Felix-šťastný,t. j. že všechny obšťastní.Sám měl
slova přeměňování při mši sv. nebo slova při
jako dítě štěstí. Jednou se vzňala od svíčky
křtu,
ustanovená Kristem. Krčmě římského ob
kolébka, ale dítěti se nic nestalo. Jindy málem
řadu jsou i jiné-např.východní/uniaté/a j.
utonul v rybníce. Ani mor, který vyhubil část
rodiny, se ho nedotknul. Otec byl tak přesvěd C I C - zkratka pro církevní zákoník Codex
čen, že syn bude papežem, že vyzýval souse
iuris canonici. Ten, který platil od 19.5.
dy, aby chlapci líbali nohy.
1918 se v novám vydání jednak doplňoval,
Chlapce se ujal strýc, františkán. Hoch vstou
jednak vyšel úplně nový zákoník-v němž např.
pil do řádu ve 11 ti letech, a ve 13.už složil
nejsou
vyloučeni z Církve její úhlavní nesliby. Pilně studoval, stal se doktorem a jako
přátelé-Svobodní zednáři. CIC obsahuje cír
římský kazatel, profesor a později inkvizítor v
kevně právn1' předej sy.
Benátkách, ustanovený Pavlem IV.,si získal
obdiv a úctu. R.157O ho papež jmenoval kardi
nálem, ale další papež, Řehoř XIII. ho dost
odstrkoval. Peretti měl papeži za zlé, že ne
potrestal vraždu jeho synovce.
Sixtus V.byl dost zavalitý, nevzhledný, měl
ostré oči a výbušnou povahu. Navíc neoblom
nou vůli, nerad slyšel rady druhých. Po zvole
ní papežem jmenoval patnáctiletého synovce
Alexandra kardinálem - ten se později rozvinul
ve vynikající osobnost. Také o ostatní příbuz
né se postaral-ovšem rodiče už zemřeli, bylo
mu při volbě 65 let. Dvě praneteře provdal do
rodů Orsini a Colonna a jejich manželé střídavě
vykonávali vynikající funkce.
Metlou střední Itálie byli bandité. Asi 20 tisíc
obyvatel žilo stále ve strachu před loupežemi,
vraždami, žhářstvím a poškozováním vodovodů.
Papež proti loupežníkům ostře zakročil. Soused
ní státy požádal, aby vydaly utečence před
tresty, poddaní pod pokutou 5OO-2.OOO duká
tů nesměli zbojníka ukrývat. Dopadení darebá
ci byli stati a hlavy se vystavovaly na římském
mostě. Hlava vedoucího loupežníků byla ozdobe
na pozlacenou korunou. Papež stíhal i barony,
kteří se bud loupeží zúčastnili nebo bandy ved
li. Sixtus odsuzoval k smrti i jiné nemravnosti,
jako rouhání, zabíjení dětí v mateřském těle,
a také už skoro zapomenuté zločiny.
Jeho protivníci si ulevovali jedovatou ironií.
Jednou se na sochách apoštolů na mostě objevi
ly nálepky:"Sv.Pavel se ptá sv.Petra:Proč ne
I.Osoba. 2.Náhle že. 3.Pustit se do
přerušeného hovoru.4. zničí trháním.
seš na zádech tlumok? - Ten odpověděl:Utíkám
5.Lid, který nemá hlad. 6.Dáma.
z Říma, bojím se, že mě odsoudí k smrti, pro
tože jsem Malchovi uťal ucho."(Při zatýkání Pá
7.Město v Itálii. 8.Teplá noc. 9.Špa
nělská stěna. IO.Neleníme.
ně uťal Petr jednomu ze zbrojnošů ucho, a Pán
ho proto pokáral.)
Uprostřed
svisle je jméno vel
Bděl nad kázní řeholníků i světských kněží,nic
kého
světce,
narozeného ve
nikomu neprominul. Biskupové měli do 3, 5, 1O
Španělsku a zesnulého v Římě.
let přijít na povinnou návštěvu do Říma-podle
Založil vynikající řád.
toho, jak daleko bydleli-a oznámit mu, jak pro
vádějí reformy Tridentského sněmu. Jeho nad
šení a síla proudila do celého těla Církve.

NAŠE KŘÍŽOVKA

BOJ PROTI SVĚTLU
Ken Tottett napsat historickou knihu:The
Pitiars o^ the EarthlStoupy zeme). V pou
tavém románě (115o str.)ukazuje, že stredověk nebýt tak temný, zárita v něm svět
la křestanské statečnosti-např.převor
Fitčp a canter burský arei bis kup s v. Tomáš
Beeket. Kousek z knihy jsme pro vás přetožiti,
O vánocích se král Jindřich II.rozzuřil.
To Viléma Hamleigtha vystrašilo. Jen je
ho matka měla stejný temperament.
Když se vztekal král, všech se zmocnil
strach. Král vzbuzoval respekt. Široká
ramena, mocný hrudník, velká hlava-a
při hněvu mu tvář, posetá pihami, zrud
la, šedomodré oči se podlily krví a král
jako běsnící medvěd přecházel pokojem.
Bylo to v jeho lovecké chatě Bur-Le-Roi
v rozsáhlém parku u normandského po
břeží. Byl vášnivým lovcem a měl by se
vlastně radovat. Ale zuřil. Proč? Kvůli
arcibiskupu Tomášovi Becketovi!
"Tomáš! Tomáš! Tomáš! Vy pekelní preláti-slyším od vás jen Tomáš dělá to, Tovykonal to, Tomáš vás urazil, byl k vám
nespravedlivý. Došla mi už trpělivost!"
Úkosem se díval na tváře hrabat, bisku
pů a hodnostářů kolem slavnostně prost
řené vánoční tabule. Necítili se ve své
kůži. Jen biskup Waleran Bigot vypadal
spokojeně. Předvídal, že mezi králem a
arcibiskupem vzniknou rozpory. Arcibis
kupovo vítězství bylo jasné. Mírový plán
papeže Alexandra II (.odebral králi řadu
práv. Tomáš žádal, aby král podmínky
splnil-to muselo vést ke sporu. Waleran
nechtěl čekat, až se věci vyvinou, ale
snažil se, aby jeho proroctví se splnilo.
Tvrdil, že Tomáš prochází zemí a hledá
spojence proti králi a štve proti němu.
Chce se pomstít i klerikům, kteří se ke
králi za šestiletého vyhnanství Tomášova
přidali. Než předal stížnosti králi, ozdo
bil je tak, že v nich bylo i zrnko pravdy
Ti, co se báli Tomášovy odplaty, protože se ho zřekli, snažili se horlivě Tornáše u krále pomlouvat.
Walerana to potěšilo-ale i podráždilo. Bál
se víc než ostatní Tomášova návratu.Ten
ho totiž nechtěl ustanovit biskupem v Lin
colnu a navrhoval za biskupa Filipa-a to
v Kingsbridge. Ten už vlastně biskupem
byl,a převorem byl Jonathan. Vilém neměl v hrabství spojence. Intrikami chtěl
hraběnku Alienu zničit. Navíc ho zlobil
žaludek. Žmoulal jen kousek chleba-ačkoliv byl žrout-a popíjel pivo se syrovátlou
Krále rozhněvalo, že Tomáš poslal se stíž
nostmi vyslance k papeži. Rádce králůvEnjugen řekl! "Mír nenastane, dokud
arcibiskupa neodstraníme."

Jindřich zavrčel:"To je pravda!"
Vilém věděl, že Jidřich vyjádřil jen svůj pesimis
mus, nebyl to návrh. Enjugen to myslel doslova.
"Když jsem se vrážel z Jeruzaléma přes Rím,"po
dotkl Vilém Malvoisin znuděně,"zaslechl jsem, že
jeden papež dal jistého odpůrce zabít. Hrome,' na
jméno toho papeže si ted nevzpomínám..."
"Zdá se, že nám v případě Tomášově nic jiného ne
zbývá,"řekl arcibiskup z Yorku.
"Zádát Tomáše, aby se mírnil, neúčinkuje."
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"Ticho!" zařval král. "Mlčte, smečko štěkajících
psů. Hořekujete, žalujete, ale kdy konečně zvedne
te zadky a něco podniknete?" Napil se piva. "Jaká
je tohle břečka,"vykřikl jako beze smyslu, odstrčil
židli a vyřítil se z místnosti. Ostatní se kvapně
zvedli.
Nastalo zaražené mlčení. Vilém se ozval: "Jasněji
to král nemohl říct, pánové. Musíme něco proti
arcibiskupovi udělat!"
Hrabě z Essexu se ujal slova:"Snad bychom měli
poslat k Tomášovi vyslance, aby arcibiskupa při
vedl k rozumu."
"Jak ho mohou přivést k rozumu?" namítnul Walerán.
"Musíme ho jménem královým zatknout."
Všichni se dali zároveň do řeči.
Malá skupinka se od ostatních odloučila. Hrabě z
Essexu navrhnul, sestavit delegaci. Walerián mlu
vil s mladými rytíři, pak pokynul Vilémovi: "Mandeti
villova delegace nic nevyřídí. Tu odstraní Tomáš
levou rukou."
Reginald Fitzurse pohlédl odhodlaně na Viléma.
"Někteří chtějí, aby se zasáhlo ostře."
"Co tím myslí?"
"Slyšel jste, co Enjugen řekl."
"Zabít ho!" zvolal osmnáctiletý Richard de Bret.
Ve Vilémovi se zastavilo srdce. Je to tak vážné?
Upřel zrak na Walerana.
"Poprosíme krále o schválení."1
"To je nemožné1,1 řekl Reginald,"předem se nic od
pouštět nemůže." Zašklebil se. "Ale král může věr
ného služebníka odměnit."
"Tak, Viléme, jdeš s námi?" zeptal se mladý
Richard.
Vilém se vzrušil.
"Nevím,"řekl bázlivě,"promyslím
si to."
"Na to nemáme čas. Musíme se
hned dát na cestu, abychom by
li v Canterbury dřív, než tam
dojde oficiální delegace - jinak
z našeho plánu nic nebude!"
Walerián s obrátil na Viléma.
"Musí vás vést starší, zkušený
rytíř. Ukáže nezkušeným, jak
se při tom má postupovat."
Vilém by rád přisvědčil. Kdyby
se to podařilo, jistě by mu král
hrad vrátil.
"Ale zavraždit arcibiskupa, to
je strašný hřích," namítnul.
"S tím si nelamte hlavu, Viléme',
utěšil ho biskup Walerian,"pak
vám dám rozhřešení."
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NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.ned v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-101
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.1.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 R
Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob
nov. táborů pro děti a mládež, poutních zájez
dů aj. uveřejníme v KLUBU nebo sdělí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži
tosti křtu, sňatku, sv. zpovědi (obvykle před
mší sv.Jnávratu do Církve, vyučování náboženství, návštěvy nemocných ,sv. nemocných aj.

JMÉNA A ADRESY MISIONÁřQ
P.Josef ŽIMČIK,8O04 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 =:
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou,
po ní modlitba růžence v kostele
sv.Dona Boská v Curychu.
_
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI MŠE SV. v 19.30
P.Šimčík rád navštíví naše nemocné dema či v
nemocnici. Upozorněte ho na ně, i je na něho!

I.Latinský kříž. 2.Řecký kříž. 3.Kříž
sv.Ondřeje. 4. Kříž ve formě písmene
"tau". 5. Tajemný znak kříže, nazývaný
gammata, protože se skládá ze čtyř pís
men gamma-užívá se hl.na severu. 6.
Kříž kotvový-skladá se ze čtyř do sebe
zapadajících kotev. 7.Tzv.posilněný kříž.
8. Kříž trojlístkový-je zakončen na kaž
dém břevnu trojlístkem. 9. Dvojitý kříž.
IO. Kříž z Lorety-čili slovenský kříž.
11. Papežský kříž-má formu tiary-kterou
nosíval papež-Pavel Vl.se jí vzdal. 12.
Kříž pravoslavný. 13. Egyptský kříž podle formy nilského klíče, který užíva
li faraónové. 14.Zahrocený kříž. 15.
Maltský kříž. 15. Hugenotský kříž,
Katolický kostel zvnějšku poznáme, že
má na vrcholku věže kříž. Pravoslavní
mají na vrcholcích kopulí své kříže.Protestanské kostely mají kohouta-protože
kohout třikrát zakokrhal, když první
papež - sv.Petr - zapřel ze strachu
svého Pána. Většina protestantů už vý
znam kohouta nezná, považují jej spíš
za znamení pilnosti. A tím také je.

DO NÁRUČE BOŽÍ NÁS PŘEDEŠEL
prof. Jiří M A L Ä Š E K
Byl dlouhá léta v komunistickém
vězení-pro svou hlubokou a sta
tečnou víru a jako vedoucí kato
lického ORLA. V Německu učil na
řeholním gymnáziu. Opustil svou
rodinu v Karlových Varech, bylo
mu 84 let. Jeho paní Marie se
vzorně starala v dobách jeho vě
zení o čtyři děti.-Kéž odpočívá
ve svátém pokoji. Zemřel 8.ledna

KOMPLIKACE
Milý a vášený pane profesore!
Omluvte, prosím, mého devítiletého syna a zá
roveň Vašeho žáka Petra Hanzala. Dnešního
dne se nemůže dostavit do školy. Musí totiž
zastupovat svého otce, a to ve funkci vrát
ného v naší továrně.
Posledně jste dal našemu Petrovi za domácí
úkol tento příklad: Za jak dlouho obejde člo
věk pole o délce čtyři kilometry a šířce tři
kilometry, jestliže se pohybuje rychlostí tři
čtvrtě kilometrů za hodinu?
Protože to chudák, náš syn Petr, nemohl vy
počítat a ani jeho otec, vrátný v naší továr
ně, ani já, v úctě podepsaná matka Petrova,
ani na to nestačila naše šestnáctiletá dcera
gymnasistka, a chceme, aby se našemu synkovi
dostalo náležitého vzdělání, rozhodli jsme se
že Petr zastoupí svého otce ve vrátnici a je
ho otec - můj manžel - se odebere do sousední
vesnice, vyměří si stanovenou délku a šířku
a s hodinkami v ruce obejde rychlostí tříčtvrtě kilometrů za hodinu ono zmíněné pole.
Výsledek sdělí našemu drahému synkovi Petříč
kovi .
Prosím Vás však, vážený pane profesore, abys
te příště uvážil, že je nám každá minuta dra
há, a dával našemu drahému Petříkovi takové
úkoly, které by mohl bud sám on, nebo jeho
otec, nebo já nebo naše gymnazistka vypočítat
Aby nemusel náš otec odcházet ze své vrátnické budky a podnikat takové cesta a zbyteč
ně mařil drahý čas.
Vaše oddaná a uctivá služebnice

HUMORESKA MMarta
, Hanzalova.
„
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CIGARETA
Byli jsme na večeři u Petráků. Náhle si bás
ník Hokeš na něco vzpomněl.
"Měl jsem tu někde cigarety,"začal se rozhlí
žet .
"Jistě. Sám jsem je viděl, ležely na stole,"
řekl jeho přítel Prokeš,"hned vedle sledů."
"Žádní sledi tu nebyli,"řekl Barák.
"Byly to takové malé rybky,"odvětil Prokeš.
"Šproty v olej i','potvrdila Petráková.
"A právě vedle nich měl Hokeš cigarety."
"Snad jste je odnesla do kuchyně,"obrátila se
Prokešová na Petrákovou. Ta pokrčila rameny.
"Neurážejte se hned. Odnesla jste je náhodou?
V kuchyni cigarety nebyly.
"Cigarety jsem měl a nemám je,"řekl básník a
začal chodit rozčíleně po místnosti.
"Opanujte se. Snad spadly pod stůl?"
A skutečně, básník je vytáhl z pod stolu.Tvář
mu zazářila. Přistoupil k oknu a krabičku vy
hodil ven. "Zbláznil jste se?"zvolal Petrák.
"Ne. Četl jsem v novinách, že kouření je škod
livé a rozhodl jsem se, že kouřit nebudu."
Vrátili jsme se všichni ke stolu a bavili se.
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Institut sv.Tomáše v Moskve, zaleze
ný před třemi lety, navštěvuje t.č.
asi 300 studentů. Po ukončení Studia
smějí vyučovat náboženství na stát
ních školách a pracovat ve farnosttech jako katecheté a sociálně-charitativní pracovníci. "Máme struktu
ry," řekl rektor a zakladatel P.Ber
nard Antonini,"a zájem je velký, hor
livost studentů chvályhodná." Z 36
učitelů je 5 pravoslavných. 6 kato
lických kněží pochází z Polska,Fran
cie a Itálie, jinak vyučují Rusové.
Institut navštěvují i pravoslavní.Z
podnětu rektora byla v Moskvě založe
na rozhlasová stanice Radio Maria.
Cleny redakce jsou i pravoslavní a
pořad není jen náboženský, odpovídá
však na všechny důležité životní
otázky. Mají kemise: pro rodinu, pro
mládež, pro cizince, pro liturgii a
katechezi. Zakladatelé doufají, že
jejich programy budou vysílat i v
jiných ruských městech.
Vatikánské pošty vydaly známky k vý
toči sv.Jana Nepomuckého.____________
V Jekaterinburgu stál Ipatěvův dům,
v němž byla ve sklepě r.1917 vyvraž
děna Carská rodina. Dům dal strhnout
Boris Jelcin r.1977, tehdy tajemník
místní komunistické strany. Pravoslavní tam chtějí postavit kapli.
Z tajných dokumentu NVR vysvsta, ze
pretáta JankoMskego, zpovědníka ny
nějšího presidenta Potĺka,Lecha Wa
lesy, špehovala německá tajná poticie hned od první stávky v Gdaňsku,
V Austrálii zakázali veřejné pití
alkoholu. Mělo to kladný vliv i na
silvestrovské oslavy r.1993, kdy
vešel zákon v platnost.______________
Sv.Otec navštívit Khartum devět
ho din-ne devět dní.__________________
Sekulární řad sv.Františka-zřejmě
býv.terciáři-vyhlásil v naší vlasti
devítidenní pobožnost/novénu/u pří
ležitosti 770.výr.stigmatizace sv.
Františka-objevily se na něm rány
Kristovy. Františkáni si vydávají
měsíčník Serafínská cesta._________
Podle'časopisu Phitomena, č.3-1993,
chtU sv.Otec 13.května 1989 povotit
stouleni starobyté mše sv.-tzv.tri
dentské, je jíl kořeny sahají až do
apoštolských dob-ate narazíte to na
odpor představených německé biskupské konference.
___________
DRUHÉHO MŮŽEŠ OSLOVIT,' ALE NE NA
PRAVIT. NAPRAVIT SE MUSÍ’SÁM!

HUMOR

Petr a Pavel loví ryby. Pavel vy
táhne lampu, Petr pánev. Hodí zno
vu udici do vody a Pavel vytáhne
klobouk, Petr botu. Petr pro
hodí: "Pojdme odtud, zde asi
někdo bydlí."
"Pane Malý, včera jsme nezapla
til jedno pivo.""To nemůže být
pravda. Moje žena včera říka
la, že jsem vypil o jedno pivo
víc."
"Chcete-li prodat nějakou věc,
musíte neustále opakovat slo
gan, aby si to zákazník dobře
vtiknul do paměti. Jinak ničeho nedosáhne
te. Ostatně, co budete opakovat?""Prosil
bych o zvýšení platu, prosil bych o zvýšení platu, prosil bych o zvýšení platu..."
Při zkoušce jednoho budoucího policisty se
ptá zkoušející: "Jak si budete počínat,abys
te rozptýlil dav a při tom byste neužíval
násilí?""Sundárr čepici a začnu vybírat od
lidí peníze na dobročinné účely."
V Paříži je nová mužská móda. Muži s čer
nými vlasy si obléknou černý oblek.Mu
ži se světlými vlasy žlutý oblek. Muži s
hnědými vlasy hnědý oblek. Muži s šedivý
mi vlasy šedý oblek. Ale co si obléknou
plešatí muži?
Otec prosí učitele, aby nenechal jeho synka
propadnout. "To není možné. Když sečtu
všechno, co vás syn neví, tak bych musel
nechat propadnout aspoň tři žáky."
Tristan Bernard požádal v restauraci muže
u sousedního stolu o popelník. "Ale já ne
jsem číšník,"namítnul muž."Opravdu jste
si myslil, že jsem číšník?""Ne, myslel jsem
si, že jste gentleman."
Na stožáru elektrického vedení opravuje
něco učedník, když se blíží pohřební prů
vod. "Frantíku,"volá na něho mistr,"to je
pohřeb našeho starosty. Když půjde průvod okolo, sejdi do polovičky stožáru."
Manželé se chystají na odpolední procházko
"Je neděle, Mirku, mám si vzít ten leopardí
kožich. Co když začne pršet?""To nevadí.
Králíci také běhají v dešti."
Mladí snoubenci mají před
svatbou. "A kde budete
bydlet?""U rodičů.""Tak
to máte dobré.""Moc ne.
Oni také bydlí u rodičů."
"Tati, proč ten zpěvák,
když skončí, ukazuje na
dirigenta.""Svaluje na
něho vinu-"______________
"Pane hrabě, vidím, že
jste si pořídil nového
Rembranta. ""Musel jsem.
Ten starý už byl zašlý."
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V africké arcidiezézi Uagadu vznikla z podnětu
kard.Paula Zun
gamy katolic
ká rozhlasová
stanice Maria.
Je to už II.sta
nice v této zemi
Pivní je Radio
Tamba v diecézi
Fada N'Gurma.____
Výtěžek z Ví.kon
certu Vánoce ve Va
tikánu bude věnován na
stavbu 52 kostelu v novýcn
sídtištích na okraji Ríma.
V r.1993 přišlo při výkonu svého povolámí o
život 75 novinářů a redaktorů.________________
Vatikánské posty vydají. letos 7 sérií známek,
mj,i známka o renovování Sixtinské kapie.
Vídeňská arcidiecéze dá 5% slevy těm, těm,kdo
hned zaplatí celou církevní daň pro r.1994.
St.Gaitenská diecéze chce vbrzku zavést státé jáhenství.
Česká televize vysílala nemravný film Poslední pokušení Ježíše Krista. Proti filmu
už v listopadu protestovali katolíci a před
stavení Církve. Polsko na předvádění podalo
trestní oznámení. Kdyby se takový film točilo
Mohamedovi nebo Mojžíšovi, zvedl by se-i se
zbraněmi, celý muslimský a židovský svět!
Český překlad katechismu je už dávno hotovy,
jeho tisk se státe odktádá-má se tisknout na
podzim-aie který podzim? Kde to vázne?
Na Velehradě se konají četné exercicie.
Letos ostaví Frankfurt n.M.1200 tet od svého
zatažení. Pro velkou kriminalitu a požívání
drog se městu říká" Chicag o Evropy."
V lednu vysílala brněnská televize v Křesťan
ském magazínu pořad historika P.Dr.J.Holečka
z řehole Paulánů z Vranova pořad o správném
postoji katolíků vůči M.Janu Husovi. Že byl
Hus heretik, se dá dokázat z jeho knih/a jeho
hereze nejsou ani původní/. Trest upálením
byl v té době běžný. Hus však byl zbožný člo
věk, miloval P.Marii a jeho spisy obsahují
mnoho podnětného pro ví
ru. Rozhodně"dal před
nost věrnosti Kristu-i
když subjektivně a ne
správně pochopenému před vlastním životem."
P.Šuranek se narodit v
Ostrožské Lhotě-ne v
Ostravské.-Opravu zprávy
o prohlášení bísk .Vo ttmara odmítty uveřejnit švýcauké noviny-ne KIPA.Ta
s ná-! meta rozhovor.
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JSTE VDĚČNI ?
Nevděk je jedna z vtastností, které
zraňují a zatvrzují srdce. Netýká se
jen jednotlivců, ate jetých společen
ství a jejich zástupcu. Jistá zámožná
paní data katolické významné organiza
ci značnou částku peněz. Ani se nena
máhat!, aby jí rozmnoženým dopisem po
děkovat!. Matou částku data protestant
skému pastorovi-a ten poděkovat-s vtast
noručním podpisem. Někdy se obdarované
mu v podvědomí zdá, že ho ponížit!.Ne
ní to pravda. Vat dárci možnost, udě
lat dobrý skutek.- Mimochodem, Otec
biskup Haas z Choru-kterému prý dosud
nedávají penize-poděkuje vždycky.
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5.Jste vděčni rodičům za jejich oběti?
ano 1 ne O
6.Ve výroční den smrti rodičů-aspoň se za
ně pomodlíte nebo dáte sloužit mši sv.? ano 1 ne O
7.Všimnete si vůbec člověka, který je k vám
vlídný, laskavý, pomůže ván atd.
ano 1 ne 0
8.Pcmůže-li vám někdo v tísni, nechá to ve vás pocit
hořkosti či něco jiného negativního?
ano 0 ne 1
9.Cekáte na vděčnost druhého?
ano 0 ne 1
10.Stěžuje ze si na nevděčného člověka?
ano 0 ne 1
11.Zpytujete svědomí i pokud jde o vděčnost?ano 1 neC
12.Očekáváte chválu i za nepatrnou službu?ano 0 ne 1
13.Unite toho, kdo je jiným nevděčný, taktně
a laskavě upozornit na jeho chybu?
ano 1 ne O

13-10: Lidé vám rádi prokazují stužby, dávají dárky,
podpoří vás v tísní, jsou vám vděční a vy jste
vděční jím.
9-5: Zpytujte před každou zpovědí svědomí-je-ti va
1.Umíte slovem nebo dopisem poděkovat
še vděčnost aspoň na společenském stupni - pokud
tomu, kdo vás podpořil?
ano 1 ne O
možno i na úrovní duchovní a charakterové,
2.0dkáže-li vám někdo něco cennějšího,
4-0:Zřejmě o vděčnosti vůbec neuvažujete, na nevděk
aspoň se za něho pcmodlíte?ano 1 ne O
druhých jste nazlobení a podráždění - měti byste
3.Vedete děti k tanu, aby každému za
o své chybě uvažovat každý večer nebo aspoň jed
jeho dárek nebo službu poděkovaly?
nou týdně .
ano 1 ne O
4.Uvědomíte si svůj nevděk? ano 1 ne O

NAJDETE

KLUB

NA

OBRÁZCÍCH

ASPOŇ DESET

R O Z D í L 8

Zeitschrift der kath. Tschechen in der Schweiz
Jáhrlich 10 x. Jahrgang XXIII. Abo: 30 sFs - Ausland: 35 sFr
Redaktor: Franziska Peter, Postfach 721-CH-8IO6 Adlikon, t. 01-8411113
Druckerei: M.Cimburek, Badenerstr.698-CH-8O48 Zbrich, tel: 01-4316878
Bank. Konto: Katholische Mission ťbr Tschechen, 8004 Zlirich
Schweizerische Volksbank 8026 Zbrich-Helvetiaplatz, Konto:80-710-4

