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MĚSÍČNÍK ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE VE ŠVÝCARSKU, ROČ. XX V.

zase tu máme měsíc Matky Boží. Někteří ji z Církve vystrkují a zamlčují - o rouhačích ani nemluvě-jiní věří v kdejaké zjevení-jako kdyby to byla pravda víry. Jistě"těm, kteří milují
Boha, všechno napomáhá k dobrému"/Řím 8,28/, tedy i neschválené zjevení Matky Boží. Vyskyto
vala se vždycky- někdy to byla nemoc, podvod, hloupost - někdy i zásah Zlého ducha. Čemu mu
sí věřit katolík ô Matce Boží, aby byl ještě katolíkem? Jsou to čtyři dogmata-pravdy víry.
l.Byla Matkou Boží. V Kristu je jedna osoba a dvě přirozenosti-božská a lidská. Oddělit se
nedají. Maria nebyla matkou Boha-ale matkou Ježíše Krista-který byl Bohem i člověkem.
2.Byla celý živou pannou. Je to tradice Církve od samého začátku, nacházíme tuto pravdu i v
nejstarších apokryfech/neschválených Církví/v nichž je tu a tam kapka pravdy.
3.Při početí v lůně sv.Anny byla zbavena dědičného hříchu a tím i náklonnosti k horšímu.
Slavíme svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.
4.Byla po smrti s oslaveným tělem-jaké měl Kristus při zmrtvýchvstání-vzata do nebe.
Řadu.názorů o Panně Marii Církev neschválila-ale také nezavrhla-např.že všechny milosti-nad
přirozené dary od Boha-procházejí"rukou"Panny Marie. Nadpřirozenou milost může udělovat-pro
Kristovy zásluhy-jén Bůh-jak milost pomáhající, tak milost posvěcující. Když některé ne
schválené názory dozrají, může je Církev prohlásit za dogma-pravdu víry.
Panna Maria dodává. Církvi mateřské teplo. ÍMarií ctí i muslimové,ne jako Matku Syna Božího
ale jako matku jednoho ze čtyř proroků-totiž Ježíše. Velmi vroucně ctí Pannu Marii pravoslav
ní. Také některé větve protestantů.
Že nám Panna Maria pomáhá, to ví každý z vlastní zkušenosti.
Modlíváme se růženec. Opakují se v něm některé základní pravdy víry, aby si je katolík
vtisknul dobře do mysli. Růženec je modlitba uklidňující. Růžencem vyplouváme pcmalu z roz
tržitosti a napětí do klidu. Růženec se můžeme modlit i při mechanické činnosti: v autě,
při některých domácích pracích, v nemoci, před usnutím, na procházce, ve vlaku a jinde.

Každý člověk je originál. Z matného náčrtku se může - když chce a užije správných prostředkůvyvinout v nádherný obraz. Panna Maria se
rozvíjela také-a to v poznání.Na
začátku všechno nechápala. Proto
ta otázka dvanáctiletému Ježíši,
který zůstal po pouti v Jeruza
lémě v chrámě: "Dítě, PROČ
jsi.nám to udělal?"/Lk 2,48/.
Ptá se, nevyčítá mu to. V poznání
rostla při zázraku v Káni, když
ho doprovázela na cestách, při
pohledu na Zmrtvýchvstalého. I
my se máme rozvíjet a vyvíjet-v
poznávání víry a v životě podle
víry. Abychom se co nejvíc přiblí
žili Kristu - podle vzoru jeho
Matky.
„ „
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8.4.sloužil sv.Otec slavnou mši sv.v Sixtin
ské kapli na zakončeni restauračních prací- 2
26.3.vyhlásila Kongr.pro svatořečení za přítan začaly r.1981. Jen oprava Michelangelova Po
nosti sv.Otce 16 dekretů o zázracích či hrdin sledního soudu trvala 4 roky. Cpravy umožnily
ských ctnostech, mj.i švýcarské řeholnice Ma
příspěvky japonské soukromé TV, jejich zástup
rie Bemardy-Vereny Butterové, zakl.misionářek ci i s jinými Japonci byli také na mši sv■
františkánek P .M.Pcmocnice/1848-1924/, s. Bemar GanetaZnZ Aynod angtíkaná ve Watuu-ktetí z>e
dy Heimgartnerové/1822-1863/, neteře P.T.Flopřed 100 Zuty odtoučtítí od itattí tírkve,
rentiniho/ten propagoval v sev.Cechách apošto odmátí. 6.3.knězky.
lát řeholnic v továrnách/. Tato sestra byla I. Gramofonová deska s gregoriánskym zpěvem mnipředstavenou kongr.sester sv.Kříže-Menzingen.
chů ze Sto Domingo de Silos ve Španělsku/BurKongregace se později rozdělila do Ingenbolu.
gos, je na I.místě při předvádění klasické
Dále bulharského mučedníka-biskupa Bassilika z hudby v USA. Za 14 dní se prodalo 220.000 ks.
Nicopole/1900-zavražděného kcmunisty r.1952/.
Ve Španělsku za měsíc 325.000 ks. Výnos z pro
Také býv. milánského arcib.kard.Alfredo Ildef.
deje pomůže benediktinským klášterům. Zdá se,
Schustera/188O-1954/,a misionáře-biskupa Dan.
že tento starobylý zpěv se stává v Evropě rnódcu
Camboniho, zakl.misijní kongr.pro Afriku,tzv.
Pnaneouzike naktadatetítvt vydato zívotíptí
Camboniánů. Také rodiče sv.Terezičky od Ježíš- arctb.U.ytka. Kntha ie jmenuje:"Anetbtíkupka-což má význam právě v roce rodiny.
umývaě oken,"má 208 ^tn.a má Z ^otogra^tíI když pueto, byto na vetíkonoční mít av .
Sv.Otec jmenoval 7 nových členů papežské rady
Av.Otee náměstí páed chrámem ptní. Požehnaní
pro media, mj.i arcib.ze Siónu,kard.Schwery0/ibí et iMú. páenaÁeto páeA 20
a
ho. Iten se také zúčastnil pastorálního setká
57 TV Ataníc. Páání k vetíkonocum pAoneAt u
ní na tána o mediích, konaného z podnětu REBK
57 Hecech - také u církevní Heci-v tattně.
a skončilo 9.4.v Budapešti. Arcib.Vlk je po
Slavnosti k 650.výr. zaniklé litcrnyšlské diecé věřen péčí o media u české bisk.konference-už
ze a r.33O zal.její dědičky, královehradecké
z dob, kdy byl biskupem v Č.Budějovicích.
diecéze začaly 10.4.v Litomyšli za účasti,
Adventíité 7. dne itavz. tetoA 150 tet od ivého
nuncia Coppy. Se schválením sv.Otce bude-nebo
zatozent. Mají, na 30 mít.ětenu a jiou vetmt
už byla-ustanovena kolegiálni kapitula kanov
aktívni.
níků pro Litomyšl. Toto biskupství bylo zniče 4.4.byla poprvé sloužena mše sv.v Saas-Fee na
no za husitských válek-bývalo spojkou mezi
upomínku "I.lyžaře kraje" místního faráře J.J
pražským a olomouckým arcibiskupstvím.
Imsenga, který podporoval turismus. Zemřel
Po dauhé po 110 tetech byLÁ vězní HímAké věz
před 125 lety a na náměstí je jeho socha.
níce Regína Coetí na obHadech Avatého týdne.
Předieda US btík.konference artíb.v Battímoru
Pnotíkatotícké vtády mín.Atotetí nedovotíty ve Keeter iděttí.že iv.Otec navítívt USA 20.-23.
věznících kapte. R.1933 za MuAAotíního už AÍce 10. katíkán Zo zatím nepotvrddt.
kapte byta, ate mátá.-ApoAtotát mezd vězní ne- Čínské min.sociální péče přiznalo, že v zemi
Ae ovoce, vězná chtějí. PÍAmo a poAvěcení cet.
žije na ulicích asi 200.000 opuštěných dětí.
23.3.zemřel v Římě po pouti do Sv. Země náhle
Zdá se, že příčinami útěku 4.11.ti lepředstavený Opus Dei, biskup Alvaro del Portil tých čínských dětí je rozpad rodiny, špatný
lo/8O/.Před smrtí přijal svátosti nemocných.
prospěch ve škole, hazardní hry a kriminalita.
Vataí Lama navAtívít 13.3.JeHuza^ém a j^ho pa Na 4000 studentu z Tte de Pranee-obta^t komátky. Setkat Ae a ved .mohamedána í žtdu.
tem Pátíze-vykonato peíky 26.27.3.tradréní
Na světě bylo za první dva měsíce t.r..zavražpout z Potíže do Chartrez, na téma:Putuj bez
děno 10 misionářů, min.roku 272 misionářů.
obav, Pán je i tebou. V mtítnt katedráte itou'
17.3.pkíjat Av.Otec min.pHedAedu Lzfiaete Vetztí mít zv.patížóký artíb.kand.Luz,tíger.
zaka Rabína. Ten pozvat av.Otce na návAtěvu.
V Brazílii jsou snad miliony dětí bez donova
Kongregace pro boslužbu a svátosti vydala 29.3 a bez rodiny.Mnohé se stávají zločinci-proti.
dokument"Římská liturgie a inkulturace"datova kterým bojují ozbrojené skupiny ve městech.
ný 25.1.na svátek obrácení sv.Pavla. Obsahuje
Sděluje to Joachim Brant, vedoucí národního
návod, jak lépe přizpůsobit liturgii povaze a
hnutí Děti ulice.
tradicím národů, hl.v nově pokřesťaných zemích Papežská mttíjnt data rozdata mr.na 155 mdt.
23.3 .podepAat HimAky vikariát a měAtAké zaAta- dotaru. 98 proitíedntíivtm Propagandy víry,
pttetAtvo, na Kapitgtu dohodu o Atavbě 50 ti no 43 mtt.iv .Petra Apoítota a 14 mtt.dZta iv.
vých koAtetu pJjo put mit.věřících v Rimé. Zatím dětí tví,
Ae Atouží mAe Av.v garážích,Atanech a Aouk-tomí Princ Charles věnoval na opravu pražských pa
Švýcarský televize vyzvala na podzim diváky,
mátek 80 tis.liber.Mj^e opraví Ludenburské za
aby přispěli na opravu barokního kostela San
hrady pod Hradem a sousoší sv.Luitgardy na
Carlo alie Quarte Fontane v Římě. Je to dílo
Karlově mostě-prvotní dílo sochaře M.B.Brauna
tesinského umělce Francesca Borcminiho/1599z r. 1710.
1667/je vyobrazen na 100 frankové bankovce.
Sešlo se asi 450.000 dranků.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

POMOC MATKY BOŽÍ
Vzrušeně vstoupil do venkovského kostela. Je
ho důstojník mu nařídil, aby Dům Boží prohle
dal, vyplenil a pak vyhodil kostel do povětří
Stojko odešel dávno z domova. Kamarádi mu ří
kali, že na vojně se může obohatit. Dostane
mzdu a dobře se nají. Dají mu i lihoviny.
Zatím se však vleče několik měsíců se svou
jednotkou sem a tam, špinavý a víc hladový
než sytý. 0 slíbeném žoldu není ani potuchy.
Jen se slibuje, že po vítězství dostane dva
krát tolik. Ovšem vítězství se stále oddalu
je.
Už před měsícem se chtěl vrátit domů. Sekli
mu však otevřeně, že by to považovali za dezerci - a na to je kulka do hlavy. Pak pocho
pil, že naděje na návrat dctnů není. Do malé
vesničky, kde se cítil bezpečný, kde pláče
jeho matka a modlí se za něho před ikonou.
Jak plynul čas, tak se stále častěji vracely
jeho myšlenky k domovu.
Ted stojí před katolickým kostelem. Vstupuje
a nejistými kroky se blíží k oltáři. Mírný
svit ozařuje krásnou sochu Matky Boží. Napřa
huje k němu náruč - k němu - k Sojkovi.
Na straně oltáře bliká věčné světélko a okny
padá do kostela světlo.
Stojko stojí jako přimražený. Zdá se mu, že
mu až do srdce proniká Mariin něžný úsměv.
"Sojko, nehloupni, to se ti jen zdá,"uklidňu 
je se polohlasem. A znovu pokročí dál. Maria
se stále usmívá__
Náhle něco za ním zašustí. Sojko se zastaví
a neohrabaně se pokřižuje - třemi prsty.
Pak se otočí - ale za ním nikdo není.
Náhle si vzpomene na maminku, na ikonu u
nich doma, před kterou se společně modlívali,
otec, matka, sestra a on. Blikalo před ní ta
ké světélko - jako zde.
A zase krok k oltáři. Už stojí u oltářních
stupňů - docela blízko sochy Matky Boží. A
najednou si zděšeně uvěncmí, že klečí.
"Maria, nechci zničit tento kostel. Oklama
li mě. Zachraň mě, prosím tě, z tohoto pek
la, budu ti za to vděčný celý život." Po
tváři se mu hrnou dvě slzy.
Ani nevěděl, jak dlouho klečí
před Matkou Boží. Náhle za
slechne venku střelbu. Uvědomí
si, proč vlastně přišel. Skry
je se ve výklenku a čeká. Až
je všude klid, vyjde ven. A tu
se před ním objeví vojáci ze
zajateckého tábora. "Ruce vzhůru! Jsi zatčen! Vrat nám zbraň."
Namířili na něho dvě pušky.
Odevzdal jim zbraň. Odvedli ho.

Ted byl zajatcem. Bál se, věděl.

jak zajatce mučí. Obě strany nepřátel. Zde se3
však dostal do tepla, najedl se a slušně s ním
zacházeli.
Ve vězení byl celý měsíc. Jednou ho konečně s
několika málo zajatci přivedli před velitele,
který ho chtěl poslat zpět k jeho armádě.
"Prosím vás, neposílejte mě zpět! Nechci už bo
jovat, "prosil vzrušeně velitele.
"Tak co tedy chceš?"
"Chci domů, domů - do naší vesničky! Mám tam
maminku a sestru - otec nám zsnřel."
"Když chceš! Svlékni tedy uniformu a dají ti
normální civilní šaty!"
Svlékl uniformu, oblékl se do civilních šatů,
které mu takž takž padly a vracel se do své
vesnice. Dosud se nemohl z toho vzpamatovat nevěřit tonu. Půjdou za ním? Byl to zlý žert?
Nešli za ním. Odcházel pěšky směrem, kde musela
být jejich vesnice - jeho donov.
Prošel sídlištěmi, procházel lesy a vesničkami,
vyhýbal se městům, šel dnem i noci, chvilku
se někdy v opuštěné stodole vyspal a dával si
pozor, aby se nedostal do rukou svých bývalých
kamarádů z vojny.
Měl štěstí. Tu a tam mu některý vesničan dal
trochu jídla, někteří řekli, že sami mají na
vojně syny a jak se o ně bojí.
Pochodoval celé dny. Ještě že měl dobré boty!
Konečně se dostal k místům, které znal. Zrych
lil krok. Náhle spatřil v údolí jejich vesničku
A dům jeho rodičů stál na samón okraji.
Zasněně zíral na daneček, na chlév, stodolu,
zahradu před daném... a tu spatřil dívku s
kbelíkem, jak jej nese do chléva. Vystoupil z
lesa a běžel k děvčeti. Byla to jeho sestra.
Tiše ji zavolal. Zastavila se. "Stojko - to jsi
ty?"zvolala překvapeně a běžela k bratrovi,aby
ho objala. "A co maminka, co maminka?"zeptal se.
"Právě se za tebe modlí před ikonou. Někteří jí
říkali, že jsi padl - ale nevěřila ternu. Říkala
že žiješ a že se shledáme, že se vrátíš."
"Modlily jste se za ikonou za mne?"
"Jistě! Vzpomínáš si, jak jsme se všichni
modlili k Matce Boží, kdykoliv jsme se
octli v obtížích? A ona nám vždycky panohla,
vyprosila nám u Boha pomoc. Ale ted půjdu
já napřed k mamince a řeknu jí, že jsi tu.
Má slabé srdce, to radostné překvape
ní by jí mohlo uškodit."
Za chvilku byl Stojko v ma
minčině náručí. Dlouho do
noai vyprávěl o sván setká
ní s Matkou Boží v katolickán kostele, který
měl na rozkaz předsta
vených vyhodit do povět
ří. Ale nevyhodil!
Proto je ted dona, u
své rodiny!
„
1

N.Baros

APOŠTOLSKÁ NETRPĚLIVOST

Radost-jedenácté přikázání

Na starých obrázcích svátých vidíme světce
s očima zvrácenýma vzhůru,někdy s mučednic
kou palmou nebo s tím, čím ho umučili.
4
Čteme-li však dobré životopisy svátých,vi
díme, že to byli radostní lidé. Jejich ra
Pavlova slabost je napodobením všemohoucí dost neproudila vždy z jejich povahy, ale
slabosti Boží, která se tak jasně ukázala z radosti Boží. Bůh není nevrlá, zamračená
v Betlémě, na Kalvárii a ve mši svaté, v bytost, jak nám ji někdy představuje Starý
Eucharistii. Silou lásky je, že se umí
zákon. Vůči tomuto nárůdku musel být Bůh
stát slabou.
přísný, chránil si jej uprostřed pohanů,
Kdo dokonale miluje, stává se "slabým",tj kteří uctívali svá božstva i krutým, ne
smyslným způsobem. Často i nemravným, chrá
závislým na tem, koho miluje, zříká se
svého, je zranitelný, je takřka bezmocný. mové nevěstky byly skoro všude a to Izra
Pokud jde o vlastní zájmy, obětuje marno elity také lákalo. Jejich kněží byli vždy
tratně i svůj život. A přece je láska sil ženatí, aby nepropadli lákání sexu. Ale ne
mravnosti najdeme ve St.zákoně dost. V mlá
nější než smrt, protože se smrti nebojí.
Stal jsem se slabým. Netvářil jsem se ja dí tak moudrý Salomon skončil v pozdějším
ko slabý, nehrál jsem si přechodně na sla věku jako nemrava. I jeho otec David ukradl
manželku svému vojevůdci-ale hluboce toho
bého. Betlém, Kalvárie, Eucharistie, jsou
litoval. Nebyly to jen tresty za nevázanou
pokračující Boží slabosti a vyvolávají pc sexualitu, ale i za zpronevěru jiným Božím
dobnou slabost u svých učedníků.
příkázáním-modloslužba a jiné.
Pane, Ty jsi zatajil svou sílu a všemoNení tedy divu, že ve Starém zákoně najdeme
houchost. Mě postačí, Pane, poznat a při často hřmícího Boha! Co jiného měl dělat,
znat svou slabost a pokorně ji dát k dis aby si zvůj vyvolený nárůdek zachoval čistý
pozici jiným slabým. Všichni jsme odkázá pro příchod svého Syna, své vtělené Láskyni na tvou sílu. "Kdo se mě dotknul? Ne
druhé Božské osoby, která měla prohloubit
boř ze mne vyšla síla...""Pojdte ke mně
a osvětlit víc poznání Boha a dát světu
všichni, kteří se namáháte a jste obtíže spásu?
Ve všech evangeliích vidíme, jak nás Kris
ní, já vás posílím."
"Abych zachránil aspoň některé..."Taková tus vyzývá k radosti. "Blahoslavení jste,
je velkodušnost a marnotratnost Rozsévače když vás budou kvůli mně proklínat, pro
následovat a vylhaně vám připisovat každou
Nikdy nevzejde všechno, co jsme zaseli.
špatnosti radujte se a jásejte, nebot vás
Pane, vt/řeč mou apoštotskou. netípětívosí. čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronás
P^MÍm tě, dej mí vetkou. hohtívo-st, a-byef ledovali proroky..."(Mt 4,11) Tak zakonču
se umět tuít, když jsem získat aspoň ně je Pán svá blahoslavenství.
které, já - stabý mezí stabýmí,
V dlouhém Starém zákoně není tolik slov o
radosti, jako je jich v krátkém Novém záko
P.Andre i DERMEK. SUB. CHLIEB A SLOVO.,
ně .
Jsou také hříšné radosti? Ovšem-když radost
NÁBOŽENSTVÍ MÁ SVÄ TAJEMSTVÍ. Kdyby tomu
zneužijeme. Ovoce stromu poznání v ráji
tak nebylo, měl bych nedůvěru. Bez tajem
jistě nebylo špatné. Špatným je učinilo
ství by býlo náboženství jen rozumové pla
přestoupení jediného zákona Božího. Jablko
vání a citové šplouchání na hladině nepoje příčinou hříchu, když se ukradne. Hroz
znatelného.
ny, které prodává vinař za nepřiměřenou ce
- Technika pomáhá člověku ve viditelném svě nu, vedou ke hříchu podvodu.
tě. Boží slovo nabízí svou pomoc v životě ! Všechno dobré-i Bůh sám-se dá zneužít ke
nadpřirozeném. S Božím slovem se můžeš
! hříchu-k herezi, k špatným představám o
potopit jako potápěč a spatříš, co je pod
něm, ke krutosti...
hladinou nepoznatelného. Bez úcty k tajem
Je Bůh krutý? Nepřející?
ství a bez důvěry v Boží slovo se utopíš
Nemilosrdný? Tak nám ho
často představují sekty,
jako špatný plavec. Byl jsi rozumový, ale
které se drží hlavně Sta
nebyl jsi rozumný.
rého zákona. Ale, tak Bůh
PROBOUZEJ SE S VYKŘIČNÍKEM! -S přesvědče
miloval svět, že"poslal
ním a s předsevzetím prožívej každý nový
svého Syna jako smírnou
den jako velký dar. To musím dnes udělat!
obět za naše hříchy."
Opomenutí dobrého je také zlo.
(I.Jan 10).
USÍNEJ S OTAZNÍKEM? Večer zpytuj svědomí
Láska není nedostatkové
a prozkoumej uplynulý den. Myšlenky,slove
zboží. Proudí z nesmírné
lásky Boží.
skutky, kde jsem byl, komu jsem přece
U slabých jsem se stal slabým, abych zís
kal slabé.Všem stal jsem se vším, abych
stůj co stůj zachránil aspoň některé.
/I.Kor 9,22/

ublížil

ROZHOVOR S KALENDÁŘEM
11.4.vyszlala televize ARD program
proti katolickému kalendáři a časopisu
KOMM MIT-pro mládež. P.Vondra navstivil
před 8 lety redakci v Miinsteru a hovořil
s redaktorkou. Uveřejňujeme tento rozhovor-úsudek o zaměřeni obsahu si udělejte
sami. Kdo za timto nespravedlivým osočovánim stoji? Jistě ne všichni biskupové,
v kalendáři nejsou ani hereze, ani něco
proti sv.Otci, ani proti kázni v Cirkvi,
jak je to u mnoha jiných tzv. "katolic
kých"vysiláni. Kalendář a časopis pomá
há německým rodičům a vychovatelům,
dobře a katolicky vychovat mládež.

JAK TO ZAČALO?
Krátce po válce uvažoval Gunter STIFF/78/
co by whl pro mladé udělat. Vybudoval pro
ně knihkupectví, s knihami proti pornogra
fii, s dobrou zábavnou literaturou a pak
mu napadlo, založit kalendáře. První vyšel
r.1947. Nyní vychází 46.ročník. První vy
šlo v 30.000 exemplářích. Od r.1955-1965
stoupnul náklad na 100.000 kusů. Tehdy by
lo mnoho skupin katolické mládeže a kněží
byli velmi aktivní, To bylo pro nás nej
lepší období. R.197O-kdy začal v Církvi li
beralisirus, náklad klesnul.O skupiny ka
tolické mládeže se nikdo nestaral, takže
zanikaly. Obávali jsme se, že nakladatelst
ví už zanikne nebo bude muset předat vydá
vání kalendáře někcmu jinému. Avšak r.1974
se začalo znovu-s 20.000 výtisky. Nyní ná
klad stále stoupá. Už vydáváme 60.000 vý
tisků a zájem je tak veliký, že určitě dosáhnane ještě víc.
TO VÁS JISTĚ VEIMĽ TĚŠÍ!
Máte pravdu. Ale práceje s tím nesmírná.
Snažíme se nejen o to, aby se nás kalen
dář, časopis a jiné knihy mladým líbily,
ale aby nám i psali, aby čerpali ze své
víry, aby byli dobře politicky informová
ni. Když dostáváme dopisy, telefoná
ty od mladých, od kněží, od těch,
kdo s mladými pracují, těší nás
to a posiluje.
kalendár by se měl víc rozšířit
Náš cíl je 100.000 kusů. Sna
žíme se pracovat pozitivně.
Ne proti - ale pro. Náš ve
doucí v tem má velkou praxi, dělá
o už 48 let. Zdá se, že ta věc má
budoucnost.Počet zájemců stále ros
te. Je to překvapující, vždyt jas
ně plujeme proti proudu. Z dopisů
vidíme, že mladí hledají orientaci
a jsou nám vděčni, když dostanou
také informace o Církvi. Chtějí
to.

Nemyslím, že by Cirkev získala mládež, kdy
by dělala konprani sy. Vidíme, že mladí
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jen čekají na'výzvu, na požadavky. Když
dostanou cíl, snaží se jej dosáhnout. Např.
uverejnili jsme článek:LÁSKA NEBO MIĽKOVÄNÍ-proti volné lásce. Čekali jsme negativ
ní ohlas, snížený náklad časopisu-ale naopak,
ohlas byl pozitivní.
JAKÝ K TOMU MÁTE OSOBNÍ POSTOJ?
TO je dlouhá historie, Asi před osmi lety se mi
dostal kalendář a časopis do ruky. Viděla jsem
hned, že se dá s mládeží mnoho podniknout. Sbíra
li jsme podpisy za pronásledované křesťany v ko
munistických zemích. Nebe proti potratům. Rozdá
vali jsme plakátky, hráli jsme ve skupinách hry
a hádanky. Zjistila jsem, že kalendář je velmi
vhodný pro mladé i pro praktickou práci s nimi.
SETKÁVÁTE SE TAKÉ S ODPOREM?
Ano. Mnozí nám vytýkají protikomunismus, ale
chceme tuto linii dodržet. Odpor nejde od mla
dých nebo od čtenářů, ale od komunistů. A také z
církevních kruhů, nejsme dost progresističtí,
ale příliš tradiční. Říjakí, že máme předkoncílní představy/ty měl Kristus také!!/ Ale mládež
je nám otevřená a přijímá nás.
MĚLI BYSTE VÉST MLÁDEŽ K TOMU, ABY PRACOVALA VE
SKUPINKÁCH POD VEDENÍM KNĚŽÍ.
TO je správné. Sami však nemůžeme jezdit po Ně
mecku a zakládat skupinky. Známe však řadu vel
mi dobrých skupinek. Např.evropští katoličtí
skauti, které podporuje papež. Nebo Schonstattské hnutí. Skupiny, které doporučujeme, pracují
také s kněžími - tedy ve spojení s Církví. Jsou
i skupiny mimo Církev, tzv.basis-skupiny.
Napsali jsme i katechisnus pro mladé a i o lásce
jsme psali přesně podle ducha Církve. 0 manžel
ství a o všem ostatním. Jak jsem se zmínila, oče
kávali jsme , že narazíme na odpor čtenářů. Ale
pak nás překvapily jejich dopisy - z 90 ti % by
li vděčni, že dostali správnou orientaci - na
rozdíl od pornografického časopisu pro mládež
BRAVO. S tou reakcí jsme nepočítali: ná
klad časopisu vzrostl o 10.000 čísel,
stejně i katechisnus.
CO SOUDÍTE O DNEŠNÍ MLÁDEŽI.
Jádro je zdravé, a to musí růst. Mám
dojem, že mládež není zkažená, ale je
špatně informovaná a má na ni vliv
špatné okolí dospělých. Křesťanská
společnost skoro vymizela. Když řekne
me mladým pravdu o víře, divíme se,
jak jsou otevřeni. Myslím, že Církev ne
sní dělat kompromisy. Může klidně stát na
požadavcích Kristova evangelia,což také
dělá, jen je musí správně odůvodnit.Záka
zy se dnes nedá vychovávat, nýbrž je
třeba vysvětlit, proč tanu tak je. Mladí
velmi touží po vzorech, proto v každón
čísle uveřejňujeme i život vzorného křes
ťana či světce. DĚKUJEME ZA ROZHOVOR!

JEDNO ZHUŠTĚNÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Jsme takoví, jací jsme. Tímto konstatováním
začal P.MILOSLAV.FIALA z Prahy naše předveli
konoční exercície v Bethanien, v posvátném
kraji Bratra Klauze. A hned první otázky byly:
KDO JSEM? ZNÁM SE? NA CO STAČÍM? Čtyřdenní du
chovní obnova nám zprostředkovala pádné odpo
vědi: v přednáškách, v modlitbách, ve svátosti
smíření, v každodenní mši svaté.
ŽIVOTNÍ REALISMUS: Bůh a já. Bůh je všude. Na
jít Boha znamená najít sebe samého. Vnímám-li
Boha, dostávám sebe samého navíc. Víra. Mám
silnou víru, abych nepodléhal zmatkům světa?
Září ze mne má víra do tohoto světa? Vnášejme
trochu slunce do napjatého prostředí!
KŘESŤANSKÝ REALISMUS:sám sebe překonat. V kaž
dé skutečnosti čeká Pán. Dokonce nám spěchá
vstříc. Když jsme slabí, jsme Pánu nejblíže.
Pán přichází ujistit mne o své lásce ke mně.
Přes mou neustálou vinu je Ježíš Kristus slou
pem,© který se opírám. Počítá stále se mnou a
volá: NÁSLEDUJ MNE!
PRYČ S PESIMIZMEM, SE SMUTKEM,S MALOMYSLNOSTÍ.
Svěřme vše Ježíši. On nás vede k radosti a ke
světlu. Neztrácíme naději a nabýváme odvahu.
Dívejme se vzhůru a dopředu, ne dolů a dozadu
Život s Bohem nám pomůže řešit naše problémy
s láskou, trpělivostí a moudrostí. Zharmonizuje naši osobnost. Umožní nám vystoupit z ma
gického kruhu vlastního já. Přinese soustředě
nost a bdělost. NAUČÍME SE UVĚDOMĚLE JEDNAT!
CÍRKEV JE OTEVŘENĚ SPOLEČENSTVÍ LIDÍ
S trojjediným živým Bohem, s Pannou Marií, s
andělí a světci. Katolický znamená univerzál
ní. Církev je mystické tělo Kristovo, stejné
všude na světě. Potřebujeme Pánovu přítomnost
v Nej světější svátosti a v Eucharistii. Vždy
nás obohatí. Stále nás obohacuje. Příjd Duchu
svátý! Bůh je zdrojem inspirace a řádu. Staň
me se apoštoly svaté víry. Pán nám dal dar ob
rácení. Staňme se osobnostmi, které vyvoláva
jí touhu po napodobení.
Přitom vždy platí:Ne já,
ale Bůh sám. Když klesá
činnost, at stoupá účin
nost . "Všechno mohu v tom,
který mi dává sílu."
MODLITBA JE NÁŠ HOVOR S
BOHEM. Potřebuje prostor,
čas a soustředění. Jediný
okamžik modlitby má větší
cenu než hromady popsa
ných papírů, vedených dis
kuzí, pořádaných konferen
cí. Modlitba je poklad,
perla, jiskra. V ní patří
me k Církvi,tj.společenst
ví s lidmi a s Bohem.Pís
mo sv.-Boží slovo-je zá
kladem modlitby. Vydejme
se Pánu vstříc a staňme
se skutečnými účastníky

děje kolem nás. Modlitbou mohu
i já ovlivnit svět.
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EVANGELIUM SE~DĚJE STÁLE!
Čerpejme z Božího slova. Neboj me se experimentu s vírou pod
moudrým Božím vedením. Sbírej
me zkušenosti s Eohem. Bůh je
vždy a všude se mnou. Zvlášť
dnes je důležitá ne teorie,ale
křesťanská praxe.
CÍRKEV JE SPOLEČENSTVÍ NADĚJE.
Nová Církev bude malá, hluboká,
zvnitřnělá. Budme nositeli na
děje. Vydávejme svědectví.Bůh
nás posílá mezi lidi. Já, křes
ťan, a Bůh, dokážeme vše. Bez
mocní a pošetilí jsou stavite
li nového světa.
VEZMU I JÁ TOTO VELKORYSÉ
BOŽÍ POZVÁNÍ ZA SVÉ?
(Bo-tek, Mezen 1994)

NOVINKY
2.3.oznámil Vatikán, ze jmenoval nového apošt.nuncia pro Slovenskou re
publiku, Mons.Luigi Dossena/69/.Ten
pracoval v diplom, službách od r.
1955 - v USA, v Korei, Peru a jinde.
Pao synod v A($/tZc.e. jmenovaZ sv.Otec
37 osob, m j .4 kardinály, areib. Vika a
6 gener.představených řehoZi.
V Ugandě byl po několika hodinách
propuštěn na svobodu unesený P.P.Agiléra, Španěl z kong.Kanboniánú. 0
osudu 2 unesených řeholnic se neví.
I/ PeAu. byZo nedovoZeným vykácením
stromu a terorismem znceeno asi 4 mil
ha praZesa koZem Amazonky. Bude-Zi
ničeni pokračovat, přibudou do r.dva
tisZce daZšZ 3 miZ. hektaru.
3.3.přijal sv.Otec německého presidenka Richarda von l-feizsäckera.
Jordánské hašemitskě království a sv.
StoZec zaháji dipZomatické Styky. I/
zemi je z 4 miZ.obyvateZ na 62.000
katolíků, z toho 3 i.000 latinského
obřadu.
V hl.městě Čile, Santiágu, zahájila
katol.universita synpozium o vztazích
mezi kulturou a využitím medií k
správném šíření víry._______
4.3.přijat sv.Otec /5 guatemáZských
biskupů na závěr návítěvy"ad Zimina".
ZmZniZ se o ÍZřZcZch se óektáeh.-Ta
ké promiuviZ na zasedáni Pap.rady pro
media. Ta máji hlásat pravdu a hodno
ty, dávajZai životu smysZ. -Přijat i
předsedu itaZó .senátu SpadoZiniho a
arcibiskupa z l/iZny,Mons .Bakčise.

Příprava na vraždu

Sp-M.e.ncÁ. angi. kJiáíe. JZncřtčcha 11 .maj-c zavstazcLiĹ a/u^bsCiktipa Tomáše, z CanteAbuAg.
Vystoupili po schodech a pak do přijímacího
pokoje. Na lavicích kolem zdí seděli kněží a
řeholnici, ale trůn uprostřed byl prázdný.
Hofmistr prošel pokojem a u otevřených dve
ří hlásil:"Poselství od krále, veledůstojný pa
ne arcibiskupe, "zvolal.
Odpověd neslyšeli, snad jen pokynul rukou.
Tomáš seděl v arcibiskupském oděvu na okra
ji postele. U jeho nohou seděl mnich a pozor
ně naslouchal. Vilém s ohromením poznal pře
vora Filipa z Kingbridge. Co tu hledá? Asi se
uchází o arcibiskupovu přízeň. .. Filip byl prá
vě zvolen biskupem v Kingsbridge, ale ještě
mu chybělo potvrzení. Tak to už nedostanemyslel si zlostně Vilém.
Filipa příchod Vilémův překvapil. Tomáš si
však hostů nevšímal a mluvil klidně dál.
Rytíři se posadili na nízké lavice za postelí.
Vilém to považoval za nešikovné-vypadá to ja
ko návštěva-jak se pak má zdařit útok?
Konečně arcibiskup vzhlédl, ale nevstal. Kro
mě Viléma všechny znal. Pohlédl na Hugha.
"Ach, i ty, Hugho... "řekl.
Vilém pověřil vedením Reginalda. Ten se ujal
slova:"Přicházíme z Normandie, od krále.Chce
te slyšet jeho poselství soukromě nebo zde?"
Tomáš se podrážděně rozhlédl. Je to troufa
lost, když s nim hovoří podřízený delegace.
"Nech nás o samotě, Filipe,"povzdechl si.
"Ale dveře nech otevřené." Filip odešel.
Když byl Filip venku řekl Reginald: "Jménem
krále vás vyzývám, abyste se odebral do
Einchesteru a tam se vyjádřil k obžalobě."
Vilém s radostí pozoroval Tomášovo zblednutí.
"Tak to je váš úmysl,"řekl klidně arcibiskup
a vzhlédl. Hofmistr se přitisknul ke dveřím.
"Pošli všechny dovnitř,"řekl Tomáš,"chci,aby
to všichni slyšeli."
Mniši s Filipem v čele vstoupili. Někteří used
li, jiní stáli u stěn. Vilém nic nenamítal,chtěl
mít co nejvíc svědků, aby všichni viděli, že
se arcibiskup královu rozkazu vzpírá.
Pak se obrátil Tomáš na Reginalda:"Opakuj to'.
Reginald to opakoval.
"Co se mi předhazuje?"ptal se arcibiskup.
"Zradu 1"
Tomáš potřásl hlavou. "Jind
řich mě žalovat nebude. Ví, že
jsem se zločinu nedopustil."
"Vyloučil jste z Církve věrné
služebníky krále."
"Ne já - ale papež!"
"Zbavil jste mnoho biskupů
úřadu."
"Nabídl jsem jim, aby cestou
milosti zasedli na stolec. Od
mítli to. Považovali mou nabíd
ku za nespravedlivou."
"Odmítl jste korunovat králo
va syna."

"Neudělal jsem to.Papež odebral právo koru
novat následníky trůnu arcibiskupovi z Yorku.
Reginald ztratil trpělivost:"Jste blázen!!"
"To stačí," řekl arcibiskup hlasitě.
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"Mně to také stačí,"zařval Reginald."při ranách
Božích, mám dost vaši povznešenosti, vaši zra
dy, děláte jen nepokoje..."
Tomáš povstal. "Biskupovy hrady obsadili krá
lovi příznivci,"zvolal."Arcibiskupovy pachtýfeké
výnosy dostává král. Arcibiskupovi nařizujete,
aby Canterbury neopustil. A vy tvrdíte, že už
toho máte dost?"
Jeden kněz se pokusil o smír:"Důstojný bisku
pe,"řekl Tomášovi,"projednejte tuto záležitost
v menším kruhu."
"Proč?" podrážděně odpověděl Tomáš,"Tito pá
nové po mně žádají něco, co dělat nesmím a ta
ké dělat nebudu."
Mezitím nastal poplach v celém paláci. Přede
dveřmi arcibiskupovy komnaty se tísnili zvědav
ci a napínali uši. Rozmluva trvá dlouho-pomyslil si Vilém. Nikdo z přítomných nepopře, že
se arcibiskup vzepřel královu rozkazu... Dal
Reginaldovi nenápadný pokyn. Filip si toho
všimnul. Tedy Vilém je velitem vzpoury-ne Re
ginald.
"Arcibiskupe Tomáši,"řekl slavnostně Reginald,
"mír a ochrana králova vás už nechrání." Naří
dil divákům."Opusťte tuto místnost."
Nikdo se ani nehnul.
"Ve jménu krále poroučím mnichům, aby arci
biskupa hlídali a zamezili mu v útěku."
Bylo jasné, že to mniši neudělají. S tím Vilém
počítal. Chtěl arcibiskupa vyprovokovat k útěku-a na útěku ho zavraždit.
Reginald se obrátil k hofmistrovi, ten měl za
úkol Tomáše hlídat. "Jste zatčen, "řekl, sevřel
mu rameno a odvedl ho ven. Hofmistr se nebrá
nil. Vilém a ostatní rytíři šli za nimi. Sešli se
schodů přes velký sál ven. Rytíř Richard stá
le hlídal vchod. Vilém uvažoval, co dělat s hof
mistrem. "Jsi na naší straně?"zeptal se ho. Muž
byl strachem bez sebe. "Ano, jste-li na straně
králově." Má plné kalhoty, nevzmůže se k ni
čemu, myslel si Vilém. At stojí na kterékoliv
straně. Obrátil se k Richardovi:"Dej pozor a
zamkni vrata. Nikdo nesmí opustit budovu."
Běžel k moruši, nasadil si helmu a vzal meč.
"Ted k tomu doide,"pomyslil si. Už dlouho ne
měl na sobě helmu a brnění,
ani pancíř mu neseděl. Proklí
nal neobratné prsty.Všimnul
si chlapce s otevřenými ústy.
"He, jak se jmenuješ?"Chlapec
se ohlédl po kuchyni.Má utéct
nebo odpovědět?"Robert-pane,
Robert Pipe."
"Pomoz mi,"Chlapec váhal ."Při
krvi našeho Pána-pojd, nebo
ti useknu ruku,"ztratil trpě
livost Vilém.Chlapec neochotně
přistoupil.Vilém mu dal zved
nout ocelový pancíř a spustil
hledí své helmy.

KDO PEČUJE O KNĚZE?
Proč žena nemůže být knězem?
Protože si to Kristus nepřál.
Tuto debatu vyvolávají jen
ničitelé katolické Církve, k
pravoslavným, muslimům a ži
dům by se neodvážili. U nich se služba Bohu
vyhrazena jen mužům.
Žena má totiž jiné poslání. Jedním z nich
je služba na farách. Kolik far je v naší
vlasti, které jsou spíš samotkou, poustev
nou a ne domovem pro kněze. Kněz je stále
v poklusu mezi kostely a obcemi-a u fary
mamě zvoní věřící.
Dříve bývali na farách farář s kaplany.Sta
rala se o ně žena.Ted se musí starat i o to,
co je vyhraženo ženám, sám. Prát, vařit-většinou na tři dny dopředu-uklízet atd.
Není to také trochu vina žen v naší vlasti,
že nepečují o kněze? Aspoň ty, co jsou už
v důchodě, nejsou odkázané na plat od kněze
ani nejsou v ošklivém podezření.
Někdy kněží sami na faru ženu nechtějí.Snad
mají špatné-i když ne osobní-zkušenosti. Ne
bo nenašli takovou, která by k službě na
faře byla vhodná. Aby byla zbožným vzorem
věřícím, pečlivou matkou nebo sestrou kně
ze, laskavě přijímala toho, kdo zazvoní,
uměla ho pohostit, nepletla se do kněžských
záležítostí-prostě podle vzoru Matky Boží!
Jen vzpomeňme na svatbu v Káni Galijejské.
Student bohosloví se vrátil z praxe a vy
pravuje: "Kdybych neměl to štěstí, že mě bis
kup napřed poslal na živou faru, ani bych
se neodvážil vrátit se ke studiu. Osamělý
kněz je zamlklý, fara studená, sychravá-bu
dovou i lidsky. To má být středisko víry?"
Jiný vypráví:"Řadu let jsem byl sousedem
kněze-poustevníka. Jednou jsem ho navštívil.
Koncem května. Z fary zavál sklepní chlad.
Pan farář v zimníku: Už jsem si na to zvykl,
Všechno si dělám sán. Když jsem sem přišel,
ženy mi uklidily, uvařily, ale zlé jazyky
je vyštvaly. Už se nepokouším některou po
prosit. Peru, uklidím, vařím... zvykl jsem
si. Ale nezvykl jsem si na to, že když při
jdu domů, nemám kcmu říct, jak mě ve zpověd
nici zábly nohy. - Jednou usnul v kuchyni u
stolu-po vánočním zpovídání. Probudila ho
bolest ledvin. V postě zemřel."
Kdo se zajímá o to, jak kněz žije v naší
vlasti? Naříká se na nedostatek kněží, na
to, že"tajní kněží"nechtějí na fary. Bojí
se. Proč ctít Matku Boží a nenapodobit ji v
tom, jak pečovala o Nejvyššího kněze? Pak
je to pokrytectví! Najdou-li se ženy,které
nedbají obtíží a starají se pečlivě o kněze,
bude mít kněz více času k výkonu svého Kristova - poslání.
Podle. P. Ladislava Šíma jehla

JSOU PŘIPRAVENÉ NA ŽIVOT?
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Otec E.J.FLANAGAN!7 m v USA-7 945 v Be/iZíněJzatozit pět tizt po vyivécení na knize. Boyi ToMnUěito hocha. Pho všechny naiy, ná/Lodnoiti t nábozenitvi. Vybudovatt it vtaitní íamoip/távu.
Met zatožit podobné měito v Japomku a inaztt ie
o to i v BeAttně-kde zemřet. Napiat knihu o vý
chově dětí a mtadých, něco z ná uveřejňujeme,
DNES JE OBTÍŽNĚ PITE DOBRE VYCHOVAT
Aby bylo totiž dobře připravené pro skutečný
život a bylo dobrým členem společnosti. Lidé,
kteří si váží sami sebe, vzbuzují úctu u dru
hých. Casto je výchova dětí proto tak těžká,že
rodičům chybí duševní a duchovní rovnováha.
Jak k ní pak mají vést své děti? Ještě častěji
své děti nechápou, nesnaží se jim pomoci v řeše
ní problémů a tak se ani nemohou k dítěti
vnitřně přiblížit.
ZNÄTE PŘIROZENOST A POVAHU SVÝCH DĚTI?
Po narození nezapadne dítě hned do společenství
spíš naopak. Chce být středem všeho, chce,aby
ho druzí vnímali. Reaguje spontánně. Jak často
dávají děti otázky, na které neznají rodiče-i vychovatelé-správnou, vyčerpávající odpověd?
Dítě se nedá hned ovlivnit okolím, jeho zvyky a
mravy. Nezná společenské závislosti a souvislos
ti. Dítě žije ve svém vlastním světě a snaží se
jím své okolí ovlivnit a ovládnout. Je malým dik
tátorem a tyranem. Trvá to často roky, než se
v něm rozvinou ty vlastnosti, které potřebuje
pro správný život ve společnosti.
JAKÉ JSOU ZÁKONY VÝCHOVY CHARAKTERU?
Především musíme dítě pochopit, rozumnět mu,
vniknout do jeho problémů. A naučit je, aby
své problémy správně řešilo - napřed za pomoci
rodičů-pak samostatně za vlídné podpory a porno
ci rodičů a pak úplně samostatně. Správným ře
šením problémů roste dítě v charakterního člově
ka a v statečného křesťana. Výchova není jen
sdělování vědomostí, ani v trestání-to je dobré
jen u některých dětí a jen u malých. Větší není
dobře trestat tělesně-zatvrzují se-spíš jim něco
odepřít a vysvětlit jim, že je to k jejich dobru.
PETI MAJI' VIDET PROBLÉMY SPRÁVNÉ.
Pak se v nich postupně probudí cit pro dobro,
čest, krásu a pravdu. Tyto city se musejí zamě
řit k SPRÁVNÉMU CÍLI a dosahovat tento cíl
správnými prostředky. Chceme-li dosáhnout to
ho, aby dítě rostlo v charakterního člověka, mu
síme řešit s ním všechny problémy. Ve většině
dětí jsou zakořeněné nepěkné sklony:hádavost,
prolhanost, samolibost, lhostejnost,
nečestnost, rýpavost, ustrašenost a j.Nesnaží-li se je vykoře
nit, zůstává i jako dospělý na úrov
ni dítěte. Rodiče, vychovatelé,kně 
zi mu mají pomáhat, aby si uvědo
milo své špatné sklony a bojovalo
proti nim. Pomáhá jim častá a dob
rá sv.zpověd. Není jen svátostí
smíření s Bohem,ale také sebepoznáním a bojem o ctnost.

ke skutečnosti, tím méně k životu. Jakási slepá víra je tedy začátek všeho po
znání .
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TENTO D&VOD JE DOBŘE MfNČN
Mluvilo se o tom, jak dnes kázat v
kostele. Jedno mínění - dnes se ne
na obranu křesťanství. Slyšíme ho čas
mluví dlouho. Kdo by šel na hodi
to. .Ale při vší úctě k velkým myslite
nové postní kázání? Nechrne tedy
lům, kteří tento důvod rozvádějí, přece
vší rétoriky, vší apologetiky(objen pochybujeme, vyjadřuje-li dobře to,
rana víry), nic zbytečně nedoka
čemu se říká víra v Písmu.
zujme. Vysvětleme krátce, co věří
Jak to vyjádřit? Je víra ve věci a víra
Církev. Opačné mínění říká. I když
v osoby. První víra je jakási osobní
je kázání krátké, i když jde o článek víry, zřejmost. Vidíme krajinu, slunce, měsíc, hvězdy.
musí tu být rozumný výklad. Lidé mají hla Jiné věci nevidím, ale je rozumné, abych je před
vu plnou předsudků. Všichni jsou skeptičtí. pokládal. Jsou tu silné důvody. Jindy dost silné
Slepě dnes nikdo nevěří.
důvody nemáme, ale je tu pravděpodobnost. Ze ptá-li se někdo,jak to je, odpovíme:Nevím, čím
nevím, jaké kázaní dnes lidé chtějí'
Asi jsou přání rozličná a těžko všem vyho bych vás dokonale přesvědčil, ale já tomu věřím.
vět. V té dvojí pozici se však odráží i dvo Je to rozumné. - Každá věda má v sobě hodně
jí stránka křesťanské víry. Na jedné straně víry tj.rozumných předpokladů, které musejí sta
čit ke správnému jednání. Co by si počali lékaři,
slepá důvěra, na druhé chce víra otevřít
oči, podat lepší vhled do skutečnosti.Už ze kdyby léčili nemocného jen tam, kde mají úplnou
středověku jsou známé věty: Věřím, proto jistotu o jeho stavu? Či historici, kdyby se ome
zili jen na absolutně jisté? Sotva který historický
že je to nesmyslné. A - věřím, abych lip
chápal. V dějinách Církve je mnoho konver dokument by obstál. Pravý historik tedy není ten
titů. ti, kdo nevěřili a pak se stali křesťa kdo najde rukopisy či vykopávky, ale ten, kdo
ny. Mnozí o tom napsali knihy. I v nich vi ten materiál dovede rozumně vyložit.
díme dva zážitky: pro jedny to bylo jako
JE TAK MOŽNÉ DOKÁZAT ROZUMNOST KŘESŤAN
odvážný skok do tmy, druzí líčí, jak dlouho SKÉ NAUKY? Máme tu historické prameny, evan
tápali ve tmě, až jim vzešlo světlo víry.
gelia, spisy prvních křest.autorů. Jsou to histo
JAK SPOJIT TYTO PROTIKLADNÉ PRVKY? ricky hodnověrné prameny. Jsem-Ii rozumný, mu
Jsou časté i v Písmě. Užíváme jediného vý- sím přijmout to, co se v nich čte. Ale když přij
mu za pravé to, co se tu čte, jsem křesťan.Mám
razu"víra". Zdá se to jednoduchý pojem.
víru a ta víra je docela vědecká.
Tu má hebrejština slovník bohatší. A ta
mnohost naznačuje, že jde o skutečnost slo DÁ SE TAK POSTUPOVAT? ANO!
žitější. Víra je pro Písmo střed a pramen
Je-li kdo bez předsudků, uzná hodnotu a správ
náboženského života. Abraham-říká sv.Pa nost křesťanského učení. Jeho víra je"vědecká",
vel, je"otec všech věřících"(Řím 4,11).V je rozumná. Ale není biblická. Je to víra v historic
ho stopách jeho potomci podle Listu k Židům kou skutečnost křesťanství, ve správnost křes
(hl.ll)žili a umírali ve víře. Důvod, že ně ťanské nauky, v hodnotu křesťanské morálky.
co velkého udělali, je jen ten, že uvěřili.
Ale není to víra v někoho, kdo nezklame. Abra
Ježíšovi učedníci se nazývají"ti,kdo uvěřili" hám, otec věřících, věděl málo z víry o tom, co
(Sk 2,4)nebo prostě"věřící".(l Tes 1,7).
víme dnes my. Ale uvěřil pevně Bohu, jehož hlas
slyšel a věděl, že se na Něho může pevně spo
CO PRO NÉ PŘIJETÍ VÍRY ZNAMENALO?
V hebrejštině jsou dva slovní kořeny :AMAN lehnout. Stejně nezlomnou důvěru měli učedníci v
a BATAH. Aman souvisí s jménem amen-tak Krista. Při jeho kázáních jim leccos nebylo jasné,
jest. Vyjadřuje přesvědčení, že něco je jisté ale nepochybovali a proto neodešli. Pochybnosti
je přepadly při jeho umučení. Následek? Rozprch
že se o to můžeme opřít, nemusíme o tom
pochybovat. Není to jistota matematické rov li se. Pravděpodobnost a rozumnost jeho kázání
je neudržela, ani nadšení.
nice či logické úvahy, ale jistota životní.
Věřící vystupují v Písmu jako lidé, kteří
KŘESŤANSKÁ VfRA JE VIRA V KRISTA
přestali tápat. I slovo"batah"vyjadřuje jisto který zjevuje, že je Bůh. Typickou známkou křes
tu, ale trochu jinak. Je to jistota osobní
ťana je víra v Krista, žijícího v Církvi-proto ne
důvěry k někomu, kdo nezklame.
pochybuje o jeho slovech. Odosobnění víry je
první krok ke ztrátě víry, zvláště v době těžkos
PROBLÉM VIRY JE TŘEBA POSTAVIT NA
tí a pronásledování.
JINÉ ZÁKLADY, NEŽ JAK SE OBVYKLE
KLADE. - Jeden z prvních křesť.filosofů,
JAK SE K TAKOVÉ VÍŘE V OSOBU DOJDE?
Klement Alexandrijský dokazoval svým myslí Osobě mohu důvěřovat jen v osobním styku.Učed
cím kolegům , že víra je rozumná. Dodává,že nici uvěřili v Krista, protože se s ním setkali.
víra je nutná i ve vědě-první principy tam Abrahám uvěřil Bohu, protože slyšel jeho hlas.
musíme přijmout-kdyby ne, nemohli bychom Dnes opravdu věří jen ti, kdo Boží hlas slyší a
ani myslet. Kant řekl, že musíme přijmout s Kristem se stýkají,tj.kdo se modlí.Kdo zná ně
bez zkoumání i jisté principy morální. Začne- koho z denního styku, nepotřebuje důkaz o jeho
me-li pochybovat o zásadě"Dělej dobře a vy pravdivosti. Dítě věří matce. V tom smyslu je tehýbej se zlému"nenajdeme rozumný postoj
dy víra opravdu "slepá'1. Podle P.T.Spidlíka

SVĚTLO A TMA VÍRY

TVRDÁ VINICE
Dokončení dopisu jezuitské misionáře v Již. Americe P.P.Ginzela z Moravy. Další unikátni dopisy od těchto
misionářů uveřejnil P.J.KOLÁČEK v knižc.e .OLOMOUČTÍ
INDIPETAE a vydala ces.provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Než co je u tohoto lidu na pováženou, že se pranic ne
stydí za svou nahotu: chodí úplně nazí.
KRM TRPÍ NEDOSTATKEM DES16-ŇEWDÍ SE PRO PĚSTOVÁNÍ
OBILÍ, zato se zdá být vhodný k pěstování dobytka kvůli blízké řece, kolem níž roste hodně trávy. Však také
na březích řeky sv.Františka jsou velké ohrady, v
nichž se chová dobytek pro zásobování jediného města
Bahie. Tyto ohrady se táhnou až na 200 mil a některé
čítají i několik tisíc kusů dobytka. Ten je pak odtud
odháněn ve stádech do Bahie.
Velké sucho zde způsobilo letos velkou pohránu mezi
dobytkem. Během dvou měsíců pošlo v sousedství na
40.000 kusů skotu.
NÁSLEDKEM rBzNÝCH PŘÍRODNÍCH POHROM
jsou zdejší misie velmi chudé a misionáři si jen s
velkými obtížemi obstarávají životní a liturgické po
třeby, např.víno, mouku na hostie, svíce atd. Jsou to
tiž vzdáleni od města jako Praha od Janova a mouku z
kořínků na chléb kupují a dovážejí z místa vzdáleného
50 mil od svého působiště. Mimo tento chléb je obvyk
lým každodenním jídlem hovězí maso, které se připavuje takto: když se zabije býk, vůl nebo kráva, maso se
rozseká na tenké plátky, nasolí se a vystaví na slunci
aby se usušilo natvrdo-jako dřevo. Takto usušené se
ukládá do špižírny. Jak si na ton mohou lidé pochut
nat at Vaše Důstojnost usoudí z toho, že týden po po
rážce jim nezbude ze sušené zásoby ani lupínku. Když
nadešel čas oběda, dělal jsem si starost, co budu jíst
Ale díky Bohu, i v tom mi pcmáhá, takže jsem zde ve
zdraví prožil už pět týdnů.
O ŘECE SV, FRANTIŠKA VÁM NESMÍM OPOMENOUT SDĚLIT
ještě tuto zvláštnost, jejíž původ je dosud neznámý.
Po šest měsíců roste a stoupá tak, že jí každý týden
přibývá o dlaň vody, druhý týden zase opadává, pak
opět vzroste o dvě dlaně a zase opadne, nato znovu
přibude vody o tři dlaně, ale zase opadne. Tímto způ
soben je na konci svého vzrůstu náhle o tři sáhy vyš
ší než má být na konci svého úbytku. Příčina stoupání
a klesání její hladiny není dosud známá. .
CO JSEM ZAKUSIL JAKO MISIONÁŘSKÝ NOVÁČEK,
ví pouze Ten, k jehož slávě pracuji pro spasení těch
to ubohých lidí-a to stačí. Hůře se mi vedlo, když
jsem po dvou měsících, už trochu znalý jejich řeči,na
pokyn představeného přešel do jiné vsi, zvané Karurá,
o 18 mil dále. Tu jsem nebydlel ani ve špatně krytém
domku, otevřeném dešti a větrům, nýbrž mezi divokým a
drsným lidem, který si sice vážil mého příchodu,nebot
si to považuje za čest, mít u sebe některého misioná
ře, ale neposkytl mi žádnou službu, například kousek
hovězího masa, leč za nějakou odměnu. Po třech týd
nech jsem byl z jistých příčin P.superiorem odvolán.
Opakuji, že největší těžkostí pro misionáře V Brazílii
jsou-mimo jiné- mnohá nářečí této země. To je tedy mi
sie,. v níž nyní pracuji na spáse duší. Papír mi nedovoluje psát více.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Začátkem března se setkali na dva dny
v Coimbře španělští a portugalští
biskupové. Projednali problémy sekt,
jak zlepšit postavení přistěhovalců
a krizí.duchovních povolání. Je zají
mavé, že většina seminaristu pochází
nyní z měst, ne z venkova jako dřív.
Min.národ.obrany Gračov a patriarcha
Alexej II.seodóhodli o práci vojen
ských kaplanu v Rusku.
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8.3.mluvil mons.Jean-Louis Tauran na
setkání vojenských biskupů v Římě.Ho
vořil o konkrétních opatřeních na
právo vojáka na duchovní péči, bez
ohledu na jeho vyznání. Zmínil se o
službách vojáků při OSN. Je jich nyní
přes 75.000.
14.-18.3.zasedala v Rimě papežská biblická komise za předsednictví kard.
Ratzingera. Prohloubí se loňské studium"Všeobecnost spásy skrze Ježíše
Krista" a styky s nekřesťany.
Světová media přinesla zprávu o vzniku"teologie vyloučených"v Lat.Americe
Podle sdělení předs.brazilské bišk.
konference Nbns.Luriana Mendeze de
Almeidu se snaží o návrat k evangeliu
a chce pečovat o věřící podle slov
Páně v evangeliu sv.Matouše:"Co jste
udělali některému z mých nejmenších
bratří, mně jste udělali."
Lyonsky kard.arcib.Albert Decourtray
byl přijat za člena Francouzské aka
demie, zal .r,1635.Ta má 40 členů.
14.3.byly v Polsku připrevněny pamět
ní desky na 50 býv.synagog-některé se
mají obnovit a předat majitelům.Dříve
bývalo v zemi na 300 synagog, 1044 ži
dovských hřbitovů-většinou byly zničeny a jsou na nich pole nebo domy.
13.3.uplynulo 30 let od vydání I.encykliky Pavla VI.Ecclesia sua -která
obsahovala program jeho vlády.
Kongregace pro klérus vydala 22.3.
list sv.Otce kněžím a pokyny o
kněžské službě a životě, hi. pro
kněze latinského obřadu, ale ne
přímo i ostatních/uniatů a p./
OiiMAiato^ Romano uycfegzí 734 n..
3.3.bylo zahájeno ve Štrasburku studí;
ní symposium o rasismu a nesnášenli
vosti. Bylo tam asi 100 delegátů,zase
dání zahájil býv.kard.Konig. Chtěli
zjistit, proč roste rasisnus a jak se
proti němu má bojovat.
6.3.odletěl a do Vietnamu a Kambodže
oficielní delegace Sv.Stolce v čele s
mons.Cell im. Jednala s vládou o cirk,
otázkách a hovořila s biskupy.

12.3.byt vyevěcen nový btikup pn.o EfLýbuftg-Bónchea.
Nafwdét ie v německy mtuvécém Watttiu, když mu byto 7 £eí, pneetíhovata. ee jeho naděna do ^nancouzV N.Ž. byl uverejnen rozhovor s biskupem
J.Škarvadou o zahájení procesu pro blaho- íké obtaAtě kantónu.
Byl obnoven pravoslavný klášter Brancoveanu v Ru
řečení arcibiskupa Josefa Berana.
munsku.
Má 21 mnichů a 12 noviců. Byl zrestauro
S bitka n.1993 na univítsitu ví Etýbutgu
ván bez povolení úřadů r.1985 na podnět metropoli
vynuta 909.546 ^ts.-míní níž, to ni.
ty Antonína. R.1993 byl posvěcen. Založila jej
15.3. uplynulo 15 let od uveřejnění encyk
liky Redemtor Hcminis-o ústředním postave r.1654 knížata Brancoveanu, zasvětila sv.Konstan
tinovi a 4 synové této rodiny byli umučeni 15.8.
ní Ježíše Krista ve vesmíru a v dějinách.
1714 v Cařihradě, svatořečeni r.1992. Klášter se
Píše se v ní o dnešních problémech, o
zbrojení, narušování lidských práv, mate stal středem odporu proti těm pravoslavným, kteří
rialismu, konsumismu, technologii a mezi se sjednotili s katolickou Církví/uniaty/. R.1785
národních vztazích-jak se na ně dívá Cír jej zničil generál Bukov,obnoven byl r.1926.
Od 1,2.t.fL,. ne míeto EGS znoděta Evfiopeka ante.
kev. Kristem vykoupený člověk se stává
středem viditelného světa. Vykoupením byl Nitranský biskup Jan Chr.Korec oslavil 22.1.své
člověk jaksi znovu stvořen a tím, že žije 70 tiny. Jezuita P.Korec napsal řadu vynikajících
knih v době, kdy ne sně1 působit-mnohé z nich vy
z Krista, má pomáhat druhým, aby Krista
šly anonymně u slovenských Jezuitů v Kanadě. Nit
také přijali.
24.4. -páíd vysvíííním-priijat sv.Otíc noví ra mu udělila čestné občanství.
ho basitíjskího biskupa Vogíta. Tin ptíd- Řecko-pnav o i tavní v Mhenach pktpftavuje. nabož.pnognam TV-"Cfto&e TV". Pnácá. zahájí i. 1995 a bude, vy
tím hovotit s kcoid.Ganti.nin, ptí^íktím
létat, ne jen naboženiké pnognamy-a to pomocí 4 iaptc biskupy.
.
tetětu v 16 tě foecech pao 350 mít. pfLav o i tavných.
Církevní i vládní hodnostáři se sešli
Komise britské Horní sněmovny/lordů/ponechala
21.3.na Mantecassinu k připomínce 5O.tého
17.2.v platnosti zákon proti pomoci při sebevraž
výr.bcmbardování tohoto prvního beneditdě
i proti pasivnímu a aktivnímu zabíjení nevylé
tinského kláštera. Za války byl úplně.zni
čitelně nenocných/euthanasii/. Jestliže si zdraví
čen, s výjimkou krypty, kde jsou uložena
těla sourozenců sv.Benedikta a sv.Školas- přejí předem euthanasii, je to za určitých okol
ností zákonem dovoleno. Nemocní a staří se netiky. Klášter i kostel je podle starých
dobrovolné
euthanasii velmi bojí.
plánů obnoven. Klášter poničili r.557
Langobardi, r.883 Saracéni a r.1787 Napo Btikup v I nnó bfLucku-StechefL-jmenovat do ebonu koneuttofLU CH.Ho^tngefLQvoa(50 fL,)-nemá v o teb. pnávo.
leonovi vojáci pničili část vzácné knihovny-hledali v ní peníze.
K 50. výt. bis kapského Svíííni katd.Uindszíntyho sto užit v basiticí sv.Štípána
mši Sv.katd.SitvíSttini a ostřihomský at- MARIA, PANNO DOBROTIVÁ ,
cibiskap kand.Lásztó Pas kaj,
POMOZ NAM,
V benediktinském klášteře v Broumově se
AT DNES ROZTRNEME SVÄ SRDCE
nalezly tělesné pozůstatky 15.pražského
-NIKOLIV JEN OPONOU SOUCITNÝCH SLOV arcibiskupa M.F.Sobka z Bílenberka/1618AT OD NÁS NEUTRPÍ' BOŽľ CHRÁM!
1675/. Byl v Broumově benediktinem, poz
VZDYT VDOVA KDYSI DALA SVÉ POSLEDNÍ
ději opatem v Praze a r.1660 I.biskupem v
A
POCHVÁLIL Jl ZA TO PÁN.
Hradci Králové. Po smrti kard.Harracha r.
A JÁ SE PTÁM,
1669 se stal pražským arcibiskupem.Zahá
jil stavbu katedrály na Hradě-ale nedokon CO ZASE JA - DNES čila se. Po smrti ho převezli do Broumova PRO SVÉHO PÁNA V BRATRU MÉM,
JEMU DÁM?
a r.1940 jej dal přeložit opat Prokop do CO
BUDE TO ALESPOŇ POVINNY DESÁTEK FARIZE0,
jiné rakve. Na rakvi je olověná barokní
destička se znakem jeho rodu. Expertizu
NEBO JEN NĚCO, CO NECHCI,
provedl antropolog Dr.E.Vlček z Nár.mu
SNAD ZCELA NEPOTŘEBNÝ KRÁM?
zea a pak uložili benediktini ostatky
ACH, PANNO MARIA,
svého opata na čestném místě v broumovTY PANNO CHUDÝCH,
ském klášteře.
UKAŽ NÁM,
P.Tomáš Spidtik napsat ^tanoouzsky datši ZE V KAŽDÉM TRPÍCÍM BRATRU CELÉHO SVÉTA,
knihu-La PínSíí tussí-Ruská myštínka či
JE KRISTUS
SÁM!
idía. Autori byt pti Síznámíni s touto
AT JEMU,
knihou v nimi 22.3.
ŠLECHETNÉ A VELKORYSE A S RADOSTNOU
Sv.Otec má mít dovolenou od 13.7.-asi 10
TVÁŘI'
dní a bude ve Val d 'Aosta v Les Canbes,
-DNES-SV0J
DÁREK
DÁM!
2 K
kde již býval r.1989, 1990 a 1991.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

SBÍRKA

Statečná studenka
Od. Vozkovo mi i obhájcem Ae vmíttta paní
docentka píňá nadeje. \fec A Ktenkovou
nebyta tak zíá, jak Ae zdáto.
Byla tu však jiná, horší věc, kterou měla
vyřizovat STB. Přesto byla ráda, že se
to včas dozvěděla, protože- jak se to
řekne italsky? Uomo avvisato mezzo salva
to. Varovaný člověk je napůl zachráněn.
"Vidíte, můj sen,"řekla."A ted přijde
druhá věc, o které se mi zdálo...I když
nebyla tak hrozná, projít jí musím... pak
všechno dobře dopadne."
S touto naději trávila celé dny až do ve
čera, kdy jsme musely mlčet-a snad ještě
dál... V tu dobu jsme naposled slyšely o
Haně Jelkové. Měla za sebou druhý pro
cesní den a k tomu dostala ještě rok.
Zdravotně se jí dobře nedařilo . Podmíněno
to bylo hlavně duševním napětím. Práce v
prádelně byla pro ni příliš těžká. A neby
la tam vůbec spokojená. Její spolupracov
nice si stále stěžovaly, že pracuje poma
lu. Déle tam zůstat nemohla. V den, kdy
ji odváželi do vězení, mohly jsme na pro
cházce zdálky Hanu vidět. Pozdravit jsme
ji ovšem nemohly, ale stačilo, když jsme
se na ni podívaly a pna pohlédla na nás.
V cele jsme pak hovořily o tom, jak nás
Prozřetelnost k poslednímu setkání s ní
dovedla.
DO CELY PfilSLA NOVÁ
Bylo to děvče ani ne devatenáctileté, s
chytrýma očima a klidným, vyrovnaným
výrazem ve tváři. Přišla přímo z universi
ty, kde byla "politická čistka". Patřila ke
skupině mladých, kteří se nadchli"pražským jarem",které tak brzo uvadlo. Ale
snažih se dál prosadit ideál svobody. Ne
zbraněmi, ne násilím. Věřila vnitřnímu po
stoji, slovům psaným vřelým a poraněným
srdcem, psala letáky, věřila
že připravenost k oběti je plodná. Tato
naděje vedla Jana Palacha ke smrti, která
má světem otřást, aby zase nastala spra
vedlnost a svoboda.
NOVÁ SE JMENOVALA ZDENKA,
věřila v spravedlnost a svobodu a proto
vše,co se stalo, přijímala vyrovnaně a s
jistotou, že její oběť nemůže být marná.
Hned první večer si samozřejmě lehla ke
spaní na místo vedle záchoda. Denně čisti
la celu, kterou jsme vlastně měly čistit
všechny. Nic nekritizovala; ani špatné jíd
lo, nic z něho nevyhodila. Ne že by ráda
jedla, ale všechno brala jako něco, co pat
ří k vězení. V duchu jsem Zdenku obdivo
vala. Byla to milá společnice. Jednou ve
čer nám vyprávěla-ne moc, ale přece něco
o své rodině, o domově,který milovala,

a v něm všechny spojovala láska. Byla to rodina,,
která nesmírně trpěla. Protože byla inteligentní
a patřila k této kastě, kterou všichni podezřívali,
že škodí státu. Proto museli stále trpět. Zdenčin
otec býval universitním profesorem, dlouho byl
ve vězení a když se dostal na svobodu, musel za
metat ulice. I Zdenčini bratři, kteří tak úspěšně
studovali, že to dotáhli k doktorátu a dva z nich
byli v Akademii věd, se dostali do víru podezří
vání. Uvěznili je a když jim vrátili svobodu, dě
lali taxikáře.
ZDENKA BYLA DENNĚ U VÝSLECHU.12
Ba někdy i dvakrát denně. Vrátila se do cely
naprosto klidná, jen trochu pobledlá. Ptali jsme
se:"Zdeničko, co je?" Odpověděla:"Ani dnes jsem
jim nic neřekla..." Tím mínila členy skupiny.
DOŠLA POŠTA! DOPISY A BALÍČKY!
Přišel kus domova. Jakou jsme měly radost. Ivan
ka dostala balík od muže a dopis, v němž byla i
kresbička jejího synka Ludka. Slávince přišel do
pis od tatínka, paní docentka měla balíček od
Antka a paní Kalupková milý dopis od manžela.
Sděloval jí, že vybral nejlepšího advokáta, který
mu radil, aby podal žádost s tím, že jeho paní
je nemocná a stará - 65 let - a jestli by mohla
strávit vyšetřující dobu doma. Ostatně, bude prý
brzy amnestie pro ženy starší 65 ti let... To by
la velmi dobrá zpráva. Paní Kalupková samým
vzrušením přestala plakat.
Dopisy, které nám došly, byly bez obálky,jistě
je někdo četl, kontroloval a cenzuroval-ale jako
zázrakem přece jen přišly. Byly to spíš"létavé
listy"v rukou policistek-a žádná z nás neměla
chuť si je hned přečíst. Držely jsme je v obou
rukou před sebou, slzy nám oslepovaly zrak.
Avšak když jsme konečně začaly číst, každé slo
vo, každou řádečku jsme četly stále dokola.Sotva
jsme dopis dočetly, rozplakaly jsme se radostí i
bolestí a slzy nám zalévaly oči.
IVANKA NÁM UKAZOVALA KRESBU SVĚHO SYNA
Chlapec opakoval stále stejné téma: svobodu pro
maminku! Velká lokomotiva s dvěma děly a Ludko
mával praporem. Nakreslil také květiny a zelené
listy a v rohu dvě neforemné kostky:dvě buchty.
Neboť Ludko čekal na návrat své maminky také
proto, aby zase upekla dobré buchty...
Každý balík měl něco typického pro odesilatele.
Ivančin balík byl plný vzácností z jejich hospo
dářství: sádlo s velkými kostkami špeku ; plastiko
vý pohárek plný chřupavých škvarků, velký kus
uzeného špeku a ten byl rozřezán až na kůži,aby
se dal lépe dělit, protože nůž jsme mít nesměly.
Také šest vzácných cibulek, o které prosila Ivan
ka v dopise, o česnek a cibule jsme velmi stály.
V dalších dvou plastikových kelímcích byla domá
cí povidla a marmeláda z gdoulí. To si udělala
ještě Ivanka doma a hned se rozplakala steskem
po domově. - Všechny kelímky musela dát Ivanka
ještě jednou ke kontrole, policistka v nich šťou
rala, jestli nenajde něco nedovoleného, snad lís
teček nebo nožík či nůžky, abychom si ostřihaly
nehty. Kdo by riskoval pro takovou maličkou ne;chat zabavit balík?A jiný by dostat už nesměl !

Dokonce i Barnabáš napodoboval dvojakost
Petrovu. Pavla to bolelo. Věděl, že víra a
způsob života jsou pevně spolu spojeny. A
měl strach, že usnesení v Jeruzalémě se pod
NA APOŠTOLSKÉM SNĚMU SE UKÁZALO1.
vlivem příchozích z Jeruzaléma - i PetrovýmJaká znamení má pravá Církev: bezpodmínečné
rozplyne.
13
přijetí pohanů do Církve. Apoštolská autorita
vyznala, že Církev je katolická, t.j. všeobecná MARNE SE SNAŽIL PETRA PRESVEDČIŤ.
pro všechny lidi, národy a časy. Věřící se ne Ten měl povahu nerozhodnou a bázlivou.
mají zúčastnit modloslužeb a mají držet na uzdě
Příchozí z Jeruzaléma byli bojovní. Pavel se
pohlavní život uprostřed prohnilé a zkažené
vroucně modlil - a pak riskoval, že urazí
kultury - stejně jaké je to dnes. Dále je Cír
své nejlepší přátele. Dokazoval jim, že po
kev svátá - ne že by byli její představitelé a
kud jde o Krista,nemá význam rasa a krev.
věřící svati - ale má všechny prostředky, kte V shromáždění vypuknul spor. Petr se sna
ré vedou ke svatosti ty, kdo víc a víc
žil obhájit, ale Pavel se mu"do očí opřel" milují Krista. Pouto jednoty Církve se tehdy
což v řečtině neznamená nic nepřátelského.
ukázalo i tím, že bohaté křesťanské oblasti
Řekl mu to veřejně - ne po straně.
poskytly podporu chudé Církvi v Jeruzalémě.
U Petra a Barnabáše nešlo o věroučný omyl.
Pavel, kterého až do smrti mučily výčitky, že
Jejich kolísání však mohlo zasáhnout podsta
pronásledoval křesťany, byl šťastný, že může
tu křesťanství. V listě ke Galatům líčí Pavel
aspoň trochu napravit to, co zavinil. Proto
to, co považoval za správné křesťanství. Bar
hraje Jeruzalém v jeho listech takovou roli.
nabáš a já jsme původem židé a považujeme
pohany za hříšníky. Víme však, že židovské
ROZHODNUTI' APOŠTOLSKÉHO SNEMU
obřady nezískají samy o sobě Boží přízeň.
přenesli dva delegáti s velkým průvodem-jak
Když jsem uvěřil v Krista, zřekl jsem se
tehdy bývalo ve zvyku-Pavlem, Barnabášem a
zákonných předpisů židů. Máme se snad k
Titem do Antiochie. Delegáty-vyslanci-byli
ním vracet a vnutit je i křesťanům?
Judas Barsabas z Jeruzaléma, asi bratr apoš
D&VERUJME VE VYKUPITEĽSKÚ MILOST
tola Matouše, a Silas či Silvanus z diaspory,
helenista s židovským i latinským jménem a
Kristovu. Ta nás od Zákona osvobodila.
Chceme-li znovu zavádět Zákon, považujeme
římský občan. Oba měli dar proroctví. Po
Krista za hříšníka, neboť ten nás od Zákona
přečtení listu v Antiochii nastal velký jásot.
osvobodil. Zákon je mrtev, neplatí. Kristova
Judas a Silas vyprávěli, jak byli křesťané v
Jeruzalémy nadšeni, když se dozvěděli o apoš smrt mu vzala sílu. Smrtí Kristovou povstal
tolských úspěších Pavla a Barnabaše. Silas
nový život a tímto životem je On sám. Ne
Zákon a jeho plnění utváří člověka, nýbrž
sám podlehl kouzlu misijního města Antiochie.
Kristus sám, tj.tajemné přebývání Kristovo
OSUDNÝ DEN V ANTIOCHII
ve
mně působením Ducha sv. Sv.Pavel píše:
Na obrazech či sochách stojí vždy sv.Petr s
"Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve
sv. Pavlem vedle sebe. Ale jejich přátelství
mně žije Kristus. Ale tento život v těle ži
bylo podrobeno těžké zkoušce.
ji
ve víře v Božího Syna, protože on ke mně
Prohlášení sněmu apoštolů v Jeruzalémě nebylo
pojal lásku a za mne se obětoval. Já nepohr
totiž docela jasné. Snažili se o sjednocení,ale
dám Boží milostí. Kdyby se totiž k ospravedl
neodpověděl sněm na zásadní otázku: spasí se
nění docházelo zachováváním Zákona, pak by
člověk milostí Boží nebo Zákonem? Ani spole
Kristova smrt byla zbytečná."(Gal 2,20).
čenství stolu a způsob života křestana nebyl
Zde vidíme odlesk zážitku v Damašku.
úplně objasněn. Vztahuje se osvobození od
PAVEL POZNAL ROZDÍL MEZI MILOSTI
rituálního zákona jen na pohano-křesťany nebo
A ZÁKONEM APOŠTOL NÁRODU
také na žido-křesťany? Ti by pak museli nést
celou tíhu v Krista i celé břemeno Zákona. V
v sobě hlouběji, než ostatní apoštolově, snad
očích židokřesťanů by pak zůstali křesťané z
proto, že na něho zapůsobil hluboce zážitek
pohanů méněcenní. Na takové rasovní pýše se
Kristových slov při zjevení na cestě do Da
ovšem nedala budovat světová Církev - jak ji
mašku. Bylo to další období světového boje
chtěl Kristus.
proti zbožnění krve a rasy. Židé to považo
vali za nezbytné k spáse. Petr a Barnabáš
SV.PETR S JANEM MARKEM NAVŠTÍVIL TAKÉ
své chyby uznali, zůstala tu ovšem trpká
ANTIOCHII._________________________________ _
příchuť - psychologicky pochopitelná - i vel
Nadchla ho svěží víra a důvěra pohanokřestaké světce zabolí pokárání. Mučednická smrt
nů. Viděl, jak se milují. Přizpůsobil se jejich
mravům. Neptal se, jsou-li jídla, která mu před obou apoštolů událost smazala. Dějiny
právem postavily oba apoštoly vedle sebe kládali, ze zvířat čistých či nečistých-neodmív životě i ve smrti.
tali ani vepřovou či úhoře. Zidokřesťané v
Podle Josefa HOLZNERA
Jeruzalémě se o tom dozvěděli a tak vyslali
zvědy, shromážděné kolem sv.Jakuba. Na usne ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
B0H SI PŘIPRAVUJE ČLOVĚKA POKUŠENÍM
sení v Jeruzalémě se neodvážili zaútočit,ale
chovali se nepříjemně a Pavel s bolestí pozoro UTRPENÍM A PŘEKVAPENÍM.__________________
KŘESŤAN MÁ BÝT VE SVĚTĚ SVĚDKEM
val, že i jeho přítel Petr se jimi dal zastrašit
A BRATREM. SVĚDEK ŘÍKÁ PRAVDU,
a vyhýbá se hodům lásky s pohanokřesťany.
BRATR ŽIJE LÁSKU.

PROTIVNÍCI??

JAKÝ JE LĚK PROTI TOMUTO OSLNĚNÍ?

kterou autor dnešnímu člověku předpisuje,
JAK NAJDEME SAMI SEBE? jeKúra,
prostá: pochopit, že najdeme sami sebe, když

Afričan Albert Tévoédjzé se narodil v Beninu, ale založil Mezinár.sociální akadémii v se spokojíme s prostým životem. Nesmíme považo
Ženeve. R. 1978 vydal v Paríži první knihu: vat za pokrok to, co nás z přirozeného prostředí
vytrhuje. Pokrok nám má pomoci k tomu, abychom
"Chudoba-bohatství národu". Druhé dílo
si mohli uchovat rodinu, blízké vztahy, soused
vyšlo také v Paríži, r. 1984, s názvem"Má
jistota naděje." Jaké jsou hlavní myšlenky? ské soužití. Prostředkem k uchování těchto zá
kladních hodnot je studium vlastní totožnosti,sna
"JSEM AFRIČAN..."
ha o uchování národního a lidového charakteru
Autor se představuje jako uvědomělý člen
všech národů. Vyžaduje to možná i oběti, zříci se
tzv.Třetího světa:"Jsem Afričan a ze všech ekonomických výhod, zabíjejí-li se a ničí duchov
sil se snažím, abych si svou identitu za
ní tradice, které vytvořily celé generace.
sloužil. Nechci a nemohu zapřít svůj původ,
CO VŠECHNO SE ZNIČÍ
utrpení svého lidu, vyhnanství, které z něj
staneme-li
se otroky zprůmyslnění? Jako příklad
dnes dělá nový národ Boží."
uvádí autor situaci Afričanů nebo chudých BrazilVNITRNÍ DVOJAKOST
čanů, kteří se zapojí do průmyslové výroby. Je
Vystudoval však v oblasti západní kultury, jich ekonomická situace se okamžitě zlepší. Casto
zvi.francouzské. Ani to nemůže nikdy po hned používají i sociální výhody moderní společ
přít. Tato vnitřní dvojakost slouží k tomu, nosti, pojištění, lékařské ošetření a pod.
abychom mohli srovnávat různé světy. Ví
Předtím byli staletí zvyklí na vzájemnou výpomoc,
dobře, co to znamená, když se dis
soudržnost ke kmenu i mezi příbuznými.
kutuje v Evropě o tzv. pod vyvinu
V nové společnosti tyto vztahy a zvyky
tých vrstvách společnosti, ale zná
padají. Máme odvahu se zeptat, co je
z vlastní zkušenosti mnohem chud
cennější? Úzké rodinné vztahy nebo so
ší národy, které se hlásí k živo
ciální pomoc? Nikdo nebude bojovat pro
tu.
ti vymoženostem, které nabízí chudým
SOCIÁLNÍ PRÁCE - DÍLO
lidem stát. Ale stát musí dbát o to,aby
OBROVSKÝCH ROZMÉR&
tím, že dává, neokrádal o to, co chudí
To, čemu říkáme sociální práce,
lidé měli, jinak se s přídavkem peněz
je tedy dílo obrovských rozměrů.
stávají chudšími než byli předtím.
Kdo je zvládne? Podle autorova
PODOBNÝ PRÍPAD V ZEMĚDĚLSTVÍ
mínění je potřeba především
Půda v třetím světě se nedá obdělávat tak
správně začít, abychom místo
jak se to dělalo po staletí. Zemědělství se
stavby nebořili. Tímto správným začátkem
modernizuje, je úplně jiné. Ale život země
nemůže být nějaký systém, ale člověk. Ne dělce byl po staletí spojen se zvyky, tradicemi,
jde na prvním místě o to, abychom si opat poesií pole. Je třeba myslit i na to, aby traktor,
řili věc, ale abychom dali růst osobě. Prv který oře účinně pole, nezaoral všechno to, co
ní část knihy se soustředuje na téma, kte bylo jedinou kulturou lidí.
ré se dá vyjádřit slovy:VZÍT ÚCTU PENĚ SPOJENI SOLIDARITY
ZŮM! Tj.přestat se klanět způsobu západní
Autor pak vybízí k jistému spojení solidarity mezi
ho života, který se často ztotožňuje s po - národy. Je to spíš povzbuzení než určitý plán
krokem a který v tzv.Třetím světě slepě
Nikdo se v politice rád nevzdává něčeho, čeho má
napodobují aspoň ti, co tvoří vládnoucí
nazbyt, protože konsumní společnost se vyznaču
elitu.
je udýchaným během za zvyšováním vlastní
STOUPÄ-LI HODNOTA VÉCÍ-KLESÄ HODNO- hospodářské úrovně.
TA ČLOVĚKA.
Ale přesto tu působí nakažlivě optimismus věřící
Je to jedna z vět knihy, která charakterizu ho Afričana. Vidí touhu po lepších vztazích mezi
je tento postoj. Nebo jiná:"Čas se tím víc
lidmi právě v tom, že převážná většina lidí je s
zkracuje, čím víc roste blahobyt, protože
dnešním stavem nespokojená. Africké národy do
užívání čas pohlcuje." V industrializovaném staly samostatnost a většinou jsou nespokojené se
světě se společnost dá definovat jako"kolek- svými vládci. Evropské země si vybudovaly složi
tivní organizované ubíjení času jednotlivců'.' té sociální řády a jsou nespokojené s tím, co jim
ČAS JE PRVNÍ BOHATSTVÍ ČLOVĚKA. Ne tyto vymoženosti přinesly. Je to důkaz, že člově
může se tedy převést na peníze.
ka nikdy neuspokojí věci, ale dobrý vztah k lidem
a osobní vztah k životu. Tévoédjzé je věřící hu
UCHRAŇME SI SMYSL PRO ŽIVOT!
Autor nechce naivně odsuzovat průmyslový manista. Podle křesťanské nauky je poměr k lidenr
a ke světu odlesk osobního poměru k Bohu. Bez
vývoj. Jde mu o to, abychom si uchránili
náboženství se lidské vztahy nezlepší. Solidárnos
smysl pro život, abychom se vyvarovali
zneužití technických vymožeností. Neubrání ti mezi lidmi se nedosáhne bez vědomí společného
me se tomu nebezpečí, když se dáváme
Božího synovství.
Podle p.T.gpIDLfKA
konzumní společností oslnit.
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KDYŽ SE MATKA JAKO DÍTĚ NAUČÍ OVLÁDAT, DOKÁŽE PAK OVLÁDNOUT SVÉ OKOLÍ.

TY JSI SKÁLA!
SIXTUS V.
Pokračování.
Kromě vodovodu dal papež vztyčit v Římě něko
lik obelisků. Římští císařové je dali dopravit do
Ríma z Egypta. Jenže časem zapadly, pokryla je
vrstva země, byly poničené. Jen jediný stál těsně u chrámu sv.Petra, z polovice zasuty a zastíněný obrovskou stavbou chrámu. Měřil 25,5 m,
byl z žulového monolitu a dopravil jej do Ríma
císař Caligula. Nero jej umístil do vatikánského
cirku. Už renesanční papežové jej chtěli přemístit
ale Michelangelo prohlásil, že by to° bylo nebezpeč
né, ba nemožné. Staré stroje na zvedání obelisků
ještě neznali Papež schválil návrh Domenica Fontana. Obelisk
se měl pozvednout, položit 'na dřevěné sáně a ty
jej dopravily do středu nám.sv.Petra. Fontana
dal připravit do bahnité půdy pevný základ z kaš
tanových a dubových stromů a ty vrazil do země.
Nad nimi byl podstavec z vápencových kvádrů.
Pak sestavil lešení, podobné pevnůstce,domky z
okolí dál strhnout a obelisk obložil rohožemi ze
slámy a fošnami a omotal je čtyřiceti silnými lany.
Jen příprava trvala půl roku.
Pak přijal Fontana s pomocníky svaté svátosti a
sloužila se mše sv., aby dílo bylo ke cti a slávě
-Boží. Do ohrazeného staveniště nesměl nikdo pod
trestem smrti vstoupit-pokud tam nepracoval. Za
ohradou sledovalo dílo tisíce diváků, vznešeněj
ší seděli na tribunách. Z vyvýšeného místa dával
Fontana povely. Nastalo hrobové ticho, přerušo
vané jen rozkazy a skřípáním strojů. Kamenný
obr se pomalu zvedal z místa, kde stál patnáct
set let. Zvedání trvalo od rána do pěti odpoledne.
Po několika dnech jej položili na sáně a dopravili
k základně. Po půl roce, lO.září 1586 jej vztyčili.
800 lidí a 140 koní táhlo, až v pět hodin za bouř
livého potlesku stál obelisk na čestném místě
uprostřed náměstí. Papež neskrblil odměnami pra
covníkům.
26. září odříkal exorcismus (vymítání zlého ducha),
poněvadž obelisk sloužil dříve pohanům, a na
vrcholku místo koule byl vztyčen pozlacený kříž.
Na západní straně jsou latinsky vyrytá slova:
Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne
všem.
Sixtus dal také vykopat obelisk Konstantinův i
velkého cirku. Ležel 26 stop pod zemí, přeražený
na tři kusy. Nad ním se pěstovala zelenina. Po
cházel z 15.st.před Kr., byl ze všech římských
obelisků nejstarší a nejvyšší - 32 m - hustě po
psaný hieroglyfy. Stojí před svatyní sv.Jana
na Lateráně.’ Třetí je před St.Maria del popolo,
čtvrtý před Pannou Marií Větší.
Michelangelo vypracoval plán kupole sv.Petra,
ale nedokončil - zemřel r.1563 ve věku 89 let.
Kupoli dal dokončit Sixtus. Stavba chrámu sv.
Petra trvala 1OO let.
Sixtus byl pohřben v Sixtinské kapli v chrámu
Panny Marie Větší, kterou dal r.1586 zbudovat
Fontana. Jeho srdce, jako srdce všech papežů až

po Lva XIII. (konec min.století)je uloženo
u sv. Vincence. Sv. Bonaventura vyzname
nal titulem učitele Církve, a doporučoval
studium spisů tohoto františkána. V sou
kromí sám nosil františkánský oděv.

NEODPUSTITELNÉ HŘÍCHY
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Kristus mluví několikrát o
hříčku proti Duchu Sv.
/Mt 12,21- Mk 2,28;Lk
12,10/.Hříchu proti
Duchu sv.se dopouští
ten,kdo z jasné zlo
myslnosti připisuje
díla Bozi dáblovi.
Toto "rouhání nebude
odpuštěno, "protože
ten, kdo se tohoto
hříchu dopouští, od
mítá odpuštění, ne
chce, aby mu Bůh od
pustil. Církev z Pís
ma sv.odvodila tyto druhy
hříchů proti Duchu Svatému:

1.Tvrdošíjné zamítání nebo popírání zjeve
ných pravd, ačkoliv je člověk poznal.
2.Hřích zoufalství - kterým člověk popírá
milosrdenství Boží, který chce a může
každý hřích odpustit - ale nechce lámat
svobodnou vůli člověka, když o odpuštění
nestojí ne0o se domnívá, že Bůh mu tak
strašný hřích odpustit nemůže či nechce.
3.Hříšné spoléhání na milosrdenství Boží..
Dopouští se ho ten, kdo stále hřeší a'
dcmnívá se, že Bůh mu jeho hříchy stejně
odpustí. Příklad vidíme v povídce o sv.
Itmáši Becketovi, kde špatný biskup sli
buje vrahům světce předem rozhřešení.

4.Tvrdá nekajícnost. Co to je? Nekající
člověk nechce uznat zlobu hříchu-a také
jej proto nelitovat, jako kdyby to
hřích nebyl-na dokoce jej pokládá za
ctnost. To často hlásá televize a tisk.
5.Odmítání víry v Krista až do konce živo
ta a pevné rozhodnutí, zemřít ve hří
ších.
6.Nenávist vůči bližnímu, kterému závidí
jeho přátelství s Bohem, jeto ctnosti, a
snaží se, jak může, aby jeto víru a jeto
ctnosti zničil. Zvlášt těžce hřeší ten,
kdo má pečovat o růst katolické víry jako jsou rodiče, kněží, biskupové, uči
telé náboženství - a místo toto nečinně
přihlížejí ničení víry nebo ji sami ničí.
"Kdo by jednoho z těchto maličkých, kteří
věří, svedl ke hříchu, pro toho by bylo
lépe, aby ...byl hozen do moře."/Mt 9,42/

KAM JI ZAHRABAL ?
Dva dny po zmizení manželky šel to ohlá
sit Mason na policii.
Byl konec července. Případem se zabýval
Bradley, neboť Luisa se neobjevila. Maso
novi bylo 56 let, byl to bohatý člověk, ale
jeho manželství bylo peklo. O tom žvanili
všichni sousedé neustále.
Bradley se ovšem dozvěděl o těchto hád
kách. Jejich nádherný dům stál na ohrom
ném pozemku, o samotě. Jaké uši museli
mít sousedé, když slyšeli hádky manželů
Masonových.
Při výslechu Mason přiznal:"Ano - Luisa a
já jsme byli jako pes a kočka. A ted si
ovšem každý myslí, že jsem ji odstranil."
"Vzala s sebou něco?"
"Jen příruční kufřík a trochu šperků. Nik
do ji neviděl odcházet, nikde se nevynoři
la neznámá mrtvola,"povzdechl si muž.
"Snad se u někoho skrývá? Z čeho by žila'.'
"Má žena se umí postavit k práci. Jestli
svůj útěk plánovala delší dobu, jistě si
někde zajistila bydlení i zaměstnání a moh
la si dávat peníze stranou. Nechci, aby mě
někdo podezříval. Musím ji najít."
Slo o jeho pověst. A snad ještě o něco ji
ného. Pověřil detektivní kancelář, aby po
jeho ženě pátrala. Najal i soukromého de
tektiva. Jejich práce snad bude úspěšnější
než práce policie. Uveřejní to v novinách.
Zeptá se u příbuzných a přátel. Mason vy
psal 50.000 dolarů odměny tomu, kdo mu
najde manželku.
Nebyl ovšem rád, když mu prohledávali
rozsáhlý pozemek. Leccos poničí... Daleko
hledem pozoroval jejich práci.
"Určitě najdete mrtvolu, " prohlásil,"a to
její mrtvou kočku. Kam jsem ji zahra
bal, to už nevím."
Neřekl ovšem, že zvíře otrá
vil po hádkách se ženou.
V polovině dubna vyhrabal
mrtvolu v lese a zahrabal ji
na místech, která už policie
prohledala. Tam už ji nebude
nikdo hledat. Vyhýval se tomuto
místu a za pár neděl ani nevěděl,
kam ji zahrabal. Jednou však za
slechl hrozivé vytí. Mason rozhrnul
křoví u plotu. Pes! Mají snad souse
dé psa?
Jeho sousedé byl Harry a Sally Harrisono
vi. Všude zasévají jen nesvár-a to už
dlouho. Mason si jich nevšímal. Ale ted
přistoupil blíž k plotu a hned s výkři
kem odstoupil. Pes vyl a snažil se pře
skočit plot.
"K noze. Broku,"volal Harrison,"hodný
pejsek, dostaneš jídlo."
Ale hodný pejsek o jídlo nestál. Zíral
s vyceněnými zuby na Masona.

Vynořil se Harrison, v ruce držel kost a když
pes na kost nereagoval, chytil ho zá obojek a
odtáhl ho od plotu.
"Je to váš pes?" ptal se Mason.
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"Když není váš, je to náš."
"Zuřivý pes. Zabiják, vrah. Kdyby tu nebyl
plot, byl by mě pokousal."
"Ale plot tu je. Ostatně, je to moje věc,chci-li
si držet psa. Je tu samota, a člověk nikdy ne
ví, kdy se tu objeví zloděj - nebo ještě něco
horšího.Dávám na něho pozor."
Se smíšenými pocity zíral Mason na psa , kte
rý zahrabával kost. Jen se mu pracky mihaly,
hlína létala daleko široko - ba až k světlým
kalhotám Masonovým. Konečně pes svou kost
zahrabal.
"Podívejte se, jak mi mokrá hlína ušpinila
kalhoty,"řekl vyčítavě Mason. " Podruhé mu
hodte kost dál od mého plotu."
Tu a tam se pozeptal Mason detektivní kance
láře i policie na Luisin osud. Nedalo mu to po
koj. Nastalo horké, suché léto.
Mason seděl odpoledne na terase a popíjel
studený drink. Ohlížel svůj rozsáhlý pozemek.
Daleko vzadu se jiskřila ve slunci řeka. Podél
ní topoly...
Náhle zbystřil zrak.
Mihalo se tam něco hnědého a vypadalo to jako
pes. Mason spustil nohy z lehátka a spěchal
do prvního patra pro dalekohled.
Pes! Ta prokletá bestie. Na jeho pozemku. Jak
se tam dostal? Zřejmě byl někde uvolněný plot
a pes podlezl.
A hrabal. Hrabal zuřivě, jako posedlý - a prá
vě na tom "místě". Ted věděl, že pes nemá
kost, kterou by mohl zahrabávat. Vyčenichal
něco jiného a chtěl se k tomu za každou cenu
dostat. Má lepší čich než člověk.
Pes vyhrabával hrob.
Mason se snažil zachovat klid. Psa zastřelit?
Nemá zbraň. Sáhl po telefonu. Ozvala se paní
Harrisonové. "Vaše proklaté psisko je zase na
mé zahradě. Hned si ho odvedte.""Nemohu.
Harry odejel a mne pes neposlechne."
Mason bouchnul sluchátkem.Náhle
spatřil,že k plotu jede policejní
auto. Vystoupili dva policisté s
metrovou tyčí, na konci byla
smyčla. Mason chtěl něco zavolat,
ale hlas mu selhal. Viděl, jak za
chytili psa a naklonili se na výhra
báným místem. Ještě zbylo trochu
jedu, kterým Mason kočku otrá
vil. Nasypal jed do sklenice s vo
dou a jedním rázem jed vypil.
"Koukej na tu díru,"řekl jeden poli
cista druhému. "Člověk by neřekl,
že někdo může tak hluboko zahra
bat kočku."

Carl Benson

NASE KRIMI

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.ned. v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10h
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Cechy,,
Ríimelinbachweg, 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.l.Rosenberg,Tam zve náš
misionář ke mši sv.i katolíky ze
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod
ŽENEVA - každou 2.ned.v mesiaci v kapli
při kostole sv.Terezky,14 Ave Paschier
_
9,30 h

Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob
nov. táborů pro děti a mládež, poutních zájez
dů aj.uveřejníme v KLUBU nebo sdějí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrate v záležítosti křtu, sňatku, sv. zpovědi (obvykle před
mší sv.)návratu do Církve, vyučování nábožen
JMÉNA A ADRESY MISIONÁŘ8
P. Josef SlMČÍK,8OO4 ZORICH,Brauerstr.99.,tel.01-2415025
P.Alton BftNÍK-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.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI MŽE SV ■ v 19.30
P.šimčík 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!!!

SDRUŽENÍ BÝV.CS. POLITICKÝCH VĚZÍlS
vás zve na tradiční setkání u pomníku 17
obětem komunistu v Altnagelbertu na českorakouské hranici u Gniindu. Cpát Vít Tajevský bude sloužit mši sv.pak přátelské
posezení v kulturním domě.
14.knětna
BENEDIKTINER-MISSIONARE-ABTEI, 8730 UZKACH
děkuje upřímně všem, kteří poslali víčka
z malých porcí mléka^upravuje je pro misie
Za všechny se modlí. Chcete se také zapo
jit do jejich modliteb? Shrcmaždújte a po
sílejte obrázková víčka dál!
Kongregace bratří Nejsv.Svá tosti opravila
dva darované domy pro studenty v Písku.
Aby tam mohli přijímat chlapce, potřebují
ještě peníze na zařízení uvnitř. Stará se
o to jejich představený P, Xaver KOBZA,
Šrámkova 126-PETRINUM, 39701 PÍSEK?
Patera Kobzu od mládí známe jako vynikají
cího a obětavého kněze.

Biskup W. HAAS v Churu dosud nedostává pe
níze z administrace. Dává do pořádku se
minář, jeho starobylá katedrála je v ubo
hém stavu. Za každý dar poděkuje!
Kuztíaíní kardinál M.TmxjMo prtohlásidL,
že sv.Otíc by P.ád jutě. títos uveíejníí
enci/kíéfeu o o dostaní. života,
V postě zahájili brazilští biskupové na
pokyn sv.Otce tzv.kampaň bratrství listem
na téma Krize rodiny. Roste počet dětí,
ale od r.1981 do r.1990 klesl počet man
želství z 944000 na 777000.
Dísáloa v cui slovinského páckdadu Katíchisrnu Sí zabývá Vatikán. Má Sí vytisknout
na 30,000 exemplárů,
Delegace pravosl.patriarchátu z Moskvy se
sešla v Ženevě s delegací Sv.Stolce od
23.-24.3.Mluvilo se o rozvíjení vztahů
mezi Vatikánem a pravosl.církvi. Ta si ne
přeje, aby pravoslavní přestupovali do ka
tolické Církve-k uniatům. 0 tem vydali
jasné prohlášení.
Od J 3 ,-15 .navštívi sv.Otíc Belgii.
Jako důvod k přestupu do katolické Církve
uvádí 717 angl.duchovních a 7 biskupů ne
jen kněžky, ale i laxní postoj angl.cfrkve k víře, mravnosti a pořádku/disciplině,
5.4.otíváíti v Potisku katolickou škola p-v
cikánské. díti-ktífté v noxmatních školách
děti odstrkuji. V Polsku jí na 50.000 cik,
25.3.navázal sv.Stolec diplomatické styky
s Kambodžou na úrovni nunciatury a velvy
slanectví. Byly při nástupu komunistické
diktatury r.1975 přerušeny. Misie zaháji
la Církev ve 17.st.Je tam asi 20.000 ka
tolíků, z toho 3500 domorodců, ostatní
jsou Vietnamci.

PROČ NÁS BOLÍ HLAVA?!
Když přijdu večer z práce domů, nejprve
zapnu televizi a potom se převleču. Ted
hraje orchestr Mozartovu hudbu. Nemusím
se na ni dívat, stačí poslouchat, proto
vezmu noviny a usednu do křesla.
"Umyl ses?"ptá se žena z kuchyně. Odlo
žím noviny a jdu do koupelny. Stále za
zvuku nádherné Mozartovy hudby. Do ní
ovšem rachotí hrnci žena v kuchyni. Ale
co na tom? Chystá večeři. I ona má ráda
Mozarta, poslechne si ho z kuchyně po ná
vratu z obchodu.
Znovu usednu do křesla, voním mýdlem a
hudba mě skoro ukolébá. Nádhera!
Čtu zprávy a potom inzeráty,A také nabíd
nutí k sňatku. Jaké příležitosti jsem
propásl.
Konečně hudba přestane a někdo něco říká,
asi hlasatel hlásí další program. Nechce
se mi vstávat, tak čtu dál.
Skřípavý hlas zuřivě něco říká. Práskají
kolty, zřejmě dávají zase něco s kovboji.
"Chceš se na to dívat?"volám na manželku.
Nic. Neodpovídá. Asi neslyší. Z televizoru
se řinou ostré zvuky, práskání, pak dupá
ní a jakési výkřiky.
"Vrahu! Vrahu!" slyším
"Říkalas něco?"ptám se ženy.
Nic. Rachocení hrnců přehlušuje hluk z
televize. Asi manželka neslyší, při tako
vém rámusu.
Zase je slyšet z televizoru zmatek hlasů,
volání, křik, to je halt kovbojka.
Náhle zaječí ženský hlas, do toho vpadne
bas a pak pláč dítěte.
Zase někdo křičí - ale ne z televize,
nýbrž z kuchyně:"Neslyšíš, co ti říkám?
Sedíš si na uších?"volá žena mezi dveřmi.
"Potřebuji trochu petrželky ze zahrady."
Odkládám noviny a spěchám pro petrželku.
Asi bude už večeře skoro hotová. Až na
zahradu zní směsice hlasů, křik, pískání,
práskání - ale nejen od nás, i ze sousední
ho domku. Zřejmě si také pustili televizi.
Zní to i z protějšího otevřeného okna.
Donesu manželce petrželku, zabručí, že
jsem jí donesl moc a že jí začíná bolet
hlava. Mně také.
A jak mi bylo dobře a milo, když jsem se
vrátil z práce. Proč nás bolí hlava?
Nevnímám, co řve někdo v televizi, ale
zabodává se mi ten hlas do hlavy. Otáčí se
tam jako vrták. A proč není už večeře?
Procházím se jako tygr po pokoji, občas se
podívám na obrazovku - skutečně, kovbojka.
"Už to nemůžu slyšet,"říkám manželce.
"Už to nemůžu slyšet,"volá žena. "Vypni tc
Přišli jsme unaveni z práce a ted zase ta
televize. " Vypnu ji. Žena nese večeři na
stůl. Najednou je klid, hlavy nám přestaly
bolet, usmíváme se a je nám dobře.
K. J.
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A. Německy "tak" , navazit,
ústní neshoda, východ (německy)
B . Karta, úloha, tvoje, palouk. C . 1. TAJEN KA(Mat.7,21) ,odkapání.D.To,oslavná bá
seň, z n. televi ze, doba, předl,. lid. jméno.
E.Ang.titul, něm.léto,vinný keř,konec
šachové hry. F. II.část TAJENKY,ochra
na nálezu, italský'ano". G. Chyba, Evropan,
umaštěná, slov. otázka. H. Knedlí ček, zvíře
tropů, franc, "černý", dětsky "jím", ten. I.
III.část TAJENKY, řecké písmeno. J.
Předložka, pustina, zn.dobré mouky,me
ta, had. K.Zn. moravského města, zkratka
jména známého amer.gangstera.velký ká
men, staré mužské jméno, zn. kyslíku.L
IV.část TAJENKY,pomůcka k zouvání,
říms. 1050. M.Povel psovi, říms.998,sta
rá polní míra, matná.
1.Suchá tráva, svorka,v bytě.2.Ang.
zn.řádu,obraz ve spánku, hlas osla,
hráz proti vlnobití, lepidlo.3.Nepyšný,
pláštěnka,chem. zn. holmia.4. Lat. řád,
ruské letní obydlí, barva.5. Čarodějný
obřad primitivů, hlas kuřete, dupot.6.
Latinsky "duše, srdce", marně, lid. lakomci.
7.Předl., angl. "to", pohyb rukou,označe
ní dominikánů, takoví.8. Angl."je"
křičí, mužské jméno, obrub. 9.Tvoje,
akademická hodnost, dva,cizí žens.jméno
předl. I0.Ostrá věc,nebdící, angl."nebo",
11. Projekt, ženské jméno, povole
ní vjezdu do země . 12.Zn. letadel Belgie,
zájm. ,do přírody, polovina,, žens.jméno.
13 .Mužs. jméno,staré zájm. skřítek,
darovat. 14.Malá oka, IOOO říms.,obyva
tel jihozáp. Indie, část tváře. 15.Milánská
opera, zn.aut Švédská, hromada,zn.tep
loty, IOO5 říms. I6. Nejistě sahati, koření,
dívčí jméno.
POMU&KA: Alma, Or,Tamil.

NEŽ PŘIJMEME KRISTOVO TĚLO,MÁME
PŘIJMOUT JEHO SLOVO. JAKO U LÉKA
ŘE: NEJDŘÍVE RADU, PAK LÉK.

HUMOR
Konečně se podařilo těžkého
pacienta dostat z toho nejhoršílo. "Můžete za to děkovat
jen Bohu a své síle, "prohlá
sil lékař. "Doufám, že se
toto sdělení objeví i na
účtu z nemocnice."
Soudce:"Svědku, jak daleko
jste byl, když padla pře
střelka mezi policií a gangste
ry?'“1 Asi deset metrů.""A
když začala další přestřelka,
kde jste byl od místa čiriU?"
"Asi třista metrů."
Přeplněná tramvaj. Stojící
pán zašeptal sedícímu chlapci:
"Když uvolníš místo, dám ti
pětikorunu." Chlapec vstane a
na jeho místo si sedne vedle
stojící žena. Ta se obrátí
k chlapci:"Synku, poděkoval jsi za tu pě
tikorunu?
Pane šéf, žádám o zvýšení platu ze dvou
příčin.""A jaké jsou to příčiny?""Včera
se nám narodila dvojčata."
Skot zastaví před nádražím taxíka."Kolik
budu platit, když mě svezete k hotelu
Winston?""Čtvrt libry.""A kolik chcete
za zavazadla?""Ty vezmu zdarma.""Tak
mi tam odvezte zavazadla, půjdu pěšky."
"Tatínku, znáš přísloví S úsměvem jde
všechno lépe?""Ano.""Tak já ti ted ukážu
své vysvědčení."
"Kde máš druhou rukavici? Jednu jsi ztratil?"ptá se kamarád Skota."Naopak našel
jsem jen jednu. "
Stárnoucí slečna vypráví ve společnosti.
"Mám ještě sestru a dohromady je nám čty
řicet let. Je sama doma.""A nebojíte se
nechat tak maličké dítě samo?"
Zákaznice si stěžuje vedoucímu
opravny elektrických zvonků. "Už
to urguji po sedmé a nikdy váš
opravář nepřijde.""To máte
tak. Byl u vás už sedmkrát,
vždycky zazvoní a když mu
nikdo neotevře, tak zase
odejde."
ľ"Včera mě jeden chlap
tak rozčílil, že jsem se
do něho chtěl pustit, na
štěstí mě jeden zadržel."
"A kdo tě zadržel?""Ten
chlap."
Povídá lodní kapitán námořní
kovi: "Vyhoňte kotvu. ""Ale
pane kapitáne, co když ji
ještě jednou budeme potřebo
vat?^
Pepík se vrací domů a mamin
ka se ptá:"Máš čisté nohy?"
"Ano, jen boty jsou zablácené."

Redaktor se ptá ředitele ho
telu: "Tak co připravujete 19
na příští sezónu?""Nechali
jsme namalovat v pěti jazycích tabulku:VÝTAH NEJEDE."
"Slečno Danuško, chtěla byste
si mě vzít?"" To bych chtěla,
ale věkový rozdíl mezi námi je
příliš veliký. Co kdybychom
pět let počkali?"
"Můj muž je nemožný,"svěřuje se
manželka kamarádce," Tak od
něho uteč!""To nic nepomůže.
Udělala jsem to už dvakrát, ani
si toho nevšimnul, díval se na
jakýsi televizní seriál."
Energická dáma se ptá opraváře
auta: "Tak jak to stojí s mým po
ničeným vozem?""Nejprve vám
řeknu potěšující zprávu: Klíčky.
pásy a popelníky jsou v naprostěm pořádku... "
Pan Dupomt si přiváží z cesty papouška. V
Marseille na něm chtěli vysoké clo. Úředník mu
vysvětluje:"Kdybyste si vezl vycpaného papouš
ka, tak je clo mnohem nižší." Pán se rozmýšlí a
náhle papoušek vykřikne:"Neuvažuj a zaplať!"
"Která byla první stavba socialismu?“"Betlém.
Nahoře hvězda a pod ní chlév."
ZE ŠKOLNÍCH ÚLOH
Viktor Hugo napsal knihu Beatnici.
J.K.Tyl, rodák ze Strakonic, se narodil v Kut
né Hoře. Byl buditelem a měl Jiříkovo vidění.
V divadle se mi moc líbila jeho švanda o dudáko
vi.
Epos je rozsáhlá báseň, asi jako zrýmovaná
Babička.
Shakespeare neměl zdání, že je klasikem. Své
verše psal prózou.
Tomáš Štítný ze Štítného byl vědec a psal různá
naučeni. V středověku objevil štítnou žlázu.
Když zemřel, zbyla po něm sít* víry opravdové.
Hálek se narodil v Dolinku u
Mělníka. Brzy se zamiloval do
dcery a vzal si ji za ženu. Tak
vzniky k vůli Dorotě Večerní
písně otroka.
Antigona je nám blízká, pro to
že dnes ženy také muže ne
poslouchají a dělají si, co
chtějí.
Pro Karla Havlíčka Borovské
ho si přišla Veřejná bezpečnost
a odvezla ho do exilů do Tyrol.
O tom napsal kniňu Král Lávra.
Jirásek se v mládí učil špatně ja
ko my. Vypracoval se, až byl sta
rý jako soudružka učitelka. O do
bě po Bílé hoře napsal knihu
potmě.
Hašek se na vojně jmenoval Švejk
a byl dobrým vojákem.
Jan Kolár používal ve své poezii se
samozřejmostí samohlásek i souhlásek.

P.OSTRETOUREN:
TSCHECHISCHE KATHOĽÍ^l^ MISSIO!
BRAUERSTR.99. ,čH-äoe^'Zurich

děláte chyby ve výchově?
1. Vyhovíte každému přání dítěte?ano 1 ne O
2.Jezdíte bez dětí na dovolenou? ano O ne 1
3. Je dítě oblečené podle mody?
ano O ne 1
4. Nosí mladší dětí věci po starších?ano 1 ne O
5.Všimnete si, co se učí v nábož.?ano 1 ne O
6.Přesvědčíte se, jaký je vedoucí dětského
prázdninového tábora?
ano 1 ne C
7.Vezmete dítěti nevhodnou knihu a zavřete
televisi s nevhodným programem?ano 1 ne O
8.Umíte děti vhodně potrestat?
ano 1 ne O
9.Prominete dítěti bez trestu i velmi
vážný přestupek?
ano O ne 1
1O. Dáváte pozor, s kým se dítě
stýká?
ano 1 ne O
11. Pozvete na slavnost dítěte jeho
přátele k jídlu?
ano 1 ne O
12. Dáváte mu dobrý příklad?
ano 1 ne O
13.Chcete po dítěti, aby dělalo to, co
vy sami neděláte?
ano O ne 1
14.Žárlíte na člověka, kterého má
vaše dítě rádo?
ano O ne 1
15.Dáváte dítěti k jeho věku vhodné úkoly v
domácnosti, na zahradě a pod. ano 1 ne O
16.Přečtete si knihu o správné vý
chově dětí? Katolickou?
ano 1 ne O
17.Podporujete vlohy dítěte?
ano 1 ne O
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18. Nebo se musí učit či
studovat to, co sami
chcete?
ano O ne 1
19. Přetěžujete dětí povin
nostmi?
ano O ne 1
20.Hovoříte pravidelně o
jeho problémech?ano 1 ne O
21. Učíte dítě, aby plnilo
své povinnosti rádo?
ano 1 ne O
22. Učíte dítě i samostatné
modlitbě, vhodné k jeho
věku?
ano 1 ne O
22-18: zdá se, že děti vy
chováváte správně, aby z
nich vyrostly dobré
osobnosti.
17-15: pokud je dítě tvár
né, můžete se jak vy,tak
dítě, chyb zbavit.
14-10:k normálnímu zpy
tování svědomí uvažujte i o tom, jestli nedělat0
ve výchově dětí vážné chyby.
9-4: přečtěte si pečlivě dobrou knihu o výcho
vě a poradte se se svědomitým vychovatelem.
3-O:neměli jste vůbec mít děti. Když už je má
te, snažte se ze všech sil, svou výchovu
napravit!
.
t
,
Je jeste mnoho otázek, chyb a n<
šikovností ve výchově - ale
na to přijdete určitě sami.

Moudrý je především ten,komu
se podařilo ovládnout vášně
a podřídit si je, který se
zbavil předsudků a nepluje
s módním proudem světa.
GABRIEL MARCEL
Je třeba jen jedné věci:sám
sebe obnovit. A to není leh
ké. PAUL VALERY
KOMM MIT-německý katolický
časopis pro děti a mládež.
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