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v katedrále v Itennes je socha sv.Josefa, jak se usmívá. K úsměvu neměl mnoho příčin. Nejdří
ve trýzeň srdce, když se vrátila jeho snoubenka od tety Alžběty v jinam stavu. Jak to? Záři
la z ní čistota?! Boží posel ho uklidnil: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobe svou
manželku Marii. Vždyd dítě, které počala, je z Ducha svátého. "/Mt 1,20./
Sv.Josef se usmíval, protože POZNAL SVÉ POSLÁNÍ-pečovat o Vykupitele, na kterého čekal jeho
národ. Pak mu nic z tváře úsměv nesmazalo:ani marné hledání příbytku pro Matku v Betlémě,
ani zuřivá nenávist Herodova, pak egyptské vyhnanství-kde mohl mluvit jedinou řečí-úsrrěvemani hledání ztraceného Ježíše na pouti v Jeruzalémě, ani těžké řemeslo, ani všední dny, ani
bolest-ba ani smrt...
ZNAL SVÉ POSLÁNÍ! Zmáme i my své poslání? Jednou řekl významný český kněz:"Kdybych ztratil
své kněžské poslaní, vedomí, proc jsem knezem, bylo by to strašné!" Kněží odpadají hlavně
proto, že nevědí, proč jsou kněžími, ztratili své poslání a jejich víra zbledla. Stejně
strašné je, neví-li matka, proč je matkou, otec, proč je otcem, proč má děti, umělec, proč
tvoří, technik, proč je technikem, lékař, proč léčí, švadlena, proč šije...člověk, proč je
člověkem a křestan, proč je křesťanem. Přetrhne-li se lano víry, vedoucí k Bohu-Kristu, řítí
se člověk dd propasti zoufalství nebo lhostejnosti.
Víra je ovšem dar Boží lásky-milost. Ale Bůh ji neodepře nikomu—Uria^o ii stoií. kdo má vůli,
milovat Boha a bližního v Bohu. Víra mnohých křesťanů
zakolísá při nezaslouženém utrpení, nepochopitel
ném zklamání, opuštěnosti, pronásledování, při
pohledu na kněžskou nevěrnost...Sv.Josef by
se tanu usmál.
Nedejme se srazit zklamáním. Dokud není ko
nec dnů-je naděje. Znovu a znovu pokládejme
ruku na pluh svého poslání-druhou ruku bu
de držet Kristus. Za námi jsou zkušenostisnad i hrozné-ale před námi je naděje.Snad
náhle vystoupí ze stínu, usměje se na násproto musíme na ni čekat s úsměvem. Plačme
v temnotě samoty, ale ve světle se usmívejme.
Bůh nás nebude zkoušet nad naše síly. Co nás
nyní drtí-to pomine, při nejmenším odchodem
k Bohu-na věčnost. Upředme ze svého utrpení
a radostí vzácnou tkaninu, zkomponujme z to
ho oslavu Boha - který ví - proč...
Kristus nás stále vyzývá:"Radujte se!"Je to
vlastně přikázání Kristovo, které zatím ne
najdeme v katechismu. Čerpejme úsměv ze všeho,
v čem je zkrytá Boží láska: z rozvíjejícího se
poupátka, vycházejícího slunce, bzučení včely,
dopisu, pozdravu, nových šatů...Jen ve hříchu
není Bůh-tedy ani úsměv. Přesto se můžeme usmát.Ne
hříchu, ale tomu, že kříž a Vzkříšení Páně nám dává
stále naději. Po upřímné lítosti a dobrém předsevze
tí, neurážet Boha, nastoupí radost. Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
President Václav Havel navštívil 7.3.oficiel^
ně Vatikán-první po rozdělení republiky. Se
sv.Otcem hovořil hodinu. Zabývali se národní
mi a kulturními tradicemi, problémem konsumismu a chápání svobody v zemích, kde už nevládne komunismus i o roli křesťanů a Církve.
5.3.přijal sv.Otec účastníky 14.svět.sjezdu '
Mezinar.organizace katol.škol. Vlády mají
umožnit rodičům, zvolit pro své děti školu,
která se shoduje s jejich přesvědčením. Ka
tolická škola má přijímat každého, ale vycho
vávat je k pravdě Kristově. - Také přijal
studenty pravoslavné teol.fakulty ze Soluně.
Týž den přišli k němu i vedoucí Federace rakouských katol .škol-slaví 40 let od založení,
Sv.Stolec a Jihoafrická republika chtějí na
vázat diplcmatické styky na úrovni nunciatu
ry a velvyslanectví. Je to 150.stát,s nímž
má Sv.Stolec diplomatické styky. V zemi jsou
asi 3 mil.katolíků v 27 diecézích a 721 far
nostech. Pečuje o ně 34 biskupů, asi 500 kněží,3.000 řeholnic a 11,000 katechistů._______
Koncem února skončil ve Lvově 2.synod ukrajinské katol..Církvg řeckého obřadu-uniatu.
Bylo tam 29 biskupu, předsedal kard.M.Lubačivský. Synod měl hl.pastorační ráz. Těší se,
že sv.Otec jednou Ukrajinu navštíví. V Bosně
a Rumunsku jsou katolíci pronásledováni.
Sv.Otec odsoudil snahy, dát na stejnou úročen
manželství s homosexuálními páry. Je to mrav
ně nedovolené, víme, jak Bůh za tento hřích
potrestal Sodomu, Gcmorhu a 3 další města.
Kuriálni kard.Al .Lopez Trujillo sdělil, že
koncem roku bude uveřejněna encyklika o
ochraně lidského života._____________________
V Římě kolují papíry Svobodných zednářů s
vnitřními otázkami. Jedná se hl.o zprávy o
postavení lóží v německy mluvících zemí. Bude-li se papírům věřit, ubude členů lóží.
V Praze jsou nym spory mezi státem a Církvi
komu má patřit ghrám sv.Víta. Vláda se nebojg představitelů Církve, ale bojí se požadav
ku hlavního rabína K.Sidona, který žádá zpět
majetek židu.________________________________
V Zaire v oblasti Bunia řádí mor. Nečeká se
pcmoc vlády. Ta se stará jen o hospod.problémy
V Rakousku zemřel vojensky Tíiskup a sekretář
bisk.konference Dr.Alfréd Kostelecky(73 r.)
Čínský parlament přepracovává pod vlivem mezinárodní kritiky tzv.eugenický zákon.Nový
zákon doporučuje sterilizaci tělesně a dušev
ně postižených osob, umělý potrat pro poško
zené nenarozené děti a zákaz manželství mezi
pohlavními či nakažlivými chorobami nemocných
osob.
Ve Ferraře skončilo 5.symposium mezi křestany
a židy na téma:Vztah mezi zjeveným slovem Božjm, rozumem a spol ečenskýmij zákony .Ty jsou
často v rozporu se zákony Božimi._______

9.2.zemřela v New Yorku zpěvačka Jarmila Novotná(86). Její úspěch začal v 16 ti letech. Provdál a se za Jiřího Doubka, měla 2 děti a milou, radostnou povahu.
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Synod pro Afriku začne 10.4. a skončí 10.5.
24.4.bude v Římě blahořečen Isidor Bekánja z
kmene Boangi. Nar.se cca r.1880, s bělochem se
setkal v 22 ti letech, když trapisté založili
misii v Bolokwa wa Nsimba. Při křtu 6.5.1906
dostal jméno Izidor. Tělo Páně přijal poprvé
16.5.1907. Pracoval a apoštoloval na plantážích.
Vedoucí ho dal zbičovat a přibít na dřevo dvěma hřeby. Za 7 měsíců umírá s modlitbou a odpuštěním na rtech. S procesem se začalo už r.
1918, zahájil se znovu 15.4.1987. Na zakončení
synodu svolal sv.Otec 141 kardinálů-i starších
80 ti let-a začne se připravovat slavnost Milostivého léta r.2000/výročí narození Kristova/
Budou se asi projednávat i jiné návrhy._____
I Bratrstvo sv.Pia X. otevře na podzim další
střední školu v Sarrenbrdcku, zasvěcenou Božské
mu Srdci Páně. Min.školství proti škole nic
nemá, musejí se zachovat zákonné předpisy.
p.Janos Szoeke,SDB,bisk.vikář pro Madary v záp.
Evropě, byl jmenován postulátorem pro blahořečeni kard.Mindszentyho, biskupů Aarona Matona
a mučedníků Jánoše Shefflera a Szillarda Bogdanffyho. Dosud pracoval 20 r.v hnutí Církev v
nouzi. Poslední tři biskupové jsou z diecézí v
dnešním Rumunsku-ale jsou to Madaři./Postulátor v Římě navrhuje jménem bisk.konference blahořečení u římských úřadů. Materiál sbírá v
místě života kandidáta jím jmenovaný vicepostul.
Arcib.VLK předal v Říme český překlad katechismu na kongregaci pro nauku víry. Po přezkoumání
jej vydá nakl.ZVON.-22.6.se začne prodávat angl
překlad katechismu-jen v Kanadě(50.000 výt.) a
v USA(400.000 výt.)Váz.30,brož.20 dolaru.
22.2.schválil synod angl.církve svěcení žen.
12.3. bylo v Bristolu vysvěceno 32 žen. Bristolská diecéze kněžky zamítla a čeká se, že je
zamítnou i další diecéze. 750 pastorů a několik
biskupů prohlásilo, že vstoupí do katol.Církve.
Také"létající biskupové" nemají úspěch. Kard.
Cassidy řekl, že dialog s anglikány se něpřeruší a ti, kdo chtějí pracovat jako kněží v katolické Církvi, se musejí dát znovu vysvětit,protože podle prohlášení I.Vaticana, je vysvětili
biskupové bez apoštolské postoupnosti.
Biskupové USA se obrátili na Vatikán, aby byla
sv.Terezička z Lisieux-patronka misií, prohlášena za učitelku Církve. Úcta k ní stále roste.
Koncem června se má konat v Moskvě symposium
zástupců pravoslavných, katolíků a protestantů
pod názvem:Křesťanská víra a lidská zloba. Bude projednávat různé problémy,hl.o růstu sekt.
Příští italský eucharistický kongres má být v
-Sieně 29.5.až 5.6. Papežským pověřencem má.být
arcib.z Bologně, kardinál Biffi.
Britsky ministr pro prostředí John Gunner byl
koncem února přijat do katolické Církve.

UMĚLECKÉ DÍLO
Vila připcmínala starou kurtizánu. Nahnutý
balkon podpírali dva polonazí muži, kterým
chyběly nosy a na některých částech splývaly
jako bílí hádci pozůstatky po holubech, vrka
jících na proděravělých okapech. Oprýskanou
cmýtku se snažil cudně zakrýt brečtan.
V prvním-a posledním-poscbodí vily se uhnízdi
la vdova po bratru bývalého majitele, který
hned po válce s kufrem plným zahraničních cen
ných papírů a s rodinou ukázal vlasti paty.
Druhý byt přidělil úřad rodině s pěti dětmi.
Šesté bylo na cestě. Rozmarná matka proměnila
rozsáhlý sál v útulný obývák-dokud to bylo
vůbec možné. V koutě se krčilo obrovské kříd
lo, ke zdem se tulily mohutné skříně a uprost
řed byl dlouhý stůl pro dvacet osob, kolem
něj stejný počet nepohodlných židlí. V dalším
pokoji byla dvě patra lůžek a boj dětí o hor
ní lůžko se rozléhal po celán domě. V třetím,
malém pokoji pro služku, byla ložnice manželů,
Otec, doktor, umýval výkladní skříně a měl
slušný plat proletáře.
V druhé polovině poschodí byl přepychový byt
vdovy, která byla věrným obrazem umírajícího
dcmu, až na to, že její šaty-šité švadlenoupokryvaly celé tělo-ne půl, jako břečtan.
Nevýhoda poschodí byl společný záchod a kou
pelna .Důležitý, když měla vdova společnost,vět-'
šinou zaměstnanců vyslanectví a konsulátů
nepřátelské ciziny. Hostitelka byla náramná!
Přízemí zabral víc než hypermoderní výtvarník
Noví snobové nadšeně kupovali jeho díla z
drátů, plechu, dřeva a skla-také z kamene.
Paní Pytlíčková, posluhovačka, měla skoro
stejný rodokmen jako vdova a její pes. Sahal
do napoleonských válek. Prabába paní Pytlíč
kové uklízela šlechticům, babička továrníkům,
maminka akademikům a paní Pylíčková moderní
šlechtě, která měla ještě slámu za ušima a
mamě se snažila odstranit mozoly z lopato
vítých rukou.
Kolem donu se vinula zahrada, zanedbaná jako
dům a oplocená vysokým zrezavělým plotem.
Ted jsne vás jakž takž uvedli do prostředí v
němž se odehrává moderní tragedie a; komedie.
"Paní Pylíčková, prosím vás, příjdte zítra
uklidit,"telefonovala paní doktorová.
"Byli tu přátelé."Ano,přátelé matky i
pana doktora, přátelé jejich přátel á
přátelé přátel jejich přátel. První do
nesli krabici se zákusky, kávu nebo čo
koládu, druzí někdy totéž a třetí to
snědli. Ale stejně bylo veselo!
"Příjdu,"slíbila paní Pytlíčková. Tím,
že pan doktor umýval okna, se jaksi
jeho rodina octla na společenské úrovni
paní Pytlíčkové a její rodiny. Skoro
pod úrovni, protože děti paní Pytlíčko

vé studovaly, dva synové na universitě, zatím
co děti pana doktora na studium vyhlídky neměly.
"Paní Pytlíčková, zítra vás určitě čekám, "řek
la poroučecím tonem bývalých"vykořisťovatelů"
vdova, pak se vzpamatovala a dodala laskavě:
"Dobře ván to zaplatím."
Paní Pytlíčková, jako většina posluhovaček, by
la slídilka a věděla, že vdova dostává každý
měsíc tučný příspěvek v tvrdé měně od švagra.
Proč by tedy nezaplatila chudé posluhovačce
víc než matka pěti dětí? Dvojnásob.
Výtvarník v přízemí platil třikrát tolik. Jed
nak hodně vydělával a jednak"takovéj svinčík
jako je u něho jsem jaktěživa neviděla,"ulevovala si paní Pytlíčková.
K jejím povinostem patřilo, vynášet každý tý
den před dům odpad k odvozu. V ten den přijíž
děli "popeláři "-jak jim stále říkala, ačkoliv
popel sotva viděli. Tři nájemníci naskládali
u schodů do donu pytle s odpadky, proležené
matrace, rozlámané židle, hrnky bez uší, otluče
né nádobí, prošlapané boty, a podobné harampádí,
popelář s fajkou a jeho pcmocník s baňatým no
sem zručně sebrali odpad, naházeli všechno
na nákladní auto a odvezli ke spálení. Byli to
mlčenliví muži v umazaných overalech a tvrdilo
se, že vydělávají mnohem víc, než lékaři. Asi
to byla pravda.

Jednou vysmejčila paní Pytlíčková důkladně
všechny tři byty včetně ateliéru a odnesla
odpad, připravený za dveřmi bytů. Bylo toho
dost, "velký"odpad se odvážel jen jednou za
dva měsíce.
"Ještě tyhle dráty,"upozornila paní Pytlíčko
vá muže na odpad na druhé straně schodů.
"No tohle?!"ulevil si jeden z mužů a přehodil
dýmku z jedné strany úst na druhou. "iy dráty
by se daly ještě použít. Máme u chaty poláma
nej plot!"
"Všechno musí do odpadu,"řekla přísně uklizeč
ka. "Nejste placenej, abyste si vybíral, co
se vám hodí. Předpis!"
Když večer vyplácel posluhovačce výtvarník mzdu
řekl:"Ta díla, která jsem dal oschnout ke scho
dům, odneste do atelieru."
"Nebyla tam díla, jen dráty, "namítla paní, "od
vezli je popeláři. Co je vám, pane umělec?"
zeptala se zděšeně, když viděla, jak výtvarní
kova tvář zbledla, pak zrudla, ba skoro zfialo
věla. Cpřel se o zed a řekl mdle:"To nebyl
odpad!"Pak procedil mezi zuby:"Ta umělecká dí
la si objednal hrad pro novou síň. Zaplatili
tmi zálohu sto tisíc korun."
Pak omdlel.
AB
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NADĚJE VZDOR BEZNADĚJI
Ačkoliv už nebylo nadeje, on přece pojal
naději a uvěřil, že se stane otcem mnoha
národů, protože mu bylo řečeno: "Ustanovvn te za otce mnoha národů. "/Rún 4,18/.
Proti naději mít naději.
Abraham pro jediné slovo/ve vidění! Ve
snu! Kdo by věřil snům?/ano, pro jediné
slovo opouští rodinu, hospodářskou a
společenskou jistovu a vydává se na
cestu do neznáma.
Bůh mu slibuje, že ho udělá otcem mnoha
národů-a on nemá ani jediného potomka.
A když se mu přece vzdor vší naději syn
narodil, žádá, aby mu ho obětoval.
A přece věří!
V tctn"a přeoe" je neochvějná víra.
Můj život se nerozvíjí v tak tragických
kontrastech, má víra je jen zřídkakdy
vystavená takovým těžkým zkouškám. Jsou
tu však denní drobná nap jetí mezi mou vů
lí a vůlí Boží. Boží volání nedopustí
usadit se a pohodlně zlenivět v hmotném
zabezpečení.Snažit se ze slabosti vybudo
vat svatost, pokoušet se žít jinak než
většina, být "znamením odporu". Znamená
to denně opouštět svou vlast a putovat
skrze poušř do Kanaánu. Přes pustinu
všedního dne života. Boží sliby nejsou
spojené s pohodlím a zabezpečením, ale
s rizikem a odvahou. Bůh mě nevolá do
pouště, ale skrze poušt do Kanaánu. Má
víra a naděje se nevztahují na nejbližší
krok, ale na vzdálený zaslíbený kraj.
Proti naději v naději...
"Celou noc jsme se namáhali a nic jsme
nechytili. Ale na tvé slovo rozestřem
sítě!" Ib je ono"přece", které vyzařuje
mou neochvějnou víru.
Jak daleko je od země Háránu do Kanaánu!

Pekují. ti, Bože, že <se věcí. nevyvíjí tak
jak bych chtěl já, ale. tak, jak chcel
ty. Zni to jako citát z Getiemanóké za
hrady. Jenže ty, Pane, j^i to tikal
plied těžkou hodinou. Já to hohko těžko
dokáži vyslovit až po ni-na dtuhém btehu
P.Andrej Dermek, SDB:CHLIEB A SLOVO
SVATÁ
ZPOVĚĎ
Zpovědí si ulevím, ale zpovědí se nespa
sím. "Milost Boží je k spáse nevyhnutelně
třeba"."Beze mne nemůžete NIC učinit,"ří
ká Pán."V nikom jiném není spásy,"říká
slovo Boží. - ZpověS jako sebeobžaloba
je pouze část svátosti pokání. Rozhodují
cí je zkroušené a pokorné srdce."Zkrouše
ným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš'.'
V smíření je spojena lítost S Boži milos
ti.
J.DOUBRAVA,ROŽENSKÄ MOZAIKA

TAJEMNÝ ŽIVOT PO SMRTI |
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Jsou to domněnky? Liché naděje? Chceme mít
pevnou půdu pod nohama, jistotu! Tu máme
jen ze Zjevení Božího, hlavně z jeho vy
vrcholení-sestoupení Druhé Božské Osoby
jako člověka na svět.
BOŽSTVÍ KRISTOVO JE HLAVNÍ VÍROU KŘESŤANA
Při křtu Páně sv.Janem Křtitelem se ozval
hlas Otce:"Toto je můj milovaný Syn, v něm
jsem nalezl zalíbení."(Lk 9,35) Kdo nevě
ří v Krista a v jeho Církev, pro toho jsou
důkazy zbytečné. Bud věřit nechce nebo víru
ještě nedostal. Víra je dar Boží-milost.
'ONEN SVĚT" SI PŘEDSRAVIT NEDOVEDEME
ani po zjevení Kristově. Je nevnímatelný
pro naše smysly i rozum. Proto mluvil Kris
tus o mnoha pravdách víry jen v obrazech a
podobenstvích. Některé jeho pravdy musíme
přijmout,protože se nedají pochopit-např.
tajemství Nejsv.Trojice-jeden Bůh ve třech
osobách, tajemství svobodné vůle a milosti
Boží-"Ode mne odděleni nemůžete NIC udělat
nic,"(Jan 15,5)."Ne kdo mi říká Pane, Pane,
ale kdo plní vůli mého nebeského Otce."
(Mt 7,21). Ani nebe si nemůžeme představit.
Sv.Pavel říká(I.Kor.2.9.):"Co žádné oko
nikdy nevidělo... co všechno Bůh připravil
těm, kdo ho milují."
PROČ SE LIDÉ BOJÍ SMRTI-KDYŽ V"ONEN SVĚT"
NEVĚŘÍ?____________________________________________
Už pohanský filosof Epiklet řekl:"Smrt ne
ní nic hrozného. Jen představa umírání na
hání strach."
Smrt není hrozná pro toho, kdo se snažil
žít spravedlivě, podle vůle Boží. Pro
hříšníky je smrt ovšem hrozná! Jak zoufale
volají ti, kdo odhodili víru - nebo proti
ní dokonce bojovali - před smrtí po knězi!
I SVATÍ MĚLI STRACH PŘED SMRTÍ.
Ale proč? Zemřít se nebáli. Ale ve světle
svého života, spojeného úzce s Bohem, vidě
li i své drobné přestupky jako nesmírné
překážky vstupu do věčné blaženosti. Sv.
Markétka Marie Alacoque píše o svém vidění
po smrti svého duchovního vůdce, nyní už
bl.Colombiera. Vyzvala věřící, aby se za
něho určitou dobu modlili. Po nějakém krát
kém čase řekla, že světec už vstoupil do
Boží slávy-aby se modlili k němu. "Dobré a
spasitelné je za mrtvé se modlit!"(Mak II.,
12,44) . Bůh není policajt, / který čeká
na to, aby dal někomu po- Zý
kutu.Je las<avý Otec
/d pro ty, kdo
se k* ně/rw mu úplně ne
obrátí zády.

K.PALM

františkánem P.URBANEM. Toho jsem velmi miloval
a cenil si ho - byl to můj duchovní rádce. Vydá
5
Pan Josef Bláha se dostal do Prahy a pracoval val časopis Serafínský prapor.
ve Svatováclavské Lize.______________________ POHROMOU PRO NÁŠ TISK BYL R.1948.
SEZNÁMIL JSEM SE S VYDÁVÁNÍM ČASOPISU
Nesměl se vydávat Rozsévač, Dorost, Anděl stráž
PŘEHLED, a s prací kolem něho, v redakci,
ný, Úsvit, Dopisy, Akord, Na hlubinu, Filosofic
administraci i expedici LIGY. Chodili k nám ká revue, Vyšehrad a j. Letos je tanu 44 let,co
významní církevní hodnostáři. Rád vzpomínám vyšlo poslední číslo Katolíka.
na pana preláta Otu Stanovského, kanovníka
A BRZO PŘIŠLA POLICIE.
svatovítské kapituly. Poznal jsem i mnoho
Udělali prohlídku a pan Dr.Janda řekl, že pod
řeholníků, např.jezuitu Adolfa Kaipra/ten za dozorem pracovat nebudeme. Odstěhovali jsme se
hynul v koncentračním komunistickém táboře
do arcibiskupského paláce na konsistoř. Dr.Janda
a předtím, za války, byl v nacistickém kon
si myslel, že tam STB nepřijde. Ale i tam byla
centráku - p.red./dominikána P.Silvestra
prohlídka a tak skončila i má práce, protože
Braita a jiné teology, nejen v Praze, ale i pan kard.Beran nechtěl, abychcm tam chodili.
z venkova. Dosud jsem je znal jen z časopisů Byl tam také už zmocněnec.
a knih.
NAŠEL JSEM SI PRÁCI NA OSTROVĚ V HOLEŠOVICÍCH.
PŘEDSEDOU LIGY BYL DR. VÁCLAV JANDA
Nakládal jsem dřevo do vagonů—byli jsne tam tři
senátní rada. Redaktor Kozák se staral o kan tak postiženi. Pak jsem nastoupil do provozovny
celář. Spolupracovali jsme s ostatními kato Vzduchotechnických závodů v Dejvicích - do expe
lickými spolky. Rád vzpomínám na Sdružení
dice. Za dva roky provozovnu zrušili-a my se
katolické mládeže ve Vyšehradské ulici-tam
odstěhovali s výrobou do Strašnic. Byla to těž
pracovala slečna Skořepová-a na Ústředí kato ká práce - ale byl jsem zvyklý, těžce pracovat.
lické Charity ve Sněmovní ul.,kde pracovala R. 1968 ODEŠEL DO dQcHODU VRÁTNÝ PAN TOIMAČOV
sekretářka diecéznich svazů Růženka Fraňková, v arcibiskupském paláci. Místo něho jsem dostal
Výsledkem našich četných setkání bylo, že
od biskupa Ttmáška práci vrátného. Vrátnice by
jste se do sebe zamilovali a v katedrále sv. la u vchodu, stýkal jsem se s kněžími, které
Víta měli slavnou svatbu. Přišlo také 60
jsem už znal. Ráno v sedm sloužil pan arcibiskup
členů Spolku katolických tovaryšů, v jejichž mši sv.v kapli v prvním poschodí-byl jsem na ní
daně na Anenské ul.l.jsem bydlel. Nyní je
a také sestřičky. Po mši sv.jsem šel na Hrad
tam Divadlo Na zábradlí. Měl jsem tam výhod pro poštu, rozstřídil ji a roznesl po kancelá
né podmínky, ale ten, kdo tam bydlel, se mu řích. Pan arcibiskup - tehdy ještě biskup - byl
sel vyučit něj akátu řemeslu. Spolek založil velmi pozorný a laskavý ke všem zaměstnancům.
P.Adolf Kblping v Kolíně n.R.
Vážili jsme si ho a z každého setkání jsme měli
Po svatbě jsem se nastěhoval do bytu rodičů radost.
mé Růženky, kde bydlel i její bratr.
TUTO PRÁCI JSEM POVAŽOVAL ZA VYZNAMENÁNÍ
DOHODLI JSME SE S fSžENTOU,
Pan kardinál mě měl velice rád, já jeho také.
že budeme mít tolik děti, kolik nám jich Pán Dosloužil jsem mu do poslední chvíle a viděl
Bůh dá. Třebas deset. Našeho prvního synka
;jsem, jak ho Pán Bůh povolal k sobě. V době je
Josífka jsme po čtvrt roce pochovali. Pan
ho nemoci přicházel pan nuncius Coppa a já ho
kardinál Tomášek říkával:"Největší bolest
vedl k lůžku umírajícího.
matky je, když se dívá do hrobu svého dítě- V úterý, 4.srpna, jsne šli do pokoje pana karditě."
hála. Pan nuncius si klekl u postele a modlili
R.1945 jsme čekali druhé dítě. Byl to bouřli jsme se růženec. Otec biskup škarvada se pak
vý květen. Manželka jednou řekla:"Pepo, necí modlil modlitby za umírající__ Pan kardinál potím žádné pohyby. Musím k lékaři." Ten zjis malu přestával dýchat. Jeho odchod k Bohu byl
til, že dítě je mrtvé. Pochovali jsme je k
klidný, pokojný, bez bolestí přešel na věčnost.
Josífkovi na hřbitov v Bubenči. R.1946 se
Bůh ho ušetřil velkého utrpení.
narodil syn Jan, r.1948 Marie a r.1949 Vác KDYŽ PŘICHÁZELY PROJEVY SMUTKU Z CELÉHO SVĚTA,
lav. Oba synové mají celkem 8 dětí. Marie
poznal jsem - a také při jeho pohřbu - jak ho
pracovala 11 let ve zdravotnictví, nyní pra lidé z celého světa milovali.
cuje v arcibiskupském paláci. Pečovala také Stále nosím v srdci vzpomínku na konec pozemské
o kard. Tomáška v jeho posledních dnech.
ho života pana kardinála Tomáška.
************************************************
VE VÁLCE JSME VYDÁVÁNÍ ČASOPISU CMEZILI.
Pracoval jsem s diapozitivy, prepisoval tex '■Celý život etll pan Bláha Pannu Maltě, Avého
ty k přednáškám a tak jsme přežili válku.
:ocJM.ánce. iv.]oí>e^a a blwiovaciho patAona iv.
Pak se-za pctnoci Opata Jarolímka ze Strahova Petw.. (/eřmí na něho už ve Ikote zapůsobil zá práce obnovila. Začal se vydávat tisk, také i znak v Kant Galilejské, kde Panna Mania pomohla
časopis KATOLÍK, který redigoval P.Kaipr.
Svatebčanům, když lektá Synovi: "Nemají
SuČasopis byl velmi oblíbený a počet předplatí ■dosej měl podobné zaměstnáni jako statečný a
telů rostl. Spolupracovali jsme s
■zbožný pan Btáha - pnaeoval s dňevem.

PRáCE PRO CíRKEV

LUC1FERVMASCE
Hnutí New Age,tj.Nová doba se v poslední
době velice šíří. Není ovšem zdaleka tak
nové, jak by se zdálo a jak chce namluvit
lidem. Tvoří je sněs různých náboženských
a filosofických proudů, včetně fantazie a
výmyslů tzv.okultistů, astrologů či esoteriků. Casto si jeho výklady protiřečí,
jsou to často i útržky různých pověr - ně
co je v nich i správného, a tyto poznatky
se předkládají lidem jako UCELENÝ NÄZOR
NA SVĚT.
Název hnutí vyjadřuje domelou, astrolo
gickou představu či přesvědčení, že v po
lovině 80.let našeho století prý došlo k
vystřídání jednoho astrologického obdobítotiž Ryby, obdobím Vodnáře, ryba má ozna
čovat křesťanství. Je to starokřesťanský
symbol Krista, začáteční písmena řecké vě
ty: Jesůs Christos Iheů Hyos sóter-Ježíš
Kristus Boží Syn Spasitel-začáteční písme
na dohromady znamenají slovo ryba. Nachá
zíme tento symbol v katakombách.
Tato představa je spíš přání než něco, co
by se dalo vyčíst z hvězd.
New Age vstřebává do sebe i ty nejpodiv
nější povéry-ale s jedinou podnínkou - ne
uznává mravní a duchovní autoritu křesťanstv í.
Jeden z představitelů hnutí- David Speng
ler píše 7 iedné knizé:"Lucifer působí v
každán z nás, aby nás uvedl do stavu doko
nalosti... Vstupujeme do věku dokonalosti
lidstva, pak každý jedinec musí projít
zvláštní vstupní branou, zasvětit se Luci
ferovi. Ucítí přítomnost jeho světla a do
sáhne jeho dokonalosti."
Luciferovým světlem je"tma"a"jeho dokona
lostí ’’duchovn zvrácenost. " New Age nepřed
kládá svůj názor hned.ale nabízí člověku
různé tzv.trancedentální/přesažné/či trans
personální/prcsahující osobu/ meditace či
psychotrening. To ovsem tají. Vždyť, osobi
tou duchovnost má i Světlonoš-Otec lži.
Myšlení a postoje se šíří nečestnými způsoby-užívají je i zednářské lóže. Snaží se
infiltrovat svými názory veřejné mínění
tak, aby to sotva kdo poznal. Apeluje na
lidskou pýchu-dává člověku přelud, že má
"vyšší poznání"-ale dělá z něho otroka.
Kdo žije z Krista, tyto podvody hned pozná
Podle RV
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Kard.Cassidy, předs.Papežské kcmise pro jednotu
křestanů oznámi při zahájení Týdnu modliteb na 6
Saleziánské universitě, že před velikonocemi vyjde
dokument katolicko-luterské kcmise:Církev a ospra
vedlnění o 140 str.a bude mít 4 kapitoly. Vedení
Církve vede nyní dialog se všemi křesťanskými
společenstvími, ovšem pravdy víry-dogmata- měnit
ani papež nemůže.
19.2.uveÁejntta poAvátná kongregace pro ínAtiJjaty
Bohu zaóvěcawéko a apoštoÍAkého života dokument
pod názvem BratrAký život ve ApotečenAtví.
18.2.uplynulo 10 let od revize konkordátu/smlouvy/
mezi Itálii a sv.Otcem. Slavnosti-uspořádané ital
ským velvyslanectvím u Sv.Stolce se zúčastnili
stát.tajemník kard.Sodano a pres.O.L.Scalfaro.
Sv.Otec a kuriálni zameAtnanci mžít od 2o.-26.2.
po a tni exe^ctcxe. Kutre jAou papežská míniAteutva
Od založení starokatol.církve v Ženevě uplynulo
120 let. Odloučila se po I.Vatik.sněmu od katolic
ké Církve na protest proti dogmatu o papežské ne
omylnosti. V Ženevě mají 2 farnosti ale jediného
faráře. I když se smějí jejich duchovní ženit, mají-jako protestanti-velký nedostatek duchovních.
Zřejmě nespočívá nedostatek kněží v povinném celibátu, ale ve slabé víře nebo nevěře kněží.
(/ jedné moAkevAke věznici naAtoupil duchovni Atužbu pravoAtavný kněz P. Koleda. Kapii navštěvuje
hodně vězňů a priAtupují k AvátoAtem. Kapte Panny
Marie pochází z 14 .Atotetí.
Svět.biblická aliance v Readinku ve V. Britanii má
Na celém světě 111 bibl.společností. Písmo je pře
loženo do 2062 řečí-v poslední době stouply pře
klady o 53 řečí. R.1993 vyšla v 6 ti nových řečech
Největší počet překladů je v Africe/587/v Asii/
513, a v těch zemích, kde se mluví mnoha jazyky.
V Evropě je 189 řečí a 3 umělé, hl.esperanto.
Nový pomocný biAkup pro Curych P.Henrici,jezuita
z Gregoriány, Atoužit mší Av.nejen pro Cechy - a
vynikající promluvou-ale 26.1.i pro katot.vyAokoškotAké hnutí ve Frýburgu. Naše j^arní rada v cele
A P.šimčíkem mu za jeho návštěvu poděkovala.
Prelatura Opus Dei otevřela r.1993 na světě 21 nových středisek v 12 ti zemích-v i Jeruzalémě, v
Rumunsku-pro sirotky,v Polsku/pro staré osoby/,
v Chorvatsku/rozdělování potravin/,v Nigérii ob
chodní vyšší školu, na Filipínách, v Equadoru a v
Peru. Mají středisko-dům-i v Praze.
V linecké diecézi mají brzo vést bohoslužbu
ženy, ovsem ne mši sv. a účast na této neděl
ní bohoslužbe není povinná.
20.1.zatkla čínské policie gener.vikáře podzemní
Církve Baodingu mons.Su Zhemanina,předtím 5 kněží
věrpých Církvi. V provincii Fudžian směl oficielní
biskup vysvětit kostel, postavený katolíky podzem
ní Církve-ale silně se tam zatýká. 12.1.zemřel
gen.tajemník vlastenecké společnosti katolíků bylo mu 63 let a měl rakovinu.
I/ LipAku zahájí Apolecný ňeholní život 4 AeAtry a
6 bratíí-budou pracovat v paAtoraci a Aoc.obtaAtí
Projekt zahájili. domínikáni-v Aev.Něm.a v Bethára

JEDNOU VYPRÁVĚLA SLÁVINKA
o svém utrpení. Napřed jeden výslech za dru
hým. Úplně vyčerpaná se vracívala do cely.
"Ach, to je boj,"řekla,"hrozný boj." Vzala 7
(/ ceZe, kde. byla pani Tanga/tlová, óe konala
ručník, držela si jej před obličejem a hořce
pTtluná prohlídka.
plakala. Když se vzpamatovala, pověsila ruční!
Z hromádky odpadu, která ležela po prohlíd
na předepsané místo a snažila se nějak zaměst
ce před celou, si vězeňkyně nic nesměly vzít. nat. Vzala si svůj ručník i můj, vyprala je a
Mlčky, husím pochodem, s rukama za zády,
vyrovnávala rukama tak dlouho, až se jí zdálo,
se vrátily do cely. Byly jsme rády, když
že jsou oba suché. Nebo čistila záchod, což ji
za námi zapadly dveře. Ach! Jak ta naše ce nak dělala Ivanka. Či dělala pořádek ve své
la vypadala! Všechno přeházené jako po vich přihrádce. Avšak její myšlenky se zabývaly
řici. Slamníky, hřebeny, kartáčky na zuby,
stále výslechem. Nemohla se jich zbavit. Posa
pasty, plastikové pohárky, ložní prádlo, de
dala se na své místečko:"Nevím, co je lepší:
ky -naprostý zmatek.
být v nemocnici pro nevyléčitelně nemocné,
Slávinka se pustila do uklízení. My jí pomáha třebas s tuberkulosou, nebo zde.. . Skoro bych
ly, jak to jen v té úzké prostoře šlo. Do
dala přednost tomu, být v nemocnici, ale ne
oběda bylo všechno v pořádku a cela vyhlíže vím. Obojí je stejně hrozné..." Zakryla si oči
la normálně. S radostí jsem našla svůj růže"Kdybych ted mohla usnout a probudit se, až
neček ve slámě, i když by obsah slamníku
bude po všem..."řekla. Pak šla ke dveřím ce
prorýpán. Chyběla však zlatá protéza paní
ly a dozorkyně ji odvedla. Už byl připravený
Chalupkové. Brzo si ji vyvolaly a ptaly se
vozíček s jídlem. Posunovala jej od cely k cele.
jí, odkud má zlato a ví-li, že v cele zlato
PAK PŘIŠLA NA RADU PANÍ DOCENTKA
být nesmí. Pravdivě odpověděla, co se jí
Často mluvila s ženou, která ji obžalovala.Ano,
ráno stalo a směla se zase vrátit do cely.
byla to táž žena, kterou viděla ve snu...Tvr
Zlatou obrubu protézy jí nevrátily.
dila, že prý paní docentka prodala mnoho ví
"Co dělat? Co dělat?" naříkala. "Ať si vezmot deňských vlněných svetrů - před třemi roky!
všechno. Vždyť to nemá význam. Nic už tu
Paní docenka se vrátila do cely pokaždé celá
nemá cenu..kromě svobody. Jen ta má cenu,
bez sebe. "Tahle hrozná pašeračka, ta sprostá
všechno ostatní je bezcenné."
Klenková!" řekla."Jak ronila před vyšetřova
cím soudcem krokodýlí slzy a ujištovala ho, že
POPRVĚ OD ZATČENI ZAVOLALI IVANKU.
mluví pravdu. Mně řekla: Copak si, drahoušku
Zákonná dvouměsíční vyšetřovací lhůta se
stále prodlužovala. Jak zoufale čekala na chv: nevzpomínáte? Drahoušku řekla. Ta sprostá
pomlouvačka a pokrytecká žena!"
li, kdy ji zavolají! Dny, týdny, měsíce se
Takový boj o několik ubohých vídeňských pu
mlčky dívala na dveře cely! Konečně dnes se
lovrů! Ale byl to boj, při kterém se rozhodova
na ně nedívala zbytečně.
lo -i když to zní absurdně-o svobodě nebo vě
Po několika hodinách se vrátila.
zení. Paní docentka hořce litovala , že se s
"Ivanko, co je?"ptaly jsme se. "Co má být?
touto ženou vůbec stýkala. Ale kdo na takové
Co může být? Dobrého nic!"
následky před třemi roky myslel?
Teprve k večeru nám vyprávěla, že asi tři
"Dá se to vůbec pochopit!" vzplanula paní do
cet dělnic pracovalo v továrně na cigarety.
Tam byla Ivanka dozorkyní. V uniformě! Jak centka, "vždyť ta má sama plno pašovaných vě
cí, dnes je to zakázané - a je na svobodě.
ji její muž varoval, aby toto místo nebrala.
Copak nemají z malé usedlosti, kde pracovali, Tehdy jsem jí dva nebo tři pulovry prodala. Já
střechu nad hlavou a dost chleba? Nač potře to dělala tehdy, kdy to zakázané nebylo, ne
ustále žebrala - a já tu ted sedím.Kdo to může
buje víc? Ale Ivanka si chtěla něco vydělat,
pochopit?"
protože její muž měl plieni chorobu a chlapci
bylo teprve sedm let. Tak přijala místo dozor V době výslechů mi jednou paní docentka řekla
"Musím se modlit. O své věci musím prosit,
kyně. Napřed šlo všechno dobře...až jedno
když mě dnes zavolají ke konfrontaci: nesmím
ho dne přišlo pokušení, trochu si zlepšit
mizernou mzdu, něco si odnést, napřed něko- ztratit před soudcem rozvahu a začít plakat,
li balíčků, pak celé krabice a konečně bedny. a nesmím vyrvat Klenkové všechny vlasy..."
Ivanka nebrala nic, ale viděla to. Napřed
ANTEK SE SNA2IL, ABY MATKU OSVOBODILI
si myslely, že jim svitla šťastná hvězda.Jenže Mohla si promluvit s obhájcem, kterého vybral
pak nastaly spory mezi těmi, které kradly,
Antek a ten ji stále povzbuzoval. Rozhovory s
a konečně udání.
obhájcem nebyly vlastně během výslechů dovo"Bylo nás třicet,"žalovala Ivanka,"třicet hlou leny-až po skončení výslechů. Obvykle ho vy
pých žen. A proces sotva kdy skončí."
bral soud, ačkoliv zatčený měl právo si ho vy
"Ach,"vzdechla paní docentka,"kdybyste by
brat sám. Musel mít povolení soudu. Např.ne
la poslechla svého muže. ."
směli obhajovat"političtí"nebo cizinci. Obligátní
"Ano - kdybych to či ono věděla. Kdybych
obhájce byla figurka soudu. Ale obžalovaní si
to či ono nedělala... Kdybych, kdybych kdy
vždy přejí obhájce,aby s ním mohli mluvit bez
bych.. .Nejnešťastnější slovo na světě!"
dozoru. A také jim může dát různé pokyny.

POKRYTECKÁ ŽENA

HŘÍCH-VINA-PŘEHMAT
CO JE SKUTEČNÁ VWÁ?
Před Bohem nemusí být vždy vina náš cmyl ne
bo špatnost. Někdy podlehleme po statečném
boji-přemůže náš vášeň. Nebo neúmyslně klo
pýtneme. Jsme nedbalí. Tušíme, že" něco není
v pořádku"-ale svůj čin nebereme vážně.Jsou
i denní drobné pády - netrpělivost, odseknu
tí, rozčílení, nechut k povinnosti a pod.
I drobnosti mohou ohrozit naše přátelství s
Bohem, zvlášE když se hříšků dopouštíme den
ně. Občas se bezmyšlehkovitě"přehmátneme".
Nebo si dovolíme"odvážný kousek",tj.vážnější
hřích, ale hned ho litujeme.
Nestavíme-li se tedy proti Bohu, není to vel
ká vina. Ovšem drobnosti a nepozornosti mo
hou vést k odklonu od Boha. Proto máme den
ně večer krátce zpytovat svědomí a proto při
kazuje Církev, abychom se aspoň jednou za
rok vyzpovídali.
Vina není vždy stejná. Může to být nepatrná
trhlinka na duši, ale může to být i hniloba,
která pronikne až k jádru naší duše. Mezi
oběma extrémy jsou různé stupně viny.
UVEDOMUJEME SE SVOU VINU?
Vina spočívá ve vůli ale i v poznání. Provi
ňujeme se proti systému, zákonu, zvykům,mra
vům, obyčejům. Horší je, urazíme-li člověka.:
Ještě horší je zrada na vlastním JÄ-jednáireli proti svědomí. Nejhorší je, řekneme-li
NE proti tomu, co nám Bůh přikázal nebo za
kázal. Stupeň viny se řídí tím, jak poznává
me hodnotu, proti které jsme se prohřešili.
Nevíme však, jak soudí Bůh naše prohřešky;
vidí do hlubin našeho nitra, sílu naši vůle,
stupeň našeho poznání a to, co vůli či po
znání více méně ovlivňuje.
SMRTELNÝ HR1CH
"Každá nepravost je hřích, ale je i hřích,
který není k smrti,"píše sv.Jan/5,17/.Lehká
provinění se odpouštějí i při nedokonalé lítosti/ze strachu před trestem/,např.při meš
ní oběti, při večerní modlitbě.
Těžké hříchy nás odlučují od Boha. Známe to
z podobenství o marnotratném symu, o ztrace
né ovci, o zapadlém penízi. Stěna těžkých
hříchů se zničí jen dokonalou láskou,tj.litujeme-li z lásky k Bohu. Před sv. přijímáním
se musíme ještě vyzpovídat. Každý máme občas
pokušení, postavit sám sebe do středu-místo
Boha. "Budete jako bohové,"sváděl dábel
první lidi. Peníze, sex, majetek, dům, děti,
úspěch, zaměstnání ap.
CO SI JESTE MOHU DOVOLIT?KDE JSOU HRÁN1CE?
Nedůstojná otázka, ale oprávněná. Nechceš
padnout do propasti. Žádný hřích se však ne
dá měřit lidskými měřítky.Odloučit od Boha
se můžeme u stálých všedních hříchů jako u

jednoho vážného. Hranice hříchu nevedou mezi 8
hodnotami,ale v úmyslném rozhodnutí proti Bohu?
Dnes je ovšem tolik pokušení a denních náporů,že
si často neuvědomujeme, že jsme jednali proti
Bohu. Katechismus nám jasně vypočítává smrtelné
či těžké hříchy: pýcha, lakomství, smilstvo,zá
vist, nenávist, hněv a lenost.
SETRl/ÁNl V HŘÍCHU
Rozhodneme-li se při prvním hříchu proti Bohu,
vede to často k trvalému hříšnému životu. Člo
věk se stále víc odlučuje od Boha, ovládá
ho
to, co staví do středu svého života místo Boha,
a často ani není schopen k Bohu se vrátit, li
tovat, začít znovu. Vidíme to např.u těžkých
heretiků, u trvalé slabosti a zbabělosti bisku
pů, u těch, kdo se nesnaží vymanit se ze sexu a
jiných těžkých hříchů. Zvlášť těžce se proviňu
je ten, kdo žije v takovém hříchu na významném
místě a tím dává pohoršení věřícím-i nevěřícím.
"Běda tomu, kdo by pohoršil jedno z těchto ma
ličkých, "říká Kristus. Nemyslí tím jen dětí,ale
i lidi slabé ve víře. V dějinách snad ani nevi
díme příklad, že by se těžký heretik vrátil k
víře-brání mu v tem pýcha a často i sex. a ostat
ní hlavní hříchy. Zachránit ho může jen zázrak
milosti, a zázraky duše jsou vzácnější než
zázraky těla.
A
CO S LEHKO I
HŘÍCHY?
"U mne je to dědičnost!""Žiji v prostředí, kte
ré mě stále svádí!""Bodiče mě špatně vychovali'.'
"Ovlivňují mě přátelé!" Jisté - někdy se sla
bost vůle zdědí, jako se dědí inteligence nebo
nadání. Vzdor tomu je tu určitý - i když malý prostor pro dobrou a svobodnou vůli. Jestli ho
nevyužijeme, je to naše vina. Když se v rámci
možností snažíš, jdeš dobrou cestou - pak je
to sotva tvá vina.
”ZPÁ SE MI, ZE NEMÁM 2ÁVNÍ HŘÍCHY,"
Existuje nezaviněná slepota, která své hříchy
nepoznává. Takoví lidé vyrůstají v prostředí,
které nerozeznává zlo od dobra. Jejich citli
vost k dobru a zlu je na dětinském stupni. Je
však i zaviněná slepota toho, kdo dobro poznal,
ale stále se mu vyhýbá. Nakonec zničí citlivost
svého svědomí. Pak si ovšem setrvání v hříchu
zavinili sami.
Tvrdíme-li, že hříchy nemáme, znamená to, že
naše svědomí je skoro mrtvé. Dá se oživit vel
kým duševním otřesem, nárazem, pohledem na hrůz
né následky svých viny ap.
Zdravé svědomí tíhne stále k lepšímu a vyčítá
nám i malé viny. Proč? Světci viděli svá ne
patrná provinění jako velké hříchy. Jejich svě
domí bylo jako průhledné sklo, skrze nějž svítí
láska k Bohu a odhaluje i malou čmouhu. Svíti
li skrze duši láska k Bohu, vidíme i maličké
přestupky a chyby.
Hřích není vynález kněží. Je to otřesný zážitek
Bůh je pramenem života, oddělíme-li se od pramene-Boha - znamená to duchovní smrt.

P.Pt.HERBERT MAPINGER

ÚMORNÁ PRÁCE

Pokračování dopisu P.Gintzela, jesuitského misioná
ře v již. Afnerice. Unikátní dopisy některých morav
ských misionářů z dob baroka nasel, přeložil a uve
řejnil P.J.KOLÄČEK, T.J., V knize OLOMOUČTÍ INDIPETAE
/tj.ti, kteří žádali generála jezuitů o vysláni do
misií/. Knížka má 44 str.a vydala ji Seská provin
cie Tovaryšstva Ježíšova v Říme r.1993.
SOUDÍME—LI PODLE VNĚJŠÍHO ZDÁNÍ,VÁŽÍ SI VÍC KONÍ
a krav, než Boha a božských věcí. Do kostela je dostanu jen hrozbami a bitím, to však působí misioná
ři pramalou útěchu.
Každý den ráno svolávám lidi na mši svátou, po ní s
nimi odříkáván některé modlitby a základní nábožen
ské pravdy. Potan dospělé propustím a ponechávám si
pouze hochy a děvčata, abych je důkladněji vyučoval
v náboženství. Večer zase všechny svolán do své
modlitebny; napřed je krátké vyučování, pak se spo
lečně ponodlíme a zopakujeme souhrn křesťanského
učení. Na závěr se pomodlíme"Zdrávas Maria"a je
rozchod. V sobotu se s nimi modlíváme růženec a
zpíváme loretánskou litanii.
TŘI ZKUŠENOSTI MISIONÁíň SE DOSLOVA POTVRZUJÍ
i u tohoto kmene: když jim prokazuješ dobro, jsou
čím dál horší. Když je vedeš železnou holí, anebo
zase mírně a laskavě, mamě plýtváš časem i námahou
ničeho nedosáhneš. Nic u nich neplatí víc než dobré
jídlo, neboť, jejich bohem je břicho. Proto jejich
velkým přítelem je pouze ten, kdo je vydatně nakrmí
Je to nejžravější národ. Všechnu potravu, kterou
jeden den seženou, snědí: nic si nenechají na dru
hý den. Nevyhledávají však v jídlech nějakou rozkoš
Se stejnou chtivostí snědí vola nebo krávu pošlé v
lese nebo zabité dcma. A nejen to, ale zhltnou i ne
čistotu, kterou zplodí země. V době, kdy se strany
hemží housenkami, houfně spěchají do lesů, sbírají
housenky, upraží si je na ohni, upražené semelou na
mouku: to je jejich pochoutka. Jejich hlavní stra
vou je však ryba, kterou loví udicemi i sítěmi ve
zmíněné řece sv.Františka. Ty větší prostřelí pros
tě šípem, neboť v lukostřelbě jsou neobyčejně obrat
ní. Z takto ulovených a upravených ryb hned něco
nabídnou misionáři, ale vždy za to chtějí nějaký
dárek:bud udici nebo tabák nebo háček, který přiva
zují k šípům, jimiž prostřelují ryby. Me i tak by
ulovili málo ryb, kdyby nebyli úžasní plavci. V
tcmto ohledu se jim v Evropě nevyrovná nikdo.
PLAVAT VE VODĚ NEBO POD VODOU JE PRO NĚ TAK SNADNĚ^
že se ani neunaví. Tak např.rychle přeplavou řeku
sv.Františka, půl míle širokou. Aby ji překonali
pohodlněji, užívají lehkého, pórovitého dřeva, na
které si lehnou a veslují drukama. V plavání jsou
všichni výborně vycvičeni, muži i ženy, chlapci i
děvčata, sotva dosáhnout deseti let.
Já sám jsem několikrát přeplavil přes uvedenou řeku
Seděl jsem na čtyřech výše popsaných dřevech-dvě
vpředu a dvě vzadu-a dva Indiáni mě táhli.Ostatní
pak z celé taharubské vesnice mě obklopili a
potem mi ukazovali své umění ve vodě.

NOVINKY
Vedoucí Fokolárů Chiara Lubichová/74/je
nemocná a žije zatím ve Švýcarsku. Už 9
před lety se podrobila vážné operaci v
St.Gallenské nemocnici. Vedení Fokolárů
vyzývá své členy i jiné věřící, aby se
za těžce nemocnou paní Lubichovou modlili.
29. J
v ht.měitě Matty La Vattete kon^etenee o kattutnZch památkách
Cítkve. Tzv .Mattiký dokument zdutazňaje
útoku těchto památek pto evangetZzacZ
Cítkve a ví/z^vá bZíkapy, aby ie o ochtanu
památek také ótataZZ.
V Bruselu se konalo 26.-28.1.zasedání de
legátů pro duchovní péči o cizince v Německu. Za Čechy tam byl P.Kučera.
I/ ptotZneZ ottavZ apoitotát modZZtby 1 50
tet od zaZození ^tancouzikýmZ jezuZty.
Novým šéfredaktorem Osservatore Romano
je od 8.2.Antonio Chila/45/dosud vedoucí
polit.sekce hl.pro Afriku. Jeho předchůd
ce Sergio Trassati 16.12.náhle zemřel.
i. 2. zemteta ueZteZka Matte Lunečkova(S2]
Napiata zZvotopZí katd.Bettana, kteaý vy
li et v káeitantké akademZZ v Římě.
8.2.uplynulo 1000 let od smrti bl.Mladý,
první české poutnice do Říma. Tam vstou
pila do kláštera a papež Jan XIII.ji po
světil na abatyši a schválil založení I.
ženského benediktinského kláštera u kos
tela sv.Jiří a u hrobu sv.Ludmily. V její
době byl I.biskupem v Praze Sas Dětmar
/973-982/. Po něm mučedník sv,Vojtěch.
7.2.byt pto úptatkáhítví a jiné neěvat.y
zatčen v Aótí[Píemont)At.Sodano, btatt
itát. tajemníka katd.Soda^o. Ten ovíem za
ztoěíny ivého btatta nemaže.
V USA vydali I.sv.toho, co napsal sv.Otec
ještě jako profesor lublinské katolické
university, kde přednášel filosofii.
Po data, kdy napíat byv .mZííonat pto Jíž.
Antika a Zutu - P.CÍžkoviký(73)poutavý
čZánek o míiíích[aveá.ejněný v KT 30.1.]
ie ieXZo na papeziké mtitjní dtto v naít
vtaiti 4,022.241 kotun. P.CÍěkovóký je
nyní ^atááem v Ktoměáíží.
11.2.SÍ připcměl Stát města Vatikánu 65n
svého trvání. R. 1929 byly podepsány tzv.
Lateránské smlouvy/zrevidované r.1984/.
Spor o vlastní stát trval od r.1870,kdy
zabrala italská vojska Vatikán-a Řím-a
papežové se od té doby stali tzv.vatikánskými vězni.
%.2.začato o^ícíeZnL vyjednávaní Sv.Stotee i vtádamZ Hambutgu, Sehteiníg-HoZiteína a MeckZenbutga-Pomotaníku o uzavtení
konkotdátu a ztZzenÁ. MetdZeeeze Hambutg
Letos je 650 r.od založení litcmyšlské
diecéze/titul.biskup Mons.škarvada/a
330 let od zal.královehradecké diecéze.

od r.301 - až do roku 2000.

KDY SE SLAVÍ VELIKONOCE ?
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MOHOU SE OVŠEM VYSKYTNOUT POCHYBNOSTI
o pravdivosti těchto výpočtů a j im je určeno tzv
Gausovo pravidlo, upravené tak, aby platilo pro
kalendář sv.Řehoře-papeže-a pro naše století.
Jak při tem postupovat? Děl daný rok čísly 19,
Řada zvyků, naprosto nevinných, přešla z po 4 a 7, zbytky těchto dělení pojmenuj a, b, c.
hanských dob až do naší doby. Zvyky se vzta Číslo/24 + 19a/ děl 30 ti, zbytek při dělení
pojmenuj d. Potem číslo /5 + 2b + 4c + 6d/ děl
hují k probouzející se přírodě, např.na jaře
7 a zbytek nazvi e. Pak číslo/22 + d + a/označunesou slepice víc vajec-máme tu kraslice ap.
je den v březnu nebo číslo /d+e-9/označuje den
ALE KDY VELIKONOCE SLAV IT
v dubnu, na který připadá velikonoční neděle...
0 tem se vedly spory už v II.st.po Kristu.
Vyjde-li podle prvého vzorce číslo větší než 31,
Podle Starého zákona měly velikonoce připad
znamená to, že velikonoce připadnou na duben-ponout na čtrnáctý den prvního měsíce podle
tem od výsledku je nutno odečíst 31 a dostanete
židovského kalendáře. Tedy na 14.nisan. Ten
příslušné dubnové číslo. Dá-li výpočet 26.duben,
den slavili tyto svátky židé i křestané ži
vezmeme místo toho 19.duben, dá-li výpočet 25.
dovského původu. Pro židy to byla vzpomínka
duben a je-li současně d= 18 a větší než 10,
na Velkou noc, kdy opustili egyptské zajetí.
jsou velikonoce 18.dubna.
Pro křestany Zmrtvýchvstání Kristovo-den po
Je to trochu složité, proto toho nechejme a po
židovském svátku-sobotě. Proto křestané z po
dívejme se na zajímavosti.
hanstva slavili svátky v neděli-bez ohledu
PRO MILOVNÍKY DĚJIN BUDE ZAJÍMAVĚ
na den židů.
že na 22.března, tedy nejčasnější datum veliko
NA NICEJSKĚM SNÍMU R.325 SE ROZHODLO,
noc, připadal velikonoční svátek naposledy
slavit velikonoce podle těchto zásad: veli
r.1818. Naposled na 25.duben r.1943.
konoční neděle je první neděle, která je po
Do konce našeho století, tj.do r.2000 jen je
jarním úplňku, který připadá na 21.března
dinkrát připadnou velikonoce na nejzazší termín
nebo po temto datu. Připadne-li úplněk na
t.j. na 23.duben a to právě v roce, kdy začne
neděli, slaví se velikonoce příští neděli.
nové tisíciletí, r.2000. „
. , .
Tím si vysvětlíme, proč datum velikonoc je
Pocite ,Ivana „Rtcnteta.
v každém roce jiné - a to v dosti velkém ča
sovém období-od 22.března do 25.dubna.
MUSELO SE TEDY VĚDĚT DOPŘEDU,
SVATÁ MATKO, VROUCNĚ PROSÍM,
na které datum v tom kterém roce připadají
DEJ, AŤ V HLOUBI SRDCE NOSÍM
dny v týdnu a fáze Měsíce. K výpočtům veliko ŽIVÉ STOPY SVATÝCH RAN;
noc se vypracovávaly různé tabulky, na kte
DEJ, AŤ LÁSKOU VZPLANOUT MOHU
rých se vycházelo především ze zákonitostí
K TRPÍCÍMU KRISTU BOHU,
cyklových oběhů Slunce a Měsíce.
AŤ SE JEMU PODOBÁM!
Je zajímavé, že SLUNEČNÍ KRUH počítá se zá
(5 JAK SMUTNÁ, ZARMOUCENÁ
konitostí, že vždy po 28 letech připadnou
BYLA ONA SVATÁ ŽENA,
dny na stejné dny v týdnu, tedy po 28 letech
MATKA POŽEHNANÉHO!
začíná rok stejným datem. MĚSÍČNÍ KRUH zase
TAK SE CHVĚLA,
vychází z cyklu, který známe
JAK TRPĚLA
už z r.432 před Kristem.Tento
ZBOŽNÁ MATKA,
cyklus je devatenáctiletý,neKDYŽ VIDĚLA
• bot vždy po několika letech
MUKA SYNA MILÉHO!
připadají stejné měsíční fáze
/úplněk/na stejné dny v roce.
To jsou hlavní cykly, na je
" Já ji cm ic pfwto naftodát a
jichž základě byl sestaven lupaoto jiem průlet na i vít,
nisolámí/měsíčně-sluneční/
abych vydat ivídectvá pnavdí.
kalendář. S dalšími údaje se
Kdo je z paavdy, itylít maj
i dnes tyto cykly uvádějí v
htai
Vttát mu áekZ.-Co je
různých hvězdářských ročenkách.
ptavda?"
(Jan 18,37-38]
Dnes tedy nemusíme veli
"Maj Pán a maj Bah."
konoce vypočítávat, jsou už
"Protože jit mí uvádět, uvídopředu vypočítané...
řůt ii. Btahoi tavení, kdo.neTak např.v Hvězdářské ročence
vídětt a páuto uvěJuJLL..
z r.1980 jsou data velikonoc
(Jan 20,28,29]
podle juliánského kalendáře

Ostavy pwbouzejZcZho se jaw.oex.Zstovaty uz
u pohanských Skovánu a Gewiánu. TZ osíavovaLi začátek jaw-po tuhé zimě. My oskavujeme
začátek spásy-po tuhé zimě krutého pohanstva

narodíme se znovu?
PKZjde člověk znovu, po imatZ na ivět? Aby Ae
dát vyvZjet? Nebo id. muiZ odpykat na zemí
tAcot za Avé hXZchy - v nZzZZ podobě., jako
chudák, nemocný ČZ dokonce jako zvZX.e? Tomu
to t^eitu KZkajZ hZnduové"kaAma". I/ /teZnkan.nacZ-znovuzAozenZ-včÄZ gnoie, aotMZka,
okuZtčimui a Zada nekJteiiamkých nábozenítvZ
Ate je to ucenZ vzdátené-ba p/totiMadné-k
ucenZ PZima iv. a kZiutaiuké nauky, jak jZ
htáiaZ KtiZitui:".. .ZZdem je iouzeno, ze muóZ
jednou umáZt a pak naitane Aoud."(ZZd 9,27).
Ale - namítají stoupenci znovuzrození - sám
Ježíš řekl:"Musíme se znovu narodít."/Jan 3,
7./. Všimneme-li si dalších slov Páně, vidí
me, že Kristus mluví o znovuzrození z Ducha.
"Co se narodilo z těla, je tělo, co se naro
dilo z Ducha, je duch,.. ""Neboť. Bůh tak mi
loval svět, že poslal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl večný život."/Jan 3,16/. Tedy Ježíš
dělá rozdíl mezi snrtí těla a smrtí duše.
Ti, kdo jsou odloučeni od Boha, jsou mrtví.
"Ať mrtví pochovávají mrtvé."/Mt 8.22/.

Ježíš byl na zemi tělem, které viselo na křížibyl zároveň Bohem a člověkem. My dávame tělo do
hrobu, hinduové je spalují a popel rozhazují.

ZACHRÁNIT, SPASIT, ZDOKONALIT NÁS m8žE JEN A .
Nezdokonalujeme se převtělováním na zemi. Sami
se spasit nemůžeme. "Všechno je milost.""Beze..
mne nemůžete učinit nic." /Jan 15,5/.
II
Buh není neosobní síla. Není to "to" ale Osoba.
Je protikladný proti všemu ostatnímu. Není ve
věcech, ve hmotě-i když všechno řídí. Věčná
láska je jen mezi osobami-ne rtezi kosmickými ne
osobními silami. Bůh nám ukázal Ježíše jako
osobu. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
/Jan 14,6/."Já jsem cesta, pravda a život."tmt.
JEŽÍŠ JE PLNÝ SLITOVÁNÍ. ODPOUŠTÍ NÁM HŘÍCHY.
Tedy to, čemu říkají hinduové"karma". Máme "Vy
kupitele, který"se stal tělem"/Jan 1,14/, a
zachrání všechny skrze své spásné utrpení - do
kud se ovšem zachránit dají.

ŽIJEME JEN JEDNOU
Na tcmto světě se odehrá náš věčný osud. Rozhod
nutí okamžiku má věčný význam. "Využij času!"
/Ef 5,16: 1 Kor 7,29; židům 9,26/ protože čas
se nebude opakovat. Nerozvíjí se v cyklech, v
kruzích, má začátek a cíl. "Kam stran padne,tam
NSV AGE A KŘESŤANSTVÍ JSOU DVA OPAKY,
zůstane ležet."/Kaz 11,3/. "Přichází noc, kdy
Používají sice stejných slov, ale dávají jím
nikdo nebude moci nic konat."/Jan 9,4/.
úplně jiný obsah. Proto jsou tyto nauky vel
Nemohu tedy - pokud jsem křestan - žít v naději,
mi nebezpečné a dokáží zmýlil nemyslícího a
v další znovuzrození a možnosti zlepšení na té
nevzdělaného křesťana-ba i kněze. K znovu
to zemi. Všimněme si vyprávění-podobenství-o po
zrození patří i učení o "karmě". Každý člo
šetilých pannách-nevzaly si dost oleje-tj.dob
věk si musí-podle karmy-odpykat své viny na
rých skutků-a když přišel ženich, tj.Pán, vešly
zemi tzv.sebevykoupením-gnosí-skrze vědění,
s ním do kcmnaty jen ty, které měly oleje, tj.
vniknutí do smyslu věcí-pozná„
dobrých skutků dost. /Mt 25,1-13./"Buďte te
ním. Tedy pochopení místo víry
dy bdělí, protože nevíte ani dne
ZÁKON KARMY JE NELÍTOSTNÝ ,
ani hodiny."/Mt 25,14/. Nebo o ne
milosrdném boháči, který skončí ve
bez slitování a bez smíření.
věčném zavržení./Ik 16,19-31/.
Je protikladem ke křesťanské
mu učení o milosti a odpuš
m8žLNE SE ROZHODNOUT PRD BOHA tění hříchů, skrze výkupné
nebo proti němu-ale jen za tohoto
zásluhy Ježíše Krista.
života. Po smrti jistě nastává očis
Gnose se často odvrací od
ta-říkáne ternu očistec a za tyto
těla, hmoty a stvoření.
duše se modlíme, ony se za nás při
Bůh je duch-podle nich je
mlouvají - protože"nic nečistého k
hmota"zlá, špatná"daleko
Bohu nepřijde."Ale poslední věci
vzdálená od Boha. Podle uče
člověka je smrt,soud,nebe,peklo.Pek
ní pantheismu je všechno bůh,
lo je odloučení duše od Lásky, od
není rozdíl mezi Bohem a jiný
Boha. Otec lži - Zlý duch, Ďábel mi skutečnostmi. Všechno se mu
nás klame. Chce, abychcm nebrali
sí vrátit na rovinu ducha,
vážně smrt a věčnou záhubu.
všechno se vykupuje a nakonec
Může si člověk odpykat hřích znovuvplyne do ducha. Říkáme tanu
zrozením na zemi? Ne - hřích si
sebevykoupení čili apokatastamusí uvědemit-a to u "znovuzro
sis.
zeného "neexistuje. Nebo máte
MEZI STVOŘITELEM A STVOŘENÍM
pocit, že trpíte za hříchy,
je podstatný rozdíl-jak
které jste spáchali před tisí
učí křesťanství. To ovšem
ci lety? Nebo se máte dobře,
hmotu nezavrhuje, ani tělo ne,
protože jste si odpykali viny
vždyť věří ve"vzkříšení těla."
za třicetileté války?

ČAS NADĚJÍ

Někdo íe i nad dZvZ, proč uveřejňujeme ně-'
co ze vzpomZnek zesnutého P.Fr. MI KULASKA.
Chceme ukázat, jak vychovávaZZ tehdy jezuZty, ze za pronÓAĹedovánZ odpadZ jedZnýnahnZtý uz za nacZómu-aZe ikoro viZchnZ
bytí v komunZótZckém vězenZ, někteřZ Z o
nacZótčckém koncentráku. (P.AdoZ^ KaZpr)
PO ROCE PREFEKTÚRY MĚ POSIALI NA TEOLOGII"
Představení chtěli, abych byl profesorem
filosofie. Studium se zdrželo vyřízením
pasu-zažil jsem pak i pohřeb pres.Masary
ka. S Prahou jsem se rozloučil procház
kou na hrad a na Petřín. Šel jsem v taláru-ostatní chodili v kolárku-proto se na
mne lidé dívali jako na něco cizího a ne
patřičného. Byl to dost tvrdý zážitek.

MOCNÁ JE VÝCHOVA!

Jak by se dat definovat charakter? Snad takto:
Charakter je soubor návyků, které rozum sdružu
je kotem osy vůle.
Zde vyniká důležitost vůle - ale klade vůli 12
hranice.
Bez vůle je výchova charakteru nemožná. Je ovsem
Velmi těžké, aby se kolem osy rozumu sdružila
vůle - a napojila na sebe radu zvyků, návyků,
k tomu potřebujeme dlouhého, rozumného a
vytrvalého úsilí a práce.
JEDNA TEORIE TVRDÍ, ŽE SE NEN^ÍEME VŮBEC ZMĚNIT
"Proti své povaze nemohu nic dělat! ""Už jsem se
tak narodil! ""Tak mě vychovali! ""Musíte mě brát
takového, jaký jsem!" Kolikrát jsme už slyšeli
taková slova - spíš výmluvy - tech, kdo nějak
selhali, padli, udělali hloupost, chybu, hřích.
V INNSBRUKU UČIL HUGO A KAREL RAHNER
Dnes i učenci někdy tvrdí, že výchovou se nedá
a řada vynikajících jezuitů. Doktorát
nic změnit. "Volná láska. " "Antiautoritativní vý
jsem chtěl udělat za čtyři roky, nabral
chova! " Znáte fráze hloupých nebo zlých lidí.
jsem si proto spoustu přednášek-i vedlej
Podle nich se zločinec a darebák rodí. Mravnost
ší předměty jako řeči a p.a to by bylo
určuje podle nich prostředí s matematickou přes
pro mne málem osudným. Byla tam i arabšti ností a nutností. Lepe je pustit se s lodkou
na. Naučil jsem se polovinu abecedy, dál
na moře života, odhodit vesla a nést se vlnami
jsem se nedostal, protože profesor řekl,
kamkoliv - třebas na skálu nebo do víru. Tato
že bude stejně zrušená a musím perfektně
nauka zkazila a zničila život nesčetných mla
při zkoušce ovládat hebrejštinu. Překláda dých lidí - bohužel i křestanů a katolíků. A
li jsme a rozebírali hebrejské žalmy.
nezřídka je přivedla k užívání omamných jedů.
U písemných zkoušek nás bylo dvě stě.
ALE ZKUŠENOSTI NÁM UKAZUJÍ NĚCO JINÉHO
Přeložil jsem a rozebral určený text a
Kdyby se všichni řídili touto nesmyslnou naukou,
první jsem jej odevzdal. Učil jsem se
nastal by ve světě chaos, zmatek, zoufalství.
spíš citem než gramatikou. Za několik dní
Jeden člověk by narážel ostře na druhého. Zkuše
mi profesor gratuloval a tvrdil, že tak
nost nás poučila, jak důležitá jsou pravidla
nadaného žáka na hebrejštinu ještě neměl.
mravního života, pro nás i pro ostatní. Jistý
Navrhoval abych z hebrejštiny doktoroval.
smysl pro mravy nám vložil Bůh do srdce. Je to
V seminární knihovně jsem si porovnával
jen seménko, které se rozvijí zkušeností dobrých
manželské právo u Mojžíše a v zákoníku
vychovatelů a našimi vlastními zkušenostmi.
Chamurapiho. Ale sešlo z toho.
SEVERNÍ ZÁŘE začátkem roku 1938 vINNSBRU- PŘÍKLAD Z DĚJIN DOKAZUJE, JAK MOCNÁ JE VÝCHOVA.
KU.. Po této zvláštní podívané bylo Rakou Vnuk Ludvíka XlV^vévoda Bourbonský, byl jako
dítě takový, že to nahánělo ostatním strach.
sko připojeno k Německu. V květnu přišel
Tvrdý, zuřivý-proti lidem i proti věcem. Prudký,
poplach z vlasti. Tušili jsme, že něco
neschopný
strpět odpor od kohokoliv a čehokoliv.
přijde. Provinciál rozhodnul, at uděláme
Když vzkypěl, všichni se báli, že mu něco v těle
rychle zkoušky a poslal nás do Holandska.
praskne. Domýšlivý, nemravný, oddaný všem rozko
Německá kolej tam byla ve Velkenburgu.
ším. .. "/Saint-Simon :Paměti./
Němečtí teologové šli na prázdniny do Ně
Vévoda Beauvillierský s P.Fenelonem se snažili
mecka, my zůstali v Holandsku.
hocha vychovat. Výchova byla tak úspěšná, že
HOLANDSKO BYLA TEHDY KLIDNÁ ZEMĚ
Náš jih byl katolický-a to vzorně! V kole princ v devatenácti letech se úplně změnil :byl
mírný, jemný, přívětivý, lidumilný, umírněný,
ji bylo dost studentů z ciziny, i když ne
ochotný, zbožný, skromný, a pokorný i přísný na
tolik, co v Innsbrucku. Pozorovali jsme
ale vliv nacismu i v řadách mladých němec sebe - milý a odpouštějící druhým.
Takových příkladů najdeme v dějinách nesčetné
kých teologů. Profesoři a jiní viděli v
množství,
hlavně u světců-apoštoly počínaje a
nacismu nebezpečí,ale některým velikášst
novými hrdiny víry a mravů konče. Teorie, že se
ví nacismu lichotilo a získávalo je. Vi
děli jsme to po Mnichovu a pak po obsazení nemůže V povaze člověka nic změnit, se ukázala v
praxi škodlivá a nesmyslná - hlavně pro toho',
Cech a Moravy Německým vojskem.
kdo podle ní žije - a ovšem i pro jeho okolí.
Podle Dr.M.S. Gilleta,O.P.
VÝCHOVA
CHAREKTERŮ

PRVNÍ VĚROUČNÉ SPORY
ROZPOLCENÍ' kresťanstva?
Kolem sv.Jakuba, příbuzného Páně, se v
Jeruzalémě vytvořila odhodlaná, konservativní strana. Zneužila dokonce jména sv. Jaku
ba a poslala posly do Antiochie. Tam je při
jali představení s velkou úctou.
Mrazivě však na ně zapůsobilo, když pří
chozí, při každém doteku s pohano-křesťanem, si umývali ruce a nechtěli ani jít do
domů neobřezaných křesťanů. Podle židov
ského zákona nesměl obřezaný s neobřeza
ným ani sedět u jednoho stolu-a vůbec už
ne jíst z jedné mísy. Všude větřili nebezpe
čí pro své obřadní předpisy. I oři hodech
lásky o večeru sabbatu jedli zvlášť. Na
veřejném shromáždění prohlásili: "Nedáte-li
se obřezat, nemůžete být spaseni."(Sk 15,
I.). Pak vypukla bouře. Křesťané z pohan
ství byli pro obřezané nečistí a hříšníci.
Marně se antiopských křestanů Pavel a
Barnabáš zastávali a bojovali proti otroctví
nesčetních předpisů a zákazů, zasahujících
i do intimního života rodiny. Marně apošto
lově namítali, že pak nezískají pro křesťan
ství pohany. Navíc byla obřízka pro dospě
lé muže nebezpečnou- operací. Pak nemohli
ani chodit do veřejných láznífl Kor 7,18).
Mojžíšův zákon pokládal manželství s nežidy
za nečisté. A kde vzít řezníky, kteří by
zabíjeli zvířata "košer"? Kdyby se prosadil
směr, zastávaný jeruzalémskými křesťany,
zůstalo by křesťanství nepatrnou sektičkou
a nesplnil by se příkaz Kristův, aby se
hlásala radostná zvěst celému světu.
NEJHORgr BYL SPOR VĚROUČNÝ.
Křestan má být spasen milostí, tj.darem
Kristovým, žid zákonem Mojžíšovým. Jak
spojit tyto dvě zásady, jak vyřešit sporné
otázky? K tomu určil sám Kristus sv. Petra
a proto sv.Pavel s litem, mladíkem z Antio
chie, se odebrali do Jeruzaléma. Tita
chválí sv.Pavel v 2. listě Korintským 7,
13-15. Později mu napsal i list. Byl to zřej
mě milý, okouzlující hoch, který měl židokřesťany přesvědčit, jak působí křesťan
ství na pohany.
ASI NA PODZIM r.48 SE VYDALI NA CESTU
Ve Fénicii vystoupili z lodi, navštívili křes
ťanské obce Sidon a Tyrus, Prolemeis a
Cásareu. Pak přes Samařsko zamířili k
Judei. Všude hlásali radostnou zvěst a je
jí účinky na pohany. Posluchače to okouzli
lo. Po několika týdnech došli do Jeruzalémana první křesťanský sněm-koncil.
CÍRKEV SE TAM SKLÄDALA ZE TRI' CÄSTľ
či skupin. Z apoštolů, z rady starších a
z bratrstva. Z apoštolů byli hlavní Petr,
Jakub ml.a Jan. Před jednáním se konaly
posvátné obřady a Hody lásky s Eucharis
tií.

BEZ DECHU POSLOUCHALO SHROMÁŽDĚNľ
vyprávění příchozích o velkém obrácení po haní
ke křesťanství. Po ukončení všichni bouřlivě
souhlasili. Ale vlivná skupina judaistů a fa
rizeů s tím nesouhlasila. Hned po modlitbě na
stal hluboký rozpor.
ANI DUCH SV. NEZVI KLÁL TVRDÉ HLAVY 13
příznivců Mojžíšova zákona. Ti dokonce žádali,
aby se Titus podrobil krvavé a nebezpečné
obřízce. Křesťané se rozešli bez dohodnutí.
Rozhodnout měla porada v užším kruhu.
Po rozhovodu povstal Petr a mistrovsky pro
mluvil. Je poznat, že jeho pravomoc-kterou
dostal od Krista-všichni uznávali. Neodvolával
se na Pavla, ale na vlastní zkušenosti.
I.Sám Bůh zasáhl, když povolal ke křesťanství
setníka Kornélia, pohana. Vyzval Petra, aby
Kornélia pokřtil.
APOŠTOL NÁRODŮ
2. Starý zákon ie při mravním úpadku jako
celek nesplnitelný
3. Spása je věc svobodně působící milosti(tj.
daru Boží, který člověk bud přijme nebo od
mítne ).
PETROVA REC BYLA TĚŽKÁ RÁNA JUDAISTŤIM
Vsadili svou důvěru na Jakupa. Ten skromně
souhlasil s Petrem, že Boží ustanovení platí
pro všechny lidi. Odvolává se však-na rozdíl
od Petra-na proroky Starého zákona, hl.Amose
Ten předpověděl mesiášského krále pro všech
ny národy. Bůh si přeje obrácení pohanů k
víře. Mojžíšský zákon-jehož jádrem byla obřízkaítu nařídil Bůh Abrahámovi,aby se židé od
lišili od pohanů) ztratila svou sílu a právo.
Judaisty však přece uklidnil - vždy budou li
dé, kteří Mojžíšský zákon v synagoze čtou a
uskutečňují. Křesťané z pohanů však mají
mít ohled na zvláště důležité body židovského
zákona: I. Nezúčastnit se pohanských obětních
slavností. 2. Zdržovat se pohanské chrámově
prostituce a jiných, u pohanů běžných a s
jejich náboženstvím spojených pohlavních zvrá
ceností, styku s nevěstkami a u Reků tak
častou homosexualitou s mladíky. 3. Zachová
vat zákony o jídle, tj. nejíst maso udávených
zvířat! nezabitých košer), a nepožívat krevv níž podle židůía Svědků Jehovových)je
nitro člověka, prakticky duše. U židů byl i
odpor proti vepřovému masu-dnes se nesmí v
Izraeli ani prodávat. U Cermánů např.bylo
zase zakázáno jíst koňské maso.
Zákaz vepřového či krve a nečistých zvířat
byl ovšem neškodný, přijal se jen z ohledu na
"slabé ve víře'.1! 1 Kor 8). Kdyby to někoho
pohoršilo, je lépe, takové maso nejíst,
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Pravoslavný kněz v Moskvě-G.Kočetkov,dostal po
kyn, aby nekctnolil liturgické obřady. Jeho far
nost má přes 1500 věřících. Kde se kcmolí li tur
gie, napřed nastává příliv nadšených věřících,
pak se kostely pozvolna prázdní-jak je to v
Holandsku a j. Tam se kostely prodávají ke
světským účelům, barům, hospodám ap. Nikdo do
nich Už nechodí.Dřív tam byly kostely plné.

života by strávil na hradě, všichni by ho
poslouchali. Kdyby zemřel ve Svaté zemi
pravý hrabě-Richard-snad by mu král
P\átoto angt. feAÓÍe JdmdJiÁ.cha 11., ktwý odpZwt,
dal i Shiring. Tato naděje ho rozehřála.
úskutoínót to, co mu natLódtt papež Ačezand^ie wz- Než dojeli k opatství, vzrostla jejich sku
hodtt, itateéného aActb-čó kupa Tomáše, zavlaždtt.
pina v malou armádu. Bez překážek vjeli
do Canterbury. Vládl tam Randulf šest
Viléma hrozný plán tísnil. Nemohl jíst, ani spát a
let a dosud tam měl větší autoritu než .
mluvil z cesty. Když lod přistála v Dôveru, roz
sám arcibiskup.
14
hodl se, že rozhodnutí neprovede.
Po vánocích dojeli k hradu Saltwoodu v Kentu.Ten Rytíři se rozptýlili, obklíčili katedrálu a
obsadili všechny vchody do paláce.
patřil arcibiskupovi, ale za jeho exilu jej obsadil
Teoreticky by mohli ještě od vraždy od
Randulf de Broc a vrátit jej nechtěl.'
stoupit.
Ted už to bylo nemožné. Kostky
Dodal Vilémovi odvahu. Připojil se také k vrahům
a vypracoval přesný plán přepadení. To rozptýlilo byly hozeny.
mlhu zbabělosti ve Vilémově srdci. Už se viděl za Randulf převzal velení.Větší skupina šla
do domu na druhé straně příchodu do ka
se hrabětem, který může dělat, co se mu zachce.
Cestou hovořili o podrobnostech.Randulf vyryl no tedrály, menší vedl sám přes kuchyňský
dvůr. Vypadalo to, jako kdyby chtěli
žem do stolu plán katedrály, kláštera a paláce. K
arcibiskupa jen navštívit. Vilém vjel do
paláci se dalo dojít kuchyňským dvorem. Randulf
hlásky a zahnal hlídače mečem.
vyslal posly do Dôveru, Rochesteru a BletchingÚtok začal.
rey.Za svítání se vydali rytíři k Canterbury.
Vilémovi se znovu rozbušilo srdce. Nařídil
Vilémovi hrozně pálily nohy. Bude to asi jeho po
ozbrojencům, obsadit hlásku, ostatní pus
slední bitva-už cítil stáří. Věděl, že vražda arci
biskupa je strašlivým hříchem, to ho mučilo,i když til do dvora a zavřel bránu. Nikdo ne
mu biskup slíbil rozhřešení. Vzdor pečlivým plánůn mohl ven ani dovnitř. Klášter byl obsa
zen .
se mohl útok zhatit. Ale co zmůže hrstka zbabě
Čtyři spiklenci vnikli do kuchynského
lých a slabých mnichů proti zkušeným rytířům?
dvora. Koně přivázali k moruším.Měli jen
Okny proudilo matné světlo zimního rána. Vilém
vstal, chtěl se modlit, ale slova mu nešla přes rty. pásy s meči a helmy. Jak dlouho se jim
Ostatní také už snídali. Velet měl Reginald Firzur- podaří předstírat, že chtějí arcibiskupa
jen navštívit?
ze, nejmladší Richard de Brer,. nejstarší Vilém
Zbraně položili pod strom.
Tracy a nejvyšší hodnost měl Hugh Morville.
"Všechno jsme obklíčili,"řekl Vilém rytířům.
Oblékli si brnění a za mrazivého rána se vyšvihli
U biskupského paláce postavil Vilém jed
na koně. Oblohou se honila temná mračna, hlásila
noho rytíře na stráž a s ostatními vstou
sníh. Starou silnicí dojeli ke křižovatce, kde se k
pil do rozsáhlého sálu.
nim připojili další rytíři.
Sraz měli v opatství sv.Antonína-mimo město. Opat Tomášovi zaměstnanci právě jedli. Jistě
jedl i arcibiskup s mnichy a kněžími. Je
je ujistil, že je na jejich straně. Vilém opatrně pro;
hlásil,že chtějí arcibiskupa jen za den z přítomných vstal.
"Poslal nás sem král,"řekl Reginald.
jmout. Kromě Viléma znal plán
Hovor zmlknul. Jeden řekl:"Budte vítáni.
vraždy jen Randulf a čtyři rytíři z
Jsem
tu hofmistrem. Mohu vám nabídnout
Francie.
něco k jídlu?"
V poledne dojeli k opatství najatí
Ten chlap se chová nápadně přátelsky-pomuži. Opat jim dal jídlo a Randulf
myslil
si Vilém. Vždyť jeho pán a král se
se domluvil s těmi, kteří měli ob
hádají? Snad by se ale dal koupit.
stoupit areal arcibiskup
ství a zamezit Tomášovi v Reginald jídlo odmítnul.
"Po tak dlouhé cestě? Aspoň trochu vína1,1
útěku. Vilém stál u pla
noucího krbu-ale chvěl se naléhal hofmistr.
"Neseme poselství královo arcibiskupovi,"
Plán se nemusel podařit.
Král by nějak ospravedl řekl Reginald netrpělivě,"oznamte mu náš
příchod."
nil vraždu, ale pouhý
Hofmistr se uklonil. Návštěvníci neměli
pokus o vraždu odpus
zbraně, nebyl důvod je odmítnout. Vy
tit nemohl. Odmítl by
stoupil po schodech, spiklenci za ním.
nařčení, že o plánu
Služebnictvo je mlčky očima sledovalo.
věděl a vrahy by dal
Vilém se chvěl, jako to bývalo před začát
oběsit. Vilém - jako
rychtář v Shirringu,.dal kem bitvy.
"Je mi mnohem lip, když už bitva začne,"
popravit mnoho osob,
ale představa, že by se pomyslil si.
sám klátil na šibenici,
PodanÁ. ie. ipZfeťencum cutcZbZó kupa zav-tajím roztřásla. Začal
zdÁt? Kde. a jak? 0 tom ie doetete v
myslet na hrabství, kte
ré by dostal, kdyby se
Ken Follett
vražda podařila. Konec
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TY JSI SKÁLA !
SIXTUS
V. Pokračování
Ustanovil počet kardinálů na 70, proto^
že Mojžíš měl sedmdesát moudrých rád
ců. Z kardinálů vytvořil 15 kongregacípapežských ministerstev - pro jednotli
vé obory církevní správy. Dříve byly
jen 4 kongregace. Těm novým dal urči
tou pravomoc v záležitostech, o kterých
dříve jednali všichni kardinálové. V kardinálském sboru má 6 titul biskupů, 50
kněží a 14 jáhnů. Chtěl vydat nový pře
klad Písma-Vulgaty-ale neměl úspěch. Na
překladu se pracovalo 40 let - a nedo
končil se. Papež jej chtěl vydat za 4
roky, ale měnil libovolně texty, takže
všechna vydání jeho Vulgáty v zaaplských zemích musela být stažena a zniče
na. Zachovalo se jen 40 výtisků.
Ani v politice neměl velký úspěch.
R.1589 po zavražděná Jindřicha III.posledního z rodu Valois, se dostal na
trůn Jindřich IV. z Navarry-vůdce Huge
notů - první Bourbon. Ujistil sice pape
že, že bude chránit zájmy katolíků,ale
papež byl zdrženlivý. Sixtus těžce nesl
převahu španělské moci, poznal, že ne
závislost Ríma se dosáhne jen rovnováhou
mezi katolickými mocnostmi. V anglické
královně Alžbětě I.viděl nejsilnějšího
protivníka protireformace i když uznával
její vlastnosti jako panovnice. Odsuzoval
sice politiku Španělska vůči Francii, ale
Španěly povzbuzoval k válce proti Angli.
18.února 1587 byla popravená Marie
Stuartovna, poslední katolická panovnice
ostrova. Před smrtí ustanovila dědicem
země syna Filipa II. Ten táhl proti Fran
cii a byl u Ivry poražen. Papež Urban
VIII.-složil později báseň o smrti Stuartovny. Filip II.a Sixtus uzavřeli smlouvu
o válce k získání Anglie katolické víře.
Jenže tyto velké plány se zhroutily,
a to po slavné porážce španělské Armády
v rozhodující námořní bitvě od 31.7.do
8.8.1588. Ta základy španělské moci sil
ně otřásla. Sixta to zklamalo, už nebyla
naděje, že by se Anglie vrátila k kato
lické víře. Smlouvu, že Španělsko podpo
ří ve válce finančně, považoval za ne
platnou a nezávaznou.
Snažil se obnovit Rím. Za císaře Augusta
proudila do Říma voda z 14 ti vodovodů.
Při stěhování národů, hl.za Ostrogotů,
byly vodovody zničeny. Jeden z nich,
zbudovaný Alexandrem Severem, dal Six
tus obnovit. Pracovalo na něm rychle na
4000 osob. Měří asi 50 km, je většinou
pod zemí a vodu sbírá ze Sabinských hor
Napájí 27 vodotrysků a nazývá se Aqua
Felice.
Pokračování
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1.3.přemluvil sv.Otec na zasedáni Papežské rady
pro pastoraci zdravotníků. Zdůraznil ochranu Bohe
daného života a soucit Církve s utrpením. Mluvil
různem utrpení, některé zaviní špatnost, sobectví
mamon, bratrovražedné boje, rozvracení rodin a vy
hubení celých národů. Na to si Církev nikdy nezvy
ne. Vybídl věřící k obětavé lásce a modlitbě. 11.
vyšel z popudu sv.Otce list-Motu proprio-nazvaný
Vitae mysterium, jímž založil sv.Otec Papežskou
akademii pro lidský život, nezávislou, ale nápoje
nou na tuto Radu. Předsedou je prof.J.Jejeune z P.
řížské university. Bude mít 70 členů, jmenovaných
na pět let.
Mřín niky ka/Ld.MaAtíní zahájit diecézni tíženi k
btahoHeeení Pavta UI. Vyitechnou 74 ivědku. Pweei-ke kietému. stačí jen jeden zázttak, skončí n.. 2000
Diecézni ptocez potavá stok, pak dostane matetiíát k
btahočecení ňámská kongregace.
20.2.byla v aule kněžského semináře Jána Vojtašáka
ve Spiši vzpomínková akademie za přítomnosti čet
ných kněží, profesorů, řeholnic a biskupů ve Spiši
a v Košicích. Řada hostů si vzpomněla ještě na působení a utrpení slovenského mučedníka.
I/ Bizitčóiavě zemtei. spiesovatet Ladistav Mňacko (77)
11.3.byt pohrben na hřbitově v Btevnově zpěvák
"pražského jara" Karet Kryt. Mši sv.mět arciopat
Anastás Opasek i P.O.Matým z kosteta sv. Antonína.
Tajná policie STASI v býv.NSR kontrolovala činnost
katol.Církve v diecézi Míšeň-Drážčlany. Tajní vnikl
do studentských společenství, skupin mladých a kně
ží mj.byli tajní i 2 tiskoví přidělenci biskupa a
řada zaměstnanců Církve. Biskupství dalo prozkoumá
514 dokumentů, se STASI spolupracovalo 206 kněží
a 185 zaměstnanců biskupství a farností. Kněží-až
na malé výjimky-se vůči Církvi chovali korektně..
Končí přípravy k zato žíní katot.university v Mozom
biku. Má mít 4 ^akutty ve 2 městech. První p/to^esořř budou, z portugatské katot.university, škotu
spravuje kongregace Misionářů P.Marie Tesitetky.
Chicagského arcib.kard.J.Bernardína zprostil 28.2.
soud obžaloby z pohlavního obtěžování. Obžaloval h<
býv.seminarista Steven Cooc-má AIDS, ten obžalobu
stáhnul. Studoval v semináři od 1975-77 v Cincinat
kde byl Bernardini biskupem. Ten nyní vyzval úřady,
[aby takové případy vyšetřovaly a media je bez vyšetřování nerozhlašovala.
WJatíkán dat 4.3.do oběhu sérii mincí, k novému Kateichíimu. Má 7 hodnot a stojí 36.000 tir.
:Větev Fokolarinú"Nová rodina"zahájí v rámci rokuro
[diny 6.3.manifestaci Family Fest 94 v audienční sí[ně Pavla VI. Později se podobné slavnosti budou ko
mnat v městech a zemích, kde Fokolarini působí.
[5.3.4e sešto na 200 čtenu farních Charit na 4.set\kání-a to v tmauzích. Přednášet moratis ta Or. Jiří
\Skobtík na téma Meritatis sptendor.P.T.Vtasák o
! zkušenostech v duchovní péci i vězní a řed.Charity
(o činností A.J993, Setkání se koná 2x do roka.
[První ze čtyř postních kázání v Římě měl
'P.Ranier Cantalamessa, papežský kazatel.

PADESÁTÁ LOUPEŽ
Martin Felz přijel před vilu ve vy
půjčené limousině-jako kdyby mu pat
řila. Nikdo nepochyboval o tom, že
je zámožný člověk.
Hubler sám mu otevřel dveře. Byl to
architekt, měl spoustu zakázek a byl
hezky tělnatý.
"Pan Felz,že? Jste první zájemce o
koupi mé vily-a asi také poslední.
Inzerát otiskli o týden dříve."
"Ale chcete přece svůj dům prodat?"
"Jistě. Potřebuji víc prostoru pro
práci. A budu bydlet uprostřed zele
ně. Za šest neděl se odstěhuji."
"Šest neděl, to se hodí."Felz se roz
hlédl po místnosti.
"Je tu asi 200 m obytné plochy,"řekl
architekt."Stavba je z cihel,žádný
asbest či škodlivý materiál. Celkem
šest místností a zahrada..."
Felz neposlouchal-zajímalo ho něco
jiného. Jeho fotografická pamět zare
gistrovala všechny umělecké předměty
Pan Hubler byl sběratelem.
Vstoupili do pokoje, jehož celá jed
na stěna byla ze skla.
"Váš ateliér, že? Kouzelné! Ale,"
ukázal Felz na zahradu,"může sem kaž
dý vidět?!"
"To ne. Lindmanovi žijí uzavřeně,
jsou to naši přátelé. Jejich zahrada
je dnes vyzdobená. Máme oslavu, zít
ra jedu na týden do Lugana."
Felz si prohlížel obrazy.
"Pravý Manet,"řekl pyšně architekt.
Zvonil telefon. Architekt zvedl slu
chátko. "Ale jistě, pane Naumann. Za
půl hodinky jsem u vás. Ano?"
Felz viděl všechno, co vidět chtěl.
"Krásný dům, kouzelné okolí, ta za
hrada. . .Hodně mi to nabourá rozpočet'
"Nu, jak jsem řekl, máte týden na
rozmyšlenou..."

Edgar byl pravý opak Felzův.
Vypadal, jakoby prošel sto
kou. Ale lupič byl vynikají
cí, v tom se mu nikdo nevy
rovnal. Pracoval pro Felze.
Ten mu právě dělal náčrtek
bytu. Nakreslil pokoje, chod
by, výklenky a místa, kde
jsou cenné předměty:obrazy,
sošky, vázy, porcelán...
"Bude to náš poslední lup,"
řekl Felz, když předával
Edgarovi náčrtek."Padesátýa pak toho necháme. Potřebu
jeme k tomu hodně štěstí."
"Štěstí?"
"Jistě. Vila má dobré

poplachové zařízení. No štěstí ten den
nebude zapnuté, protože architekt odej
de jen na čas - sousedé ho pozvali na
oslavu - a ti bydlí hned vedle. Bude
vidět na průčelí domu, kde je skleněnástěna. Čili - žádné světlo, ani bater-.
ku. Vlezeš dovnit kuchyňským oknem a
podle tohoto náčrtku najdeš potmě všech
ny cenné předměty. Nezapomeň na ten
obraz, je asi nejcennější ze všeho." 16
"Skutečně? Nu, to není problém. Jsem
zvyklý pracovat potmě - není to poprvé,
šéfe.. Spolehněte se. Padesáté výročí
lupu se mi určitě podaří."
"Jedinkrát, pane komisaři, jsme nezapnu
li poplašné zařízení - a už toho využil
lupič,"vykládal zarmoucený architekt
policistovi. "Podívejte se: zde stála
soška Budhy z třetího století. A zde
chybí hodiny Ludvíka XVI. - cena 50 ti
síc dolarů. Tuhle byl italský hmoždíř z
16.století..."
"Zřejmě byl lupič znalec umění,"řekl
uznale komisař.
"Ano. Vybral si to nej lepší. Jedno mu
na štěstí uniklo..."ukázal na stěnu,
kde viselal zarámovaná fotografie.
"Co to znamená?"
"Zde viseldříve obraz od Maneta.Nesmírně
cenný. Půjčil jsem jej ráno do muzea
na výstavu a moje žena sem pověsila
zarámovanou fotografii rodiny ve stej
ných rozměrech. Neměla vůbec cenu..."
Komisař přistoupil k skleněné stěně.
"Sem přece muselo být vidět,slavili
jste v sousedově zahradě."
"Jistě. Lupič asi pracoval bez světla."
"Bez světla? Ale v tom případě se musel
ve vašem domě dobře vyznat a vědět, kde
co cenného leží či visí."
"Hm. A kdo věděl o tom Manetově obrazu?"
Architekt na něho udivené pohlédl.!Jen
já, má žena, sousedé-ale my byli všich
ni pohromadě v zahradě... ale ted si
vzpomínám, že jsem to ukazoval..."
Felz se prochází ulicemi. Zasta
ví se před výlohou s obrazy a
div mu oči nevypadnou. Obraz,
který měl vzít Edgar, tu visí.
Místo něho přinesl fotografii.
Komisař dlouho zvonil. Tu
otevřela paní protější dveře
"Pan Felz si vyšel na pro
cházku. Musí se vrátit každou
chvilku..." Vrátil se - a
padl rovnou do náruče policej
ního komisaře. Ten si vyhle
dal v komjůtru nej známější
lupiče-dokud nebyli ve vězení
a brzo našel toho, který
spáchal padesátý lup.
John Weber

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.ned. v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10 h.
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
. 9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Cechy,,
RUmelinbachweg, neděle
9 hodCORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
směr 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 hodRUTI-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 mší sv.i katolíky ze
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hodŽENEVA - 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 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 MISIONARQ
P.Josef ŽIMČÍK,8OO4 ZORICH,Brauerstr.99.,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK-tamtéž, tel. 01-2415022
P.Martin 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.
\x
PRVNÍ PATEK V MĚSÍCI MŽE SV. v 19.30
P.Simčík rád navštíví naše nemocné dona či v
nemocnici. Upozorněte ho na ně-a je na něho.
6.května bude na Strahově instalována socha
P.Marie, převezená do Prahy z USA. Je to dar
krajanů ze zahraničí.__________ _________________
28.a 29.5. NEJSOU ČESKÉ BOHOSLUŽBY!!!

V noci od 4.-5.3.odešel do Boží náruče
v nemocnici v Samen P.František HRDÝ/70/
kaplan, který jak mohl, pomáhal i českým
věřícím. Znali jsne ho z Einsiedelnu, z
Říma, při svatořečení bl.Anežky, jel s
námi do Řecka, organizoval zájezd do 17
Oberanrnergau na pašiové hry. Na pohřeb
přijeli četní příbuzní, také tři kněží a
dva bohoslovci z Olcmouce-kam jako kněz
patřil. Trnitou cestou se dostal přes
četné překážky ke kněžství. Vysvětil ho
v Římě kard.Beran. Sbírku při zádušní
mši sv.dostane olomoucký seminář. Velký
kostel byl přeplněn věřícími, místní ho
velmi milovali - a my také. RIP.

Pétóíem. PHíht.P.Sámttk

&.-10.dabna
POUT KRAJANS K MATCE BOŽÍ DO EINSIEDELNU
Promluvu má brněnský biskup V.CIKRLE
Přede mší sv.možnost sv.zpovědi. 5.června

DOBRÉ KATOLICKÉ KNIHY SI M0ŽETE OBJEDNAT
VŠUDE, KDE JSOU BOHOSLUŽBY!
ZÁJEZD MLADÝCH DO PAŘÍŽE-24.-29.4. Mladí
nad 15 let. Přihlaste se hned - aby vám
mohl být zajištěn nocleh!
„ .
---------- ______________ CO NOVÉHO VE SVÍTĚ

Pro Frýburg byl jmenován světícím bisku
pští Pierre Biircher-z něm.části Wallisu.
Svěcení mu 12.3.udělili biskupové:Mamie,
svět.biskup Bullet a kard.Schwery, biskup
ze Sittenu/Sionv,za přítomnosti 15 ti bis
kupů, 200 kněží, jeho matky, občanských i
nábož.představených ze 4 kantonů-které
patří k diecézi. Heslo biskupa:Kristus
je náš mír. Bydlí v Lausanne a před vy
svěcením byl u sv.Otce.____________
14.9 .oitavt 70 Lít nát Otze. bLskup
SKARl/APA, ge.nM..vtká/L v Potaze 119 02 H^adčaiu kz nám. 16.---------------------------------Také kard.Jozev Ttmko,prefekt kongr.pro
evangelizaci, oslavil 11.3. 70 let. 12.3.
uplynulo 45 let od kněžského svěcení.
Obě výročí oslavil děkovnou mší sv.v bázi
lice sv.Petra s 11 ti slovenskými bisku
py, četnými věřícími, farářem z rodné
Udavské u Košic aj. Na setkání po mši sv.
přišel i sv.Otec. Odpoledne byla slavnost ve Slovenskán ústavu sv.C.a M._____
LítoinÁ. Tempe.ton.ova cenu za rozvoj nábozeMtvt v USA doitat katot.^ttoio^ ML; ckaeZ Novak. Bývat pwgfLetúitoa, ate od
; tohoto ímeta upaótLL. Napjat Hada vyntkai jécúch knth. PHednáZZ na iMthLngtonáké
; antveMttě. o náboženství. a poLúttce._____
V lednu zemřela matka pres.Clontona, Viríginie Kellyová/70/na rakovinu. Pohřbila
ídva nuže, s třetím se rozvedla. Byla mimo
řádně činná a byla ošetřovatelkou.

OBTÍŽE S HOLENÍM
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"Lituji, ale podle našich nařízení smím holit jen
ty osoby, které vlastní platnou jízdenku,"řekl zdvo
řilý nádražní holič,
"Váš salón je volný,"odpověděl jsem stejně zdvořile
"Tahle byste si snad něco vydělal, kdybyste udělal
výj imku."
Holič však byl neoblomný."Pane, je noc a my se řídí
me jen předpisy. Holit smím jen cestující s platnou
jízdenkou."
Pak se ode mne odvrátil.
Za minutku jsem stál u pokladny:"Prosím, jednu jíz
denku?" řekl jsem mladé, ospalé dámě.
"A kam?" zeptala se.
"To je jedno. Někam. Třebas do příští stanice."
Slečna se probudila z dřímot a řekla energicky:
"Nechte si ty vtipy, kam chcete jet?"
"Není mi vůbec do smíchu,"odpověděl jsem pokorně.
"Dejte mi jízdenku do příští stanice."
"Do které? Zde jedou vlaky na všechny
strany."
"Milá slečno, řekl jsem, že je to jed
no, "povzdechl jsem a vytáhl peněženku.
Mladá dáma na mně upřeně pohlédla, pak
otočila nervózně hlavu, zřejmě mě po
važovala za pomatence nebo opilce.
"Nechci vůbec odejet. Dejte,co máte."
Slečna zrudla."Když nechcete odces
tovat, nač potřebujete jízdenku?"
"Chci se zde dát oholit!"
Slečna energicky zavřela okénko.
Zaklepal jsem na sklo."Slečno,
dejte mi, prosím, jízdenku. Podí
vejte se, jak jsem zarostlý. Musím
se dát oholit, jedu...ehm - jedu
ke své mamince." Nebudu jí přece říkat, že jedu za
svou dívkou.
HUMORESKA
Zalistovala v jízdním radu.
"Tu jízdenku chce holič, jinak mě neoholí."
"Proč ne?"
"Holí jen cestující s jízdenkami." zvolal jsem.
Konečně pochopila. Podala mi jízdenku. "To je do
Reznicu. Dělá to marku."
O něco později jsem ukázal jízdenku holiči a řekl:
"Přál bych si, abyste mě oholil."
Holič se díval na jízdenku a řekl:"Vždyt vy vůbec
nechtete odcestovat."
"Mám platnou jízdenku do Reznicu. To snad stačí."
"Lituj i,"řekl odmítavě holič,"smím holit jen ty,kdo
chtějí odcestovat s platnou jízdenkou. Ne ty, kdo
si opatří jízdenku, abych ho směl oholit. Prosím,
zde jsou dveře."
Šel jsem k okénku. "Holič mě nechce oholit. Můžete
mi vrátit peníze? Zde je jízdenka."
"To nejde,"pokrčila dívka rameny."Kdybyste si kou
pil jízdenku, protože chcete odjet, tak bych vám
peníze vrátila. Ale vy jste si ji koupil jen proto,
abyste se dal oholit." A zase spustila okénko.
Odebral jsem se k holiči:"Tak vrátíte mi peníze?"
Zašel k telefonu. Pak řekl."Můžete se dát oholit."
Oddechl jsem si. "Ale ne u mne, jen v Reznicu."
Robert Berlimann

NAŠE KŘÍŽOVKA

A.První česká řeholnice.
B. Povol
C.Vuřty
D. Nepřítel člověka
E.Ohony
F.U krtka
G. Padlý anděl a modla
Moabitů,duch větru
H. Dívčí jméno
I. Dvakrát zvolání
.honec opatruje zvěř
2
. Andělské pozravení
3
. V neděli jdeme do.............
4

NOVINKY
Africká ANC vydala dokument s
programem: do pěti let se má
vrátit černochům asi 30% půdy,
vystaví se milión domků pio
čemochy-s elektrinou a sanitními zařízeními-všichni ma
jí dostat telefon. V min.dokurrentu žádají zrušení soukromé
kontroly nerostného bohatství
a znárodnění řady průmysl.podniků-tedy programy, které sot
va splní a podobají se progra
mům komunistů, kteří tak zničili řadu zemí, kde vládli.
Na setkáni Vatikánu se židy v
desuizatéme nesmětL být židé,
kteáZ poktádaji Kststa za. slí
beného Mesiáše._______________
9.3.zemřel P.Jozef Vavrovič
/83/, slovenský odborník.

A NAKONEC TROCHU SMÍCHU
"Pane doktore, zase mám
jarní únavu.""Jen klid,
tu jste měl i v listopadu."
"Proč spěcháte, abychom
vám dali náhradní byt?"
"Protože můj byt je tak
vlhký, že jsem večer
nastražil past na myš
a ráno jsem v ní našel rybičku. "
Do úřadu přijali nového
zaměstnance."Tak jak
jste s ním spokojeni?"
ptá se šéf ostatních. "Je hrozně nervózní. Jen
přijde do práce a už začne pracovat."
Skota opustí manželka. Jakmile si přečte její
lístek ráno na rozloučenou, hned se oblékne a
běží k pekaři:"Ode dneška mi dodávejte jen
jednu housku k snídaní."
"Chodím každý den do kavárny. Jen sobotu
a neděli věnuji rodině.""A kam s rodinou chodíte?""Do kavárny."
Moderní pohádka."Byl jednou jeden řezník,kte
rý zásadně neschovával nejlepší maso pro zná
mé, trafikantka, která neměla Sportky pod pul
tem a výčepní, který vždy čepoval správnou
míru piva..." Ovšem pohádky z vlasti.
V Bagdadu zemřela starému mudrci žena. Přá
telé ho utěšovali, že si najde jistě novou ženu.
"Ba ne," zavrtěl hlavou mudrc,"chtěl bych jen
mladou a moudrou a to je nesplnitelné přání,
protože kdyby si mě některá mladá žena chtěla
vzít, nemohla by být moudrá."
Diví se novomanžel:"Prosím tě, jak ti napadlo,
podávat ke smažené rybě knelíky a zelí?""Promiň, drahoušku,"špetla žena,"ale já jsem oprav
du nemohla sehnat špenát."
Lilo se po štědrém večeru olovo do lavóru. Ba
bička mudrovala:"Dvě kolečka - to znamená
brzkou svatbu." "Ale babi,"podotkla vnučka,
"to není olovo, ale spadl ti tam cvikr."
"Proč pláčeš, chlapečku?"zeptal se pán školáka
na chodníku. "Ale maminka říkala, že nemám pře
cházet ulici, dokud nepřejede auto. A já už
tu čekám dlouho a žádné auto nepřejelo. Pak
přijdu pozdě do školy."
Otevřela se opona a dramaturg volal na obecen
stvo: "Je tu mezi vámi nějaký lákař?""Ano",
nlásilo se jich několik,"co se stalo?""Nic, já
jen zjišťuji intelektuálnost obecenstva,"řekl
dramaturg a začal vyvolávat advokáty.
Michálek přijde domů s modřinou na oku. "Co
se ti stalo?"ptá se maminka. “To mě udeřil
jeden velký kluk,"žaluje Michálek. "Tak podru
hé, když na tebe zaútočí, dej mu kus čoko
lády."Druhý den přišel zase s modřinou."Dal
jsi mu tu čokoládu, aby že nebil?""Ano. Ale
on řekl, že čokoládu nerad."
Muž přijde k advokátovi:"Chci se rozvést. Má
žena se Strojí nepořádně, o byt vůbec nepeču
je, stále se se mnou hádá, jídlo nestojí za nic."

"Chápu,"přerušil ho
advokát, "kde jste se
seznámil s tou druhou?"'
Slečna dá do novin
inserát, hledá muže.
"Představ si,"vykládá přítelkyni, "přihlásil se mi vdovec s tře
mi dětmi a hraje na
housle. Dovedeš si
představit něco horší
ho: ""Ano. Vdovce se šesti dětmi, který hraje na
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housle a na klavír."
"Maminko, může být také Pán Bůh
nemocný?"ptá se pětiletá Anička,kte
rá už umí číst."Ne, nemůže.""Ale zde v no
vinách stojí, že Pán Bůh si k sobě povolal
pana doktora Nováka.
Redaktor čte povídku začínajícího autora.
"Proč jste jí vlastně nazval Bumerang?"ptá
se ho. "Protože se mi odevšad vrátí."
"Maminko, Karel mě už nemiluje,"svěřuje se
mladá žena."Proč myslíš?""Dřív stačilo,když
jsem uronila pár slz a už mi koupil krásné
večerní šaty. Když si ted chci koupit nový
klobouk, musím udělat hotovou hysterickou
scénu..."
"Pane Jiřík," mluví šéf s obchodním zástup
cem, "příště vás pošlu na automonilové zá
vody. Určitě vyhrajete.""Jak to?""Protože
podle tachometru jste musel ujet za hodinu
aspoň tři sta kilometrů."
"Tak ty si už také kupuješ televizor?""Ano.
co je na tom divného?""A s kým já ted
budu chodit do hospody?"
"Bařpánovým se narodila trojčata. ""A je
všechno v pořádku?""Ano. Pan Bařpán už
přišel k sobě."
Stará dáma přijímá návštěvu mladého muže.
K jejímu bytu vede dvatřicet schodů."To
není maličkost, k vám se dostat,"povídá udý
chaný muž."Věřím. Je to však jediný pro
středek, kterým dokážu ještě rozbušit
srdce mužů."__________________________________
Podnikatel vysvětluje příteli."Řekl jsem syno.
vi, jakou cenu má dnes dolar.""A chce víc?"
"Ne, ale chce kapesné nyní v markách."
"Je všeobecně známo, že ženy snášejí bolest
lépe než muži"tvrdí lékař."A je to vědecky
dokázáno?""To ne, ale říkají to prodavači obuvy."
"Roztržitost je velice nakaž
livá, "vykládá paní přítelky
ni. "Můj muž je roztrživý a
dal mi peníze, abych je ulo
žila do banky. Místo toho
jsem si z roztržitosti koupila kostým."
"Váš román má dva díly.
První je zakončený tím, že
se dva mladí vezmou. Co
bude v druhém.""Tam bude
zase, že se rozvádějí."
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8.Máne-li před těžkou zkouškou, operací a pod.
dáme najevo panický strach?
ano 0 ne 1
Tin, kdo id myitd, zc má pnavdu a itatični 9 .Máme odvahu přiznat se k ternu, kdo má pravdu,ale
bojuje se proti němu všemi prostředky?ano 5 ne 0
ii za nd bdji? Cd tin, kdo poznat pnavdu a
viimd pwitÄidky za nd bojuji? Nibo tin, 10.Zavřeme televizi, je-li tam něco proti víře ne
bo mluví heretik?/Kdo dobře víru zná, poslechne
kdo pohrdá dnuhým pfioto, zí a ddzfiví"
si i heretika, aby věděl, co tvrdí a nezná-li odpnavdy a dá mu to takí najevo? Static.noit
pověd, zeptá se vzdělaného kněze./
ano 1 ne 0
ji jedna zí ctyá základnách ctnoitá. Maze
ll.Dá-li vám dítě"choulostivou"otázku, máme odvahu
ie zohnout v zbabědou"itatečnoit"nebo o
mu správně a obratně odpovědět?
ano 1 ne 0
neaozumnou"itatečnoit."Jak j^to i^námá?
1.Snažíme se přijít důležitějším věcem a
12.Dáte svou víru najevo spíš svým životem podle
víry než útoky-většinou zbytečnými?
ano 1 ne 0
problémům"na kloub"? Bez ohledu na to,
13.Zazvoní-li u dveří sektáři, umíte je vlídně a
že poznání pravdy naruší naše
s láskou"vypoklonkovat"?
ano 1 ne 0
pohodlí?
ano 1 ne O
2 .Přijímáme i od vážené osoby všechno, co 14.Dokážete NEJÍT ke sv.přijímání s davem, protože
nejste dobře připraveni přijmout Pána?ano 1 ne O
tvrdí a neprozkoumáme to?
ano O ne 1
15.Odkládáte zbytečně dlouho řešení problánu,
3 .Poznáme-li pravdu-hl.pravdu Kristovu,
protože se ván zdá příliš obtížný?
ano 0 ne 1
jsme podle ní ochotní změnit nebo
zlepšit svůj život?
ano 1 ne O
19-16 bodů-jití mimořádní statečné.
4 .Dokážeme obratně a s láskou přesvědčit
15-10 bodu-doipehu vée odvahy vám paospěje-š duéevré
druhého, že se mýlí?
ano 1 ne 0
9-4 bodu-jste vystavená. zajécá-ate ztnbo zíateč5 .lítočí-li někdo proti naší víře, požádá
ností ve vás je a mažete z něj vypěstovat
me ho zdvořile,aby přestal? ano 1 ne 0
Stxom.
6 .Chvějeme se často před budoucností 3-0 bodů-modtete se denně za statečnost
své i své rodiny?
ano O ne 1
7 . Dokážeme všechno nepříjemné zařadit
plodně do svého života?
ano 1 ne 0

Kdo je statečný?
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