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před lety žil v oblasti See kněz. Měl rakovinu. Odmítal injekce, chtěl své
nesmírné utrpení zapojit na utrpení Kristovo, aby pohnul ničitele Církve,ro
dilého Švýcara, k návratu k Bohu. Víte, o koho jde. Ten zatím prohlašuje ve
řejně, že chce katolickou víru změnit, tj.zničit.
Jaká síla pohnula trpícího kněze k tak nesmírné oběti? Ta láska, které pohnu
la Krista, aby sestoupil od Otce mezi nechápavé a často zlé lidi, kteří ho
budou ponižovat, posmívat se mu a odmítnou ho.Nejen jeho, i jemu věrné.
V dějinách křestanstva však známe mnohé, kteří k němu přilnuli, milovali ho
a kříže i křížky připojili-a připojí-k jeho utrpení.
Mnoho utrpení z lásky ke Kristu zapadne do dějin. Kristus je příjme, odmítneli naše utrpení jeden, předá je Bůh jinému, v němž doutná jiskra lásky a tou
hy po pravdě. Tuto jiskřičku Bůh roznítí-někdy v plamen, který ozařuje celé
dějiny křestanstva. Čteme-li dějiny svátých a jiných statečných věřících,
vidíme, jak často nepatrný pramének změnila jejich vůle a Kristova milost
v obrovskou řeku, zavlažující vyprahlá srdce. Bez lidské vůle je Bůh sám
bezmocný. Dal člověku vůli s rizikem, že člověk ji proti němu a lidem zneužije
Bl.Edith Steinová četla u přátel životopis sv.Terezie Veliké. Příklad učitel
ky Církve v ní vzbudil zájem o Krista . Nebo manželé Maritainovi. Oba nevěrci. Židovská a protestantská víra v nich dávno uhasia. Četli knihu Leona
Bloye:
Spása skrze židy. Navštívili statečného muže, pozorovali jeho život,
jeho rodinu, jeho přátele. A vzdor odporu zlého ducha se dali pokřtít. Maritain je největší katolický filosof tohoto století. Když ovdověl, chtěli ho
ustanovit kardinálem. Odmítl to. Uchýlil se do kláštera.
Uvěřejňoval jsme něco ze života Hermanna Cohena. Jiskru v něm roznítilo pro
měňování a pozdvihování při mši sv. Vzdal se nemravného života i umění a za
ložil jako kněz Karmel v Anglii. Zemřel u Berlína, nakazil se při ošetřování
francouzských zajatců. Kristus
si zavolal i svého nepřítele a
ustanovil ho apoštolem-sv.Pavla-apoštola národů.
I nás Kristus volá:"Stojím u
dveří a klepu."Nastražme sluch.
Jistě uslyšíme často Boží volá
ní. Obráceni k němu snad všich
ni jsme-ale plamen víry a lás
ky v nás Kristus ještě víc roznítí-abychom posilovali jisk
řičky kolem sebe. Zbystří náš
vnitřní zrak, takže-doufejme ,
každý z nás může říci se sv.
Pavlem:"Žiji ovšem, ale to už
nejsem já, nýbrž ve mně žije
Kristus."(Gal 2,20).
Vaše
redakce

NOVINKY
Stát.tajemník kard.Sodano zaslal 140 ti
kardinálům, kteří se zúčastnili zasedání
ve Vatikánu, dokument, že sv.Otec by rád
pozval u příležitosti milostivého léta r.
2000-bude-li ještě živ-na horu Sinaj židy,
mohamedány a křesťany ke společným modlit
bám. Na Sinaji předal Bůh Mojžíšovi Desa
tero. Probíral se i kánon 431 cirk.zákoní
ku o cirk.provinciích, iniciativách v ro
ku rodiny a ochrany lidského života.-Další
společné modlitby budou v Jeruzaláně.
Polský primas kard.Glemp přijal 26.4.ná
stupce společnosti Romů a Sintů-cikánských
kmenů-v Polsku. R.1995 se bude vzpomínat
na osvobození cikánů z táborů smrti před
50 ti lety. Nacisté povazovali cikány Jako
židy za nečistou rasu-nejvíc Jich zahynulo
v Osvětimi. Společnost má 30.000 členů a
Jejím cílem je udržovat cikánskou identitu.
a snaha včlenit se do polské společnosti.
Před svým úrazem přijal sv.Otec 25.4.pout
níky při blahořečení Alžběty Canori Mora
a Giannu Benettu Molia. Na blahořečení
byl přítomen i ing.Pietro Molla/80/,manžel lékařky, která obětovala svůj život,
aby se mohla narodit čtvrtá dcerka Gianna
Emanuela. -Mora byla ze 10.z 13 ti dětí.
Její bratr byl kapucínem, druhý Josef kně
zem a sestra Virginie misionářkou. Provda
la se r.1796 za advokáta, který ji po dvou
letech opustil. Zemřela 5.2.1825-krátce
poté se její muž obrátil a později se stal
knězem. Celý život obětovala, na obrácení
manžela, za Církev a spásu hříšníků.
Alžírský arcib.Tessier řekl na synodu o
Africe, že alžírští fundamentalisté-mohamedáni-psali, že jak on, tak býv.arcibis
kup Duval jsou jejich nepřátelé. ľ zemi
pracuje na 500 misionářů a misionářek,kte
ří chtějí dál hlásat evangelium.
K 60 tým narozeninám P.J.Simčíka vysílal
VR vzpomínku jeho moravských přátel z dob
než odešel do exilu.
21.4. jmenoval sv.Otec nástupce zavražděné
ho kard. Posada Ocampo v mexické Gaudalajare-Mons. Juana Sondovala Inugueze/61/.Dosuí
se nevypátralo, byl-li jeho předchůdce za
vražděn omylem nebo úmyslně.
Podle ankety z Los Angeles Times je prů
měrný věk řeholnic v USA 65 r. 37% přes
70 r., 12 % přes 80 r., nejmladší kolem
čtyřicítky. R.1993 bylo v USA 94.022 ře
holnic, r.1988 na 107.000, r.1966 jich by
lo přes 181000. Za 30 let klesl počet na
polovinu. Příčin je řada, hl.ztráta víry
a důvodu, proč by se měly obětovat. V po
slední době stoupá počet řeholnic v uzav
řených řádech-některé utíkají do samoty
před zmatky a úpadku okolního světa.

Bez uvedení důvodů odňala prý řecká vláda povole
ní k pobytu sestře Grace, představené sester křes
ťanské lásky Matky Terezy. Pracovala tam 8 let. 2
Řeholnice v Athénách se starají o ubytování bezdo
movců, rozdělují polévku asi 300 chudým katolic
kým rodinám, uprchlíkům z Iraku. V Řecku je asi
10.000 řecko-katolíků, pronásledovaných úřady,
protože státním náboženstvím je tam pravoslaví,
jejich patriarcha sídlí v Turecku. Tak zřejmě chá
pou pravoslavní ekumenismus. Úřední zprávy však
popírají-vládní mluvčí E.Zenizelos-že 2 řeholnice
'M.Terezy vypovězeny nejsou.Kde je pravda?
Státní tajemník Sodano vysvětlil postoj Vatikánu
k mezinár.konferenci o populaci a rozvoji, konané
v Kahiře.„
Díky papežské radě Cor Unum se sebralo dost pe
něz, že loni mohl sv.Otec darovat přes 1,300.000
dolarů pro pomoc obětem války a přírodních katastrov v různých zemích.
Podle týdeníku Die Furche ubývá v Rakousku počet
tech, kdo vystupují z Církve.
Cenu nadace Niwano pro mír za rok 1994 dostal
arcibiskup v Sao Paulo, kard.Ars. Bojoval celý ži
vot za práva nejbídnějších v Bazilii. V poslední
době se stará o to, aby ustaly vraždy"dětí ulice"
na předměstích velkoměst. Tato nadace se už udě
lila po jedenácté a je dotována 280.000 šfr. Kar. dinál ji dostane 11.5.v Tokyu. Založil ji japon
ský budhista Ryssoho-Kossai-Kei a dostávají ji
osobnosti, které se starají o mezinárodní nábožen
ský dialog ve světě. První ji r.1983 dostal Brazilec Don Helder Camara, arcibiskup z Olinda a
Recife. - Kard.Ars už dostal od francouzské vlády řád Čestné legie.
P.Frantisek HRDÍ, který nás nedávno předešel na
věcnost, byl posledním knězem, kterého v Římě vy
světil 17.5.před 25 lety kard.Beran. P.Hrdý vypo
máhal také při sv.zpovědích v Bethanien.
Dominikánský klášter v Bethanien-kam jezdíváme na
"dlouhé"exercicie, má za ochránkyni sv.Marii Mag
dalenu. O té ovšem nestojí v evangeliích, že by
byla hříšnicí, nýbrž jen, že ji Pán osvobodil od
posedlosti sedmi zlými duchy. Sedm bylo u židů
číslo plnosti-a kdo je tak dokonale posedlý, ne
může sám hřešit, jeho osobnost úplně zabírá zlý
duch. Tato řehole má klášter v Rakousku a ve
francouzské části Švýcarska/1474 Chabieš/, také
ve Francii a v Itálii. Její řeholnice jsou částeč
ně také bývalé prostitutky a p., ale krčmě zpovědníka a představené nikdo neví, která to je.
5.4. uplynulo 105 let od smrti P. Damiána, apošto
la malomocných na ostrově Molokai-který také na
tuto nemoc bolestně zkonal. Byl otevřen i jeho
hrob. Jeho ostatky jsou v 10 ti schránkách. Pra
vou ruku v relikviáři/schránce na ostatky/předají
sv.Otci a ten ji dá delegaci z Hawaie, do její
oblasti Molokai patří.
2.3.oslavil své šedesátiny také košický biskup
Alois Tkáč. Jeho heslem je:"Posvěcovat, hlásat a
spravovat. "

ČMELÁK

Velká svatba konči. Pospíchán, abych v zákristií podepsal dokumenty. Sotva přijdu na
chodbu, zastaví mě výmluvná dáma, aspoň to
tak vypadalo. Vstoupím jednou stranou do sálu
ale na druhé straně je už svatební vřava.
Jsem v pasti!
Podpisy.. .Blahopřání mladým manželům, rodičů
dědečkovi a babičce. Stisknout ruce svědkům a
hromadě jiných lidí.
"Ach, vy jste pan farář?! Už rok jsem vás ne
viděl. Jak se máte? Jistě přijdete na oběd."
"Nemohu, mám něco jiného..."
"Musíte - hned vás přihlásím. "
"Mějte s farářem slitování!"
"Maxi, pan farář nechce přijít k obědu!"
"Chápete... Je postní doba. Ani by se vlastně
neměla konat svatba!
"Máme povolení."

Najednou jsem obklopen lidmi a otec nevěsty
naléhá;"Víte přece,že co teče,půst nezlaní.
Napít se šampanského může být projev lásky k
bližnímu. Rozhodně musíte přijít."
Jedna dáma se připojuje:"Když nepřijdete, ne
budu se starat o sbírku pro Charitu."
"Jak to můžete říkat?" protestuji
"Dobrá ."Když opouštíte nás, opustíme my vás. "
"Do konce roku zapomenete."
"Nikdy! Co jiného chceme, než abyste s námi
vypil trochu šampanského!"

Musel jsem jít. Je-li člověk knězem, je slu
hou sluhů i služebnic Božích.
Jdu po obrovskón schodišti. Červený koberec.
Výtah, šatna, salóny. Nával u bufetu...
Tam nepůjdu. Zahnu vlevo. Ukáži se jen rodi
ně - ale vyhnu se šampanskému. Je půst.
Vklouznu do malého salónku. Krásná vyhlídka
na park. Holubi, drozdi, vrabci.
Šťastlivci! K těm ptáčkům jistě nemusím být
ohleduplný. Ale k dámám?!
Svoboda - milovaná svoboda!
V salónku sedí muž se starostlivou tváří .
Velmi elegantní, ve fraku, bílá
vesta, čtyři zlaté knoflíčky.
"Ach, to jste vy,pane faráři?"
"Ano. Proč nepijete šampanské?"
"Lékař mi to zakázal."
"Jste nemocný?"
"Ano! Krevní tlak, bíIkovina,aorta."
"Nevypadáte špatně! Je to tak zlé? Pakbyste se měl připravit."
"Nedělám nic jiného. Odešel jsem od
bufetu, postím se, jún jen vařenou
zeleninu, polykám tabletky-a mohu
umřít jen když vytahuji špendlík.
V kapse mám stále adresu pro lé
kaře a policii."

"Je ještě jiná příprava,"dívám se upřeně.
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"Rozumím, přijdu za vámi některý den ke zpově
di. Udělám si pořáděk. Jsem věřící člověk..."
"Neodkládejte dlouho..."
"Jistě že ne__ "Listuje v notesu.
"Můžete přijít tuto sobotu. Večer. Budu ve
zpovědnici."
"Ne - to nejde. Mám něco jiného v plánu."
"Tedy v neděli. Do kanceláře nejdete..."
"V neděli...?
"V kostele. Nebo u mne. Jak chcete."
"Raději v kostele. Ve zpovědnici."
"Dobrá."
Vtctn vešly do salónku družičky a zabraly jej
celý pro sebe. Všechny jsou v růžovém. Kyselá
růžová...Konečně, růžová je barva začínající
lásky.
A za těmito rozmarnými, smějícími se děvčaty
vpadne do salónku čmelák. Velký čmelák. Zarud
lý chlapík, fousatý, zavalitý, břicho mu překy
puje. Knoflíková díra na smokinku zoufale ote
vírá rety, jako kdyby se dusila.
Náhle spatří mého nemocného.
"Ach, to jsi ty, kamaráde. Zdá se mi, že jsi
se zpovídal. Co z toho máš? Vyzpovídal jsi se
aspoň ze všeho?"
"A co ty? Kdy půjdeš ke zpovědi?"
"Já se nemusím zpovídat. Z čeho vlastně? Chápe
te, světec nejsem, ale pracuji. A kdo pracuje,
ten se modlí. Že mám pravdu, pane faráři? Musín
vám někdy ukázat svou továrnu. Novou! Moderní."
"A co vyrábíte?"
"Všechno pro hostince, restaurace, hlavně víno.
Nikdy nemám mrtvou sezónu. A zdravý jsem jako
dub . ChuE mám náramnou. Užívám si." Nadouvá
hrud, oči mu svítí, vytáhne tlustý doutník.
"Ty nekouříš, kamaráde?"zapaluje si jej.
"Lékař mi to zakázal. Nesmím."
"Nevíš, co je dobré." Blaženě se zahalil dýmem.
"Život je krásný! Ale obchody! Jen obchody!"
"Sním si sednout?"ptá se druhý, unavený.
"Nic neužiješ. Já jedu na Velký pátek na Rivie
ru. Tam se pustím z uzdy. Chceš se mnou?"
"Na Velký pátek?"
"Jistě! Osvěžíš se. A vy, pane faráři?"
"Děkuji...ne."
"Nu, vrátím se k šampaňskému."
Pozpěvuje si a odchází k bufetu.

Dnes ráno, v sobotu, bylo v mé
poště velké smuteční oznámení.
"Jen aby to nebyl můj kajícník?
říkám si polohlasem a otvírám
obálku s černým okrajem.
Oddechnu si.
Ne - nebyl to můj nemocný kajícník. Bohu díky.
Byl to ten druhý, tlustý majitel
nové, prosperující továrny.
Byl to čmelák!
Ze AÍove^beíto čaóopĹóu MoAÍzmóké zvony.

IE VŠECHNO DOVOIENO ?
"Všechno je dovoleno", ano, ale ne všec
ko prospívá. "Všechno je dovoleno, "ano,
ale ne všechno vzdělává. Žádny nesmí
dbát jen o to, co dělá dobře jemu, nýbrž
o to, co delá dobře druhému A Kor .10,25/.
Stojím před spoustou možností. Že mohu vo
lit, z toho mám radost. Ale i trápení,
protože volit misím. Nejsam docela tezrad
ný, mohu si vybírat, mám k ternu i klíč:
Kristův kříž. Na kříž se nikdo nepřibíjí,
aby volil své zájmy. Kříž je obětí, je
překročením vlastních zájmů, je "zradou"
vlastních zájmů. A sv.Pavel tu jen krátce
vysvětluje, co kříž znamená.
Pro nepopiratelného spojení s druhými,
kterým dávám v mešní oběti/i v oběti ži
vota?/ odvážné jméno: bratři a sestry?
vše, co dělám, se dotýká bratří a sester,
bud jim prospívá nebo škodí, bud je po
vzbuzuje nebo je pohoršuje. Můj pohyb je
i pohybem mého nejbližšího světa, Jaká
radost! Ale i jaká zodpovědnost!
Stát denně pôd křížem, před Kristem opa
kuji svou obět, a pak se vrátím, pozname
naný ještě znamením jeho lásky - a chci
bránit jen své vlastní zájmy. Ano, i to
je možné, ale nezodpovědné a pohoršuje to
Velkým lidským a křesťanským ideálem je
šťastná výměna zájmů.
Ve velkém symfonickém orchestru nemůže
nikdo hrát jen jak sám chce. Je tu jedna
partitura, jeden skrytý dirigent a tak
vzniká symfonie, soulad, na oslavu Boha
a na prospěch a radost člověka.
Když tupo hádám tvé hmotní a duchovní, zájmy
je jaáné, kdo má hlavní ilovo a že vlast
ní zájmy jáou v áoutadu ie zájmy baatHZ a ieáten. Pak vzniká Lidtká iym^onie,
ktetá ie končí Ódou na siadoit'.
Jak je to jednoduché a paoité?
Kle jak to ptevedu do života? Vo phaxe?
P.Andrej DERMEK, SDB: CHLIEB A SLOVO
ČLOVĚK JE ŽIVÝ OBRAZ VĚČNÉHO A ŽIVÉHO BOW
Není to podobizna, ale obraz. Obraz je
odraz nitra malíře. Obraz je mluva srdce.
Oslovuje vnímavou duši, podněcuje citlivé
srdce. FOTOGRAFIE snímá jen povrch sku
tečnosti, zatímco dílo malíře proniká k
jádru. KAŽDÝ ČLOVĚK JE ORIGINÁL. Má před
Bohem nesmírnou hodnotu. Je-li obraz pře
malován nebo poškozen, nevzbuzuje už ob
div, ale soucit. HODNOTA OBRAZU NENÍ V
TOM, ŽE SE NĚKOMU LÍBÍ, NÝBRŽ V TOM, ŽE
PROMLOUVÁ!______________________________________
P.Josef DOUBRAVA, 0. Praem.
ŽIDENICKÁ MOZAIKA

PROČ SE KRISTUS NEUSMÍVAL?

V evangeliích nenajdemé Kristův úsměv.
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Usmívali byste se vy, kdybyste věděli-jako
věděl on-že vás brzy čeká bolestná smrt-a
pro mnohé bude zbytečná? Avšak pro mnoho
lidí zbytečná nebyla. Svatí se propracova
li s jeho pomocí-milostí-až skoro k jeho
obrazu. At jsou svatořečeni nebo net
Pro ty vzal ochotně svůj kříž! Jako člověkjak- Bůh trpět nemohl.
Člověk se také chvěje, bojí, prosí-stejně
jako Kristus, aby "byl odejmut od něho ka
lich bolesti."(Lk 22,43).
Trpěl dva, snad tři dny-o délce doby od po
slední večeře ke kříži z Písma nevíme.
V době svého působení-asi tři roky-vyzýval
lidi stále k radosti. Nikdo nepřinesl na
svět tolik radosti, jako on. "Nyní oslav
ty mne. Otče, slávou, kterou jsem měl u te
be dříve, než byl svět."(Jan 17,5).
Odepřel mu Otec na chvilku patření na se
be? Byla to součást jeho utrpení na kříži?
"Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!"
Ne-modlil se žalm 22^21, kterým se
předpovídá Spasitelovo utrpení ve Starém
zákoně a to skoro do všech podrobností.
Chtěl asi také povzbudit ty, kteří se domní
vají, že je Bůh v jejich bolestech opustiL
Avšak v době před svým utrpením hlásal ra
dost. V Písmu sv.je přes 200 slov"radost",
195"radostně"a"plesejte" a 170 slov "štastný". Ptáci nebeští, lilie polní, kvočna
s kuřátky, perla z moře. Štastný byl život
učedníků s Pánem. (Mt 9,15).
Před smrtí, je těšil, že ho zase spatří.
(Jan 17,13). V poslední řeči říká:"Ale za
se vás uvidím a vaše srdce se bude rado
vat a tu vaši radost vám nikdo nevezme."
(Jan 16,22).
A jak se učedníci zaradovali, když se jim
zjevil Zmrtvýchvstalý Pán!
Sv.František Salezský řekl:"Svatý smutný
je smutný svátý." Ten totiž není svátý
vůbec.
O sv.Františkovi, otci tří větví řádu, kte
rý založil, se píše, že "byl stále radost
ným bratrem." Sv.Don Bosko by byl sotva
úspěšným vedoucím mladých, kdyby byl smut
ný. Projevoval svou radost vším možným
způsobem: těšil unavenou maminku, smutné
chlapce... svou radost čerpal z"radostné
zvěsti'1, tj . z evangelií!
"Odlož smutek,
je sestrou zou
falství a hněvu
Zarmucuje Ducha,
sv.a vyhání ho,”
napomíná Pastor
Hermae už v
druhém století
po Kristu.

Podle K.PALMA

CO SE DĚJE DOMA?
Letošní duchovní cvicení před velikonocemi mel
zase tiskový mluvci České biskupské konference
P. MILOSLAV FIALA. O tom, co se děje v
naší Církvi doma, nám něco pověděl.
Letos je 650.výročí položení základního kamene
ke katedrále sv.Víta. Jak se bude oslavovat?
V lednu se vytvořil přípravný výbor. Předse
dou je Otec biskup Lobkowicz. Bezprostředně
nás čeká otevření výstavy k tomuto výročí.
Bude ve starém probošství na Pražském hradě.
Začne 29.dubna!tedy už začalala odpoledne
týž den bude ve Svatovítské katedrále slavnost
ní zahájení výstavy. Budou na ní historické
dokumenty, které se vztahují k založení,např.
papežské bula, listiny a liturgické předměty z
té doby, které se normálně nevystavují. Návš
těvníci shlédnou několik unikátů. Výstava po
trvá asi tři měsíce. V té době bude i řada ji
ných podniků, např.slavnostní koncerty,před
nášky, bude tam mj.přednášet historik P.Dr.
Jaroslav POLC a také' Dr. Zdeněk BOHÄC aj.
Katedrálu sv.Víta založil král Jan Lucemburský
Ano - se svými syny Karlem IV. .markrabětem
moravským a druhým synem Václavem.
Jinou otázku. Smějí katolíci ve vlasti aspoň
chvilku v televizi mluvit?
Máme tam každou neděli odpoledne křestanský
magazín. Je ekumenický, připravuje jej nábo
ženská redakce televize-ta má čtyři redaktory.
Takže teoreticky je možnost tam mluvit. Ten
magazín se musí připravovat tak, aby zaujal
diváky. Obvykle je tam krátká duchovní pro
mluva. Další bývá v neděli v podvečer, tzv.
sváteční slovo. Křesťanský magazin trvá 50 mř
nut a opakuje se ve středu dopoledne. Nábo
ženská promluva, která se nevysílá vždy, má
k dispozici 5 min. Jinak jsou v magazinu zprá
vy, reportáže, rozhovory, různé zajímavosti,
které se týkají náboženského života.

Mše svátá se nevysílá?
Na letošní rok je naplánováno 8 přenosů boho
služeb. Je to ovšem ekumenické, takže polovi
na je evangelická, polovina katolická.

Dostane Otec arcibiskup dalšího pomocného
biskupa?
Uvažuje se o tom. Oba biskupové jsou velmi
vytíženi. Zatím to v Praze funguje-i když jsou
tam jen tři bískupové-včetně arcibiskupa-mají
ovšem těch povinností moc. Letos tam sotva
nového biskupa dostanou.

Mlují se o zřízení biskupství v Opavě.

problémy a velké rozdílí religiozity a forem
apoštolátu. Jiné podmínky jsou na severu
na Opavsku - a jiné ve střední Moravě, na 5
Hané, hlavně okresy kolem Olomouce. Zřejmě
se to rozběhne až po svatořečení blahoslave
ného Jana Sarkandra.
Pan Sůva, hlavní redaktor Katolického týdeníku, odchází do důchodu.
Zůstane však členem redakce. (Už je vybraný nový hlavní redaktor, pan Reicher ml.,
vyškolený žurnalisticky v Itálii a pracující
v redakci. Pozn.red.)

Od loňska vychází na Moravě nový časopis,
SVĚTLO. Ubude pak KT čtenářů?
Ubude. Avšak ta soutěž je zdravá. Jako ve
všech oborech lidské činnosti, ani zde mono
pol nesvědčí. Také soutěživost je dobrá. Kažtý z těch týdeníků má své klady a svůj
okruh čtenářů. Morava má právem své zvlášt
ní duchovní potřeby a moravského čtenáře
je třeba oslovovat tak, jak je zvyklý, jak to
chápe. V některých českých oblastech je pří
stup katolíků víc rozumový, chladnější, zají
má ho zase něco jiného. Ovšem je třeba urči
tá dělba práce, aby oba týdeníky nedělaly
totéž. Každý má své zvláštní poslání. Olo
moucké SVETLO už vychází s církevním
schválením. Jako duchovní asistent přichází
v úvahu premonstrát ze Sv. Kopečku u Olo
mouce. V tom je záruka, že časopis SVETLO
se zařadí k okruhu katolických časopisů.

Jaká je naděje, že aspoň na podzim výjde
český překlad KATECHISMU?
Náš P.Josef Koláček, S.J.jej přeložil za ně
kolik měsíců, a to velmi dobře-jak je u něho
zvykem. Rukopis předalo nakladatelství
ZVON-které jej vydá-Ústavu pro jazyk čes
ký k jazykové korektuře. Musí se porovnat
s texty koncilních dokumentů, aby se citáty
v katechismu s těmito dokumenty shodovaly.
Arcibiskup Vlk už předal český překlad do
Ríma ke schválení kongregaci pro nauku ví
ry. Jakmile překlad Rím schválí, pak jej na
kladatelství dá do tisku. Zdá se, že by mohl
vyjít koncem listopadu.
Americký katechismus má mnohem více citátů
ze všech 22 ekumenických sněmů. Il.Vatikánský koncil nebyl věroučný,ale pastorační
V novém katechismu jsou také citáty z ostat
ních sněmů, ale 11. Vatikánský sněm je v 20.
st.a pro formu nauky víry má poměrně vět
ší význam. Proto je tam víc odvolávek.

Dáváte také ve vlasti exercicie?
Dávám pravidelně skupinám katolické Charity
a dávám i duchovní obnovy ve farnostech,
které mě o to požádají. Takže i v této
oblasti pracuji.

Bud tam, nebo v Ostravě. Připravuje se to,
leccos už se udělalo. Loni o tom jednala bis
DEKUJEME ZA ROZHOVOR
kupská konference. Přednost ovšem mělo bis
"NENÍ VETŠÍ NEŠTĚSTÍ NEŽ ŠTĚSTÍ HŘÍŠNÍ
kupství v Plzni-tam to bylo velmi nutné. Se
Sv. Augustin
verní Morava se dočká v několika letech,situa KA."
"OSTRAŇTE ZE SVÉTA HŘÍCH, A PROMĚNÍTE
ce v olomoucké diecézi je podobná jako v
SVET V RÁJ."
Sv.Augustin
pražské. Obrovské území, velké pastorační

VYCHOVÁTE DĚTI ZDRAVĚ?
Při výchově mladých mysleme na dvě věci:
chraňme je, aby duševně nezakrněly a nesta
li se břemenem sobě i druhým. Zjistíme-li,
že dítě se nedokáže zapojit do společenství
snažme se obnovit jeho zdravou duševní rov
nováhu. VÝCHOVA V DĚTSTVÍ ROZHODUJE O
ÚSPĚCHU Ä ŠTĚSTÍ V DOSPĚLOSTI!- Táněř
všechny neurózy/úukost, přecitlivělost,nepodložený strach, agresivnost ap./mají ko
řeny v dětství. Dítě se nenaučilo zapojit
do společenství. Nezkušený vychovatel to
považuje za neškodnou věc. Později se však
projeví neuróza v celé své tragedii. Tehdy
totiž, když náhlý otřes naruší jeho dušev
ní a duchovní rovnováhu.
VÝCHOVA DÍTĚTE ROZHODUJE 0 CHARAKTERU
a chrání dítě proti životním zklamáním a
omylům. Všimněme si: hraje si dítě raději
samo než s druhými? Trucuje? Neochotně po
slouchá? Je to jen několik signálů, ohlašu
jících konflikt. Ten může přerůst v hlubo
ký kanplex, t.j. zachvátit celou osobnost
a člověk se pak nemůže svobodně rozvíjet.
SRÁŽKÁM DÍTĚTE S OKOLÍM ÚPINĚ NEZABRÁNÍME!
V každé zkušenosti je skryta možnost kon
fliktů. Jimi se zkouší i schopnost dítěte,
přijímat a dávat. Každá situace je poučná.
Rozborem problémů a jejich správným řešenár
se tvoří charakter člověka. Nezvládnuté
problémy jsou nebezpečné. Je-li jimi dítě
přetíženo, vyhne se jim a upadne do druhé
ho výstřelku-postaví se do obrany.
KAŽDÝ MLADÝ ČLOVĚK m8žE SELHAT
Poznáte rozdíl mezi dítětem, které se dob
ře začlenilo do svého okolí a dítětem, je
hož život se skládá z řady nevyřešených
konfliktů. Může to zničit jeho manželství,
zaměstnání a p. V pozadí každého
poklesku mladých je otřesná histo
rie. Rodiče dítě zanedbávali ne
bo operníjeli, nevšimli si jej.
Asi 80-90% mladých, kteří se do
stali do nesnází, pochází z roz^
vrácených, rozvedených, pijáckých a jinak poničených rodin.
Děti měly jen nepatrnou možnost
správně se zapojit do svého okolí.
Kolik je hádavých rodičů, kolik
hledá napřed své uspokojení a
zájmy/i v zaměstnání/a děti pře
nechají náhodám. Většinou jim
dávají i špatný příklad a špat
né rady. Pak v dítěti roste
zmatek myšlení i citů.

P.Joie-i Eduard FLMAGAN
zaktadatd Mu ta hochu

NOVINKY

6

65 italských pastorů schválilo resoluci ve Štras
burku, o právním uznání homosexuality.
Z ^aanltiny Ae překládá katediZAmuA do auAtúny.
Každý paekíad muAZ AehválZt áímAká kongregace
pao nauku, vZty.
6.4.uplynulo 20 let od tragické smrti kard.Štěpána Trochty. Zemřel po surovém a dlouhém napadání
opilého církevního tajemníka /5 hodin/ na mozko
vou mrtvici. Byl tehdy po oční operaci. Patří me
zi vyznavače a mučedníky-biskupy-v naší vlasti.
Tehdy nesměl koncelebrovat při mši sv.kard.Hojty
la- jen krátce přemluvil nad rakví mučedníka.
6.4.byla na hřbitově vzpomínková pobožnost, v
18 hod.sloužil mši sv.nuncius, biskupové Radkovský, Škarvada a j. Přítomným poděkoval provinciál saleziánů P.Beňo Beneš.
PoutnZeí z Uoaavy v če£e a bZkupem CZkalem a 7
knězímZ navAtZvZZZ v báeznu Av.ZemZ.
Písmo sv.je v Africe přeloženo asi do 660 ja
zyků a nářečí, v Evropě, kde má řada zemi spo
lečný jazyk /Německo, Švýcarsko, Rakousko /
asi do 200 řečí. Ve Švýcarsku má existovat i
Písmo v"bemertutsch" a má se přeložit i do
jiných místních nářečí.
Pao úiaz 4v.0íce íe odkládá bZahoáeíená apoAtota malomocných P.VamZana de VeuAtMa. z Molokai.
Podle rabína Hakcneha Grase v Izraeli-hassidimského zaměření/zachovatelů všech předpisů/,je
v šabatu/sobotě/dcvoleno pravoverným židům setřebat sníh z klobouku, ale ne jej sušit u kamen.
Setřít kávu z oděvu-ale ne jej sušit žehličkou.
Jak vidíme z článů o sv.Pavlovi, poznal, že ne
sčetné přepisy židů dělají život věřících nesnesitelným-křesfanství je od nich osvobodilo. Např.
nesmí rozvázat uzel nebo napsat 2 dopisy.
fíeceze Lugano podpořila ptcpaavny katolický acmZnát v MoAkvě. Pavá til mězZce a AtadujZ tam budoucZ knězZ-zatím jen tál. BZíkup Coaecco je
_ tezce nemo cen-aakována,
Od r.1950 má klíče od katedrály sv.Víta
jen kancelář presidenta republiky.Jsou
uloženy na policii a denně si tam někde
musí chodit, aby se mohla sloužit mše
sv. V lednu mr.odmítla policie dvakrát
klíče vydat, mše sv.se sloužit nemohla.
Katedrála patří Církvi.Zřejmě kanunistické předpisy proti katolíkům platí dc
VatckanAke poÁty vydaly 8.4.dve Aeale
známek-k dokončení o pna v Síx.tínAké kap
le-& známek a nejdulezítějAZmí ^netkám
a 2 AétLÍe o Aynodu v Arnice.
Pravoslavné církve připravují koncilprvní od roztržky s římskou Církví.
Srbský metropolita v Zahřebu-Johan Pav
lovic chce, aby sněm prohlásil Nanebe
vzetí Matky Boží za dogma. Toto dogma
vyhlásil Pius XII. již r.1950.

DŮSTOJNÝ ÚTĚK
kngĹZeký hnát naznaěZZ fujtÍMm, že by měZZ oditnanZt a/LcZbZikupa Tomát, e v CanteAbuny. Vydají
ie z NonmandZe do \ngZZe, nadchnou. dcMZ nytZAe
v \nqtZi, ht^iým hnozZ omezení jejZah. pftáv avyhnánZ z hnada, jež za nepAZtomnoití ancZbZikapa Tomate zabnaZZ a vnáííí je nechtějZ.
Ostatní rytíři už hledí spustili, aby je nikdo ne
poznal. Někteří měli meč, jiní sekeru.
"Hotovo?"ptal se Vilém, vedoucí spiklenců.
Pokývli. Další hovor byl zbytečný . Věděli, co
mají dělat-zpět do paláce a zavraždit arcibisku
pa. Vilém zahvízdl na dva prsty. Spustil také
hledí a pevně je upevnil. Ozbrojenci, kteří
spoutali hlídku, vyšli z domečku a s Vilémem
spěchali do paláce.
Rytíř Richard a hofmistr jim otevřeli portál,ale
dva sluhové pochopili, co se děje, a zavřeli
dveře mezi portálem a sálem. Vilém se na dve
ře vrhnul-ale bylo pozdě. Z druhé strany byla
závora. Zaklel. Odpor-a tak brzo! Rytíři se pus^
tili sekerami do dveří, ale ty byly pobyté žele
zem a nápor vydržely.
Vilém cítil, že ztratil nad útokem kontrolu. Bo
joval proti panice, vyběhl z paláce a oběhl dům
Snad jsou jinde další dveře. Reginald běžel s
ním. Na jižní straně budovy byla louka s ovoc
nými stromy. A byly tam i dveře do prvního
poschodí. Vilém radostí zaržál. Panika zmizela.
V polovině byly schody poškozené. Několik ná
strojů a žebřík svědčilo, že se mají opravovat.
Reginal postavil žebřík na výšku schodů a vy
stoupil ke dveřím. Byly zamčené. Hned vedle
nich bylo zavřené okno. Jediným úderem seke
ry je Reginald rozbil, vstrčil ruku dovnitř, na
hmatal kliku a otevřel dveře. Po něm vystoupil
po žebříku Vilém.
Když spatřil Filip Viléma, zmocnil se ho strach.
Kněží a mniši z doprovodu arcibiskupova na
před nic netušili. Když však slyšeli údery seker
na dveře sálu, vystrašili se. Někteří navrhli,
aby všichni utekli do katedrály.
"Utíkat?" řekl opovržlivě arcibiskup."Před čím?
Arcibiskup neutíká před několika prchlivci."
Do jisté míry má pravdu, myslel si Filip. Kdyby,
se dal vystrašit,ztratil by jako arcibiskup úctu.
Muž Boží, který pevně věří, že se mu odpustí
hříchy, vidí ve smrti přechod do krásnějšího
života a nebojí se meče. Ovšem jako arcibiskup
se nemá lehkomyslně vydávat v nebezpečí. Pře
vor Filip znal navíc potměšilost a surovost Vilé
movu z vlastní zkušenosti. Když slyšel, že vy
razili okno vikýře, rozhodl se k činu.
Oknem viděl, že palác je obklí
čen rytíři. Jeho obavy zvýšilo
vědomí, že útok je promyšlený.
Útočníci byli odhodláni použít
násilí. Rychle zavřel dveře a
dal na ně těžkou závoru.Ostatní
byli rádi, že se někdo konečně
odhodlal k činu.

Arcibiskup pohrdavě přihlížel,ale nezakázal ta
Filip přiložil ucho ke dveřím. Jeden muž vnikl
do přijímacího pokoje. Doufejme, že dveře7
útok vydrží, myslel si Filip. Ale muž se nepo
koušel vniknout do ložnice, sestupoval se
schodů. Chce odstranit závoru do sálu -na
padlo Filipovi,aby vpustil ostatní spiklence.
Na druhé straně ložnice, za postelí, byly dal
ší dveře."Kam vedou?"ptal se Filip."Do křížo
vé chodby. Ale jsou zamknuté,"řekl někdo.
Filip se bez úspěchu pokoušel dveře otevřít.
"Máte klíč?"zeptal se arcibiskupa.
Tomáš potřásl hlavou. "Pokud si vzpomínám,
tento východ se nikdy nepoužívá," řekl klidně
Dveře nebyly pevné. Filip do nich kopnul,no
hou mu projela bolest, ale dveře se jen otřás
ly. Převor stiskl zuby a kopnul znovu. Ten
tokrát se dveře rozletěly.
Filip pohlédl na Tomáše. Ten zaváhal. Zřejmě
nepochopil, jak velký je počet útočníků a že
útok je pečlivě připraven. Chtějí ho zavraž
dit. Má mu drasticky ukázal nebezpečí?napad
lo Filipovi. Ale to nepomůže. Filip to zkusil
jinak!"Je doba k nešporám.Přece vás pár
prchlivců neodradí od pobožnosti?"
Tomáš se zasmál-to byl správný důvod k úto
ku. "Dobře jsi to řekl,"povstal.
Filip si oddechl. Podařilo se mu pohnout arci
biskupa k útěku, ale měl strach, že útěk bu
de pomalý. Sám se ujal vedení.
Ze schodů vedly dlouhé schody, slabě osvět
lené jen světly z ložnice. Na konci schodů
byly další dveře.
Filip se pokusil je otevřít stejně jako horní.
Ale to se nepodařilo. Začal do nich bušit a
křičet:"Otevřete! Pomoc!! Rychle,pospěšte si1.'
Slyšel, jak venku nastal zmatek a snažil se
o klid. Avšak jeho srdce bušilo, věděl, že
Vilémovi rytíři jsou jim v patách. Filip stále
bušil do dveří a křičel, co mu hrdlo stačilo.
"Zachovejte, prosím, důstojnost, Filipe,"řekl
arcibiskup. To Filipa neodradilo. Jeho vlast
ní důstojnost mu byla lhostejná.
Než mohl Tomáš znovu protestovat, někdo na
druhé straně odstranil závoru. Zachrastily
klíče, dveře se rozletěly. Filip si oddechl.
Stáli tam dva užaslí sklepníci a jeden řekl:
"Nevěděli jsme, odkud ten hluk."
Filip je odstrčil. Byli v zásobárně. Běželi ko
lem pytlů a beček-a další dveře vedly ven.
Ztmívalo se.
Filip stál na jižní straně kří
žové chodby. Na druhém konci spatřil
dveře do
katedrály.
Byli už skoro v bezpečí.
Musím dostat arcibiskupa do
kostela, než nás dohoní Vi
lém s rytíři-myslel si Filip.
Arcibiskup s komonstvem
ho dohonili. "Honem do
kostela," vykřikl Filip.
"Ne rychle,"řekl arcibiskup
"vstoupíme do katedrály s
předepsanou důstojností."

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
17.4.odešla ve Vídni na věčnost Matka Bonita.
Pečovala 44 let o celé generace našich knězi v
Nepcrnucenu. Nar.se r. 1910, jako čekatelka kongr.
Boromejek přišla r.1931 do Nepcmucena, r.1945kdy se vrátila s.Nolaska, představená, do vlas
ti, přebrala její práci. Ať odpočívá v pokoji.
Michael Novak/llSA/, o kterém jsme se zmínili, je
slovenského původu. V pol.března byl v Praze.
7,5.dostal Templetonovu cenu v Anglii.
President Havel dostane 4.7.PhiladelphsKou medajli svobody v místnostech, kde byla prohlá
šena nezávislost USA na Anglii.
46 osob muselo být 22.3.vystěhováno z domu na
via Latina v Řúně-bylo nebezpečí,. ze se dům
zhroutí. Pod ním se objevily nové katakomby z
3.a 4. st.po Kr., dlouhé 200 m. Středověké doku
menty je jmenují Tertuliánie, ale nevědělo se
dosud, kde jsou._________________________________
V Židlochovicích zemřela kořenářka-famí hospo
dyně Marie Crháková. Přeložila knihu M.Trebenové: Zdraví z Boží lékárny a postarala se o kvě
tinovou výzdobu katedrály sv.Víta, když byla
svatořečena bl.Anežka Česká.
Sv.Hora je zase poutním místem. M.j.uvádí, ko
lik tam bylo sv.přijímání-ale ne, kolik věří
cích se tam vyzpovídalo . Mají exercicní dům,
kde bylo loni 40 kurzů s asi 1000 účastníky.
11.4.ohlásil Vatikán, že sv.Otec odkládá navštěvu Libanonu.
Nový nuncius pro Izrael bude bydlet ve staré
části Jaffy, blízko Těl Avivu. Apošt.delegace
bude bydlet dál v Jeruzaleme,je pro město a
okolí města.
V Rumunsku závratně stoupá počet umělých potra
tů. Za komunismu byly potraty zakázané.
13.-14.4.zasedala v Báňské Bystrici slovenská
bisk.konference. Spišský biskup Tondra se ze
zdravotních důvodů vzdal předsednictví. Zvolili
místního biskupa R. Baláže, mistopřed.je košický
biskup Aloiz Tkáč. Rozhodli, že na cirk.školách
bude i státní znak. Svět.biskup Fila a biskup
Hrušovský mají vypracovat návrh konkordátu
/snlouvy/se Sv.Stolcem. -13.4.přišla do země
socha P.M.Fatimské.přivežli ji z Fatimy arcib.
Sokol a svět.biskup Toth.-9.3.byla v Bratislavě
duch.obnova členů hnutí"Víra a světlo",zal.r.
1971 a spojená s poutěmi do Lurd. Toto mezinár.
hnutí má asi 12(30 společenství v 64 zemích.Ma
jí pomáhat duševně postiženým a jejich rodinám
duchovně i sociálně. Zal.ji Jean Vanier, který
navštíví Bratislavu 17.6.Celosvětové setkání
bude 20.6 ve Varšavě-s 300 delegáty hnutí.
Kongregace pro bohoslužbu zaslala biskupským
konferencím list, že podle I.odst.kánovu 230
cirk. zákoníku není už ministrantkám zakázaná
služba u oltáře-zakázal to kdysi sv.Otec. Nyní
o tom mají rozhodnout biskupové sami.

Hnutí Církev v nouzi oslavilo 15.výr.vydává
ní Dětské bible. Rozdalo 25 mil.výtisků zdar
ma chudým dětem 3.světa a vých.Evropy. 10.4.
pozvalo do Curychu malířku-s.Miren Some Go
mez z Baskicka/54/. Obrázková bibla je i pro
analfabety, vyšla i česky a slovensky a 20
dalších překladů má vyjít během dvou let. 8
feho lnice žila 17 let v nouzové kolonii v
Limě/Peru/. Bible má kapesní formát a jménu je se:"Bůh mluví k dětem."
10.4.si připomněli v Manille/Filipíny/ 25.
výr.činnosti Radia Veritas-za účasti presi
denta Fidela Ramose. Radio vysílá v 14 ti
řečech do 21 zemí Asie pro asi 3 mil.poslu
chačů. I pro Vietnam, Cínu a Tajsko.
V linecké diecézi se bude školit asi 150 po
sluchačů k vedení nedělních bohoslužeb tam,
kde nejsou kněží. Budou oblečeni-muži i ženydo svátečního oděvu nebo do kněžských rouch!
Ustanovil to bisk.M.Aicher. Tento systém se
měl osvědčit ve Vídni a v Solnohradě. Nedělní povinnost být na mši sv.to nenahrazuje.
P.Duka, provincial českých Dominikánů, byl
zvolen do funkce na další 4 roky.
Tři církevní vedoucí, zatčeni koncem ledna
v Číně a patřící k podzemní Církvi, věrné
sv.Otci, byli propuštěni na svobodu.
Pauláni mají v ČR 3 kněze, 1 novice a 1 bohoslovce. Navštívil je v jejich sídle na Vra
nove jejich predstavený a sloužil s biskupem
Cikrlem mši sv.,při které složil věčné sli
by 0.Pavel Klimovič.
Vietnamská vláda neudělila souhlas biskupu
N.Huynhu van Nghimu, který měl být apošt.
administrátorem diecéze Ho Či Minhu-čili Sai;
gonu. Jmenoval ho sv.Otec.
Předseda iránského parlamentu Ali Akbar Nátegh Núri označil navázání styků Izraele s
Vatikánem "urážkou svátých proroků", /tj.
Mojžíše, Eliáše, Ježíše a hlavního Mohameda/
Sv.Otec osobně otevřel středisko pro studie
a výzkumy EZIO ALETTE. Je to součást pap.
orientálního ústavu a bude se věnovat hl.
křesťanství ve vých.Evropě, mj.i heretickým
cmylům v západní kultuře a setkání s pravoslavnými. Středisko odevzdal sv.Otec P.Marii
Asi 30.000 detí v Angole hrozí smrt hladem.
Podobná katastrofa už začala nebo začíná i v
jiných zemích Afriky-původně koloniích.
Na Ukrajině se hlásí k pravoslaví asi 20%
osob. 3/4 se hlásí k jednotě s moskevským
patriarchou, třetina je samostatná-autokefální a má středisko v Kijevě. 5% je tam
uniatů-spojených s katol.Církví, 31% je nevěrců. Orientální kulty tam úspěch nemají.
K římsko-katol.Církvi se hlásí jen Poláci a
rusíni-na Podkarpatské Rusi13.4.zemřel ve vlasti herec a režizér Rudolf
Hrušinský/74/. Zosobnil mj.i postavu Švejka.
Rokycanská oblast v plzeňské diecézi má nejméně věřících katolíků, ale někteří se pilně
starají o rozšíření a prohloubení víry.

Velká radost z maličkostí
Vízínkyně. v ceZe panZ TanganZové. doiZaZy
baZZčky a dopZiy z domova..
Všechny znaly kontroly i mimo vězení, tedy
odesilatele a ovšem i příjemce JPřes ně věděly,
že se smějí posílat jen určité potraviny a to
v plastikových sáčcích nebo v kelímcích , a
věci k osobní potřebě:mýdlo, pasta a pod.
DOCELA JINÝ NEŽ NÁS BYL BALÍK PANÍ
DOCENTKY.
I
Dostala velkou bábovku s čokoládovou polevou, tu nechal Antek pro ni upéct. Bábovka
ovšem neměla původní tvar, kontrola ji celou
rozřezala, ale to nevadilo. Radost byla stejně velká. Kromě toho tam byl plastikový sáček s jemnými, doma udělanými kmínovými
placičkami a jeden s karamelovým ovocem,několik vyleštěných jablek, dva citróny, pomeranč a kelímek s medem. Pár hezoučkých pa
pírových ubrousků.
USNESLY JSME SE, NEJÍST VEČEŘI
kterou nám přinesly. V cele bylo tolik dob
rých věcí. V poslední chvíli nás napadlo, že
k večeři bude i lžička-byla obvykle kaše-a
bez lžičky bychom nemohly jíst to, co bylo
v kelímcích. Proto jsme si večeři vzaly. Tu
jsme vysypaly a rozdělily si lžíce. Pak jsme
opatrně a mlčky jedly. Byla to báječná veče
ře. Začala cibulkami, které jsme rozdělily
střenkou lžičky a snědly jen půlku, druhou
jsme schovaly do přihrádky. Pak došlo na
kelímky se sádlem, s povidlami, s gdoulovou
marmeládou a medem. Od každého jsme si
vzaly jen na špičku lžičky, aby nám to zů
stalo na další dny. Nakonec přišla Antekova
bábovka-tu rozdělila velkoryse paní docentka
Slávinka měla venku službu, té jsme oddělily
její porci na desku-jen lžička chyběla, tu
jsme musely odevzdat s plecháči. Slávinka
však měla dřevěnou lopatičku, kterou použí
vají lékaři na prohlídku krku. Ta se hodila.
DALY NÁM ZNAMENÍ KE SPÁNKU.
Cela se proměnila v ložnici. Náhle povolali
Zdenku k výslechu. Musela rychle navléknout
denní pyžamo a hned odejít. Usedly jsme a
zíraly za Zdenkou ; se sehnutou hlavou čeka
la u dveří.
Naše cela, zamlžená večerním světlem, vypa
dala smutně. "Lehněme si,"napomenula nás
Slávinka. Slyšely jsme kroky na chodbě, leh
ly si a tvářily se, že spíme. Dveře cely se
otevřely a hned zase zavřely. Co asi se
Zdenkou udělají? Za chvíli jsme slyšely z
chodby hlasitý křik a rány. Paní docentka
vyskočila, přitiskla ucho na dírku ve dveřích
a poslouchala. Ne nebyla to Zdenka. Asi ně
jaká cikánka, kterou bily, nebo jiná vězeňkyně. Zatajily jsme dech, srdce nám tlouklo,
uvědomily jsme si svou osamocenost. Paní Ka
lupková plakala, paní docentka se tiše mod
lila! Žádná z nás nemohla usnout, protože to,
co potkalo jednu, potkalo také ostatní.

Všechny jsme spadly do stejného mlýna.
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Úplně vyčerpaná. Paní docentka jí pomohla při
převlékání a nabídla jí své místo na spaní.
Zdenka poděkovala a řekla, že je spokojená se
svým místem na zemi. Hned se uložila.Ted jsme
všechny ležely na svých místech, na úzkém
proužku, takže jsme sice mohly jedním směrem
ležet, ale nemohly jsme se obrátit.Několikrát
jsme zaslechly klapnutí kontrolního okénka cely
konečně nastalo úplné ticho. A za to jsme byly
vděčné. Vstoupilo do hlubin našeho utrpení,na
ší bolesti.
ZDENKA UŽ NEMĚLA BÝT V NAŽf CELE.
Ne proto, že skončilo vyšetřování, ale protože
"političtí" nesměli být dlouho v jedné cele.Když
nás přeložili - at z jakéhokoliv důvodu - do ji
né cely, většinou nás to bolelo. Zní to divně,
ale na své cele jsme "visely". Od prvního ohro
mení po zatčení a všem tom, co následovalo,
výslechy, byly jsme vyčerpané a jaksi zbavené
vlastní osobnosti; první cela nám dávala jakýsi
asyl, nabídla nám první "domov". V něm jsme
našly ostatní, které přišly před námi a s kte
rými jsme měly společné tvrdé lavice bunkrů,
od začátku dne až do jeho konce. Tato maličká
cela, naplněná utrpením a bídou a odpornostmi
všeho druhu, byla ted naším životním prosto
rem a chtěly jsme v něm zůstat, dokud budeme
ve vězení. Snad to bylo i podvědomé přání,
držet se něčeho pevného, jistého, uprostřed
nejistoty, která nás obklopovala. Jakákoliv cela
byla NAŠÍ celou, lnuly jsme k ní, i když
byla úplně stejná jako ostatní cely, se stejným
utrpením, se stejnou bídou, se stejnými odpor
nostmi i se stejnými lidmi... Snad je to lidská
slabost, která nám umožnila, stále znovu lnout
k nepodstatnému - tento hořký čas pro nás
byl i jakýmsi uvolněním.
ZDENKA BYLA V NAŠÍ CELE POSLEDNĚ VEČER
Nevěděla to ovšem a my také ne. Sdělení o
přeložení se tajilo, vězeň se to dozvěděl těsně
před odchodem - a také nám nic nevysvětlova
ly. Avšak v cele panovala jakási intuice, která
tušila přicházející věci a události. Proto jsme
všechny věděly, že Zdenka je u nás poslední
večer. Milovaly jsme ji a proto jsme všechno
připravily tak dobře, jak jen to bylo možné. Ze
zbytků Ivančiných balíčků a jídla paní docentky
jsme si připravily malou slavnost na rozloučenou
Zdenka byla z nás nejmladší-rozdíl věku byl
velký. Ale její příklad nás povzbuzoval. Utěšo
valo nás vědomí, že jsou ještě mladí, ochotní
pro svůj ideál přinášet oběti. A Zdenka věřila,
že se její ideál splní. Od dětství vrůstala do
utrpení v rodině i vlasti. Vážila si svobody a
milovala svou vlast."Pražské jaro nebylo zbyteč
né", říkala. "Co od něj čekáte?"ptala se paní
Kalupková."Že její oběti rozkvetou.""Ach,dítě,"
povzdechla paní Kalupková,"to se sotva kdy
stane..."
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^^ “
KDYŽ DĚTI POSLOUCHAJÍ, ŽIJI RODIČE
KLIDNĚJI.
A. S. Makarenko

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Ještě k udělení ceny Niwano kard.Arnsovi ze
Sao Paula. Cena vznikla r.1983, zal.japon
skými laickými budhisty, činí 285.000 šfr.
Z peněz chce vystavět kardinál útulek pro
chudé. Sdružení Niwana má asi 7 mil.členů,
kardinála vybrali mezi 700 kandidáty z 70 z,
4.-8.5 bylo v Litoměřicích 5.mezinár. setká
ní evropských bohoslovců, organizované Lin
cem a Prahou za účasti 56 bohoslovců. Tána:
Být knězem v Evropě na prelomu století,
Před lety vyjádřil sv.Otec přání, založit ve
Vatikáne klášter klarisek s přísnou klauzurou, zasvěcený Matce Církve, P.Marii. 13.3.ve výročí fatimských zjevení, byl klášter
umístěn v zahradním domku ve vatik.zahradách
Od r.1992 se upravoval pro klášter.Má vel
kou zahradu a cílem klarisek jsou modlitby,
klanění se Kristu ve svatostánku a modlitby
za papeže. Klarisky pocházejí z Itálie, Bosny-Hercegoviny, Nicaraguy, Filipín a jedna
z Rwandy-Afrika, se dosud nedostavila.Před
stavenou je býv. představená kláštera sv.Klá
ry v Assisi. Každých pět let se sestry vy
střídají, jak je vybere sv.Otec na návrh
kongregace pro řeholníky a sekul.instituty.
Nový redaktor Katol.novin Reichel ml.zahájí
práci 1.7. Studoval 2 roky na universitě
Urbaniu v Rýně/zal. drbaném VII.r. 1627/.
V Brně oslavili mší sv. 13.5.sto let od na
rození s.Marie Restituty z kongr.III.řádu
sv.Františka. Mateřinec je ve Vídni. Tuto
sestru odsoudili a popravili nacisté 30.3.
1943-stětím hlavy a to na rozkaz Bormanna.
Zatkli ji na operačním sále. Obvinili ji
zřejmě z protinacistické činnosti z nenávis
ti k víře. Sestra napsala před popravou:
"Je možné člověka ode všeho vzdálit, všech
no mu vzít, ale nikdo mu nemůže vzít víru v
srdci. Tak si staví člověk oltář v srdci."
P.J.Birku pozvali na 25.-26.6.do Zinzdorfu
u Norimberka. Pred 25 lety tam slavil svou
první mši sv. — primici.
V Německu se konala konference salezián ských představených z některých zemí Evropy
Scházejí se se svými vikáři a s některými
členy hlavní rady z Říma dvakrát ročně. Té
ma: výchova k víře, formace a spolupráce s
laiky. Za Českou republiku tam byl představený P,Benno Beneš a vikář P.J.Kuchař.
Atentátník na. sv.Otce-Ali Mahmed Agca řekl
týdeníku Avvenire. ze je papeží velmi vděč
ný, váží si ho, protože je na. Západě symbo
lem a duchovním vůdcem. Bez papeže "by byl
Západ barbarský.
Od r.1978, kdy vláda vydala zákaz příchodu
misionářů do země, se situace misionářů v
Indonézii zhoršuje-země je většinou mohamedánská. Zákon omezuje pobyt cizinců na 2-3

roky. Za 15 let klesl počet misionářů z 400 na
180-hl.v křesťanských oblastech.
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Církev v nouzi-P.Werenfried-chce pomoci asi 6000
pravoslavným knežím 1000 dot.-mají totiž malič
ký plat-30 dol.měsíčně. Stejnou podporu dostávají už katoličtí knězi.
Mventisté 7.dne, zal.v USA r.l863-budou mít v
Utrechtu 29.6.-8.7. setkání-2500 delegátů z 205
zemí. Má přijít i 10.000 členů, v sobotu a v neděli třikrát tolik.
Skupina mladých polských katolíků se staví proti
tomu, aby byla V historické ulici Krakova restau
race McDonalda.
Podle Mons.Johna Tonga Nona-jednoho ze dvou ge
ner, vikářů britské kolonie Hong-Kong tvrdí, že
čínské úřady se vyjádřily příznivě k trvání ka
tolického společenství po r.l997-kdy přejde HongKong do Číny. Smějí se stýkat volně a trvale s
Římem, vykonávat charitativní služby a mít své
školy. Dodrží to komunisté?
Sjezd fokolárů bude 10.9.v Curychu-zároven s pro
testanty. Vedoucí fokolárů-P.Rusy, farář v Liebfrauenkirche-odchází ze zdravotních důvodů z ve
dení farnosti,místo neho má nastoupit kněz a kate
cheta Reto Miiller, který má-podle Katholische
Volksbewegung Pro Ecclesia, povést progresisty,
6.5.sloužil místo nemocného sv.Otce mši sv.pro
švýcarskou gardu a její přátele stát.tajemník
kard.Sodano. Odpoledne složilo na nádvoří sv.
Damasa slib 27 nových gardistů-21 z německé, 4
z francouzské a 2 z tessinské oblasti. Garda má
100 členů, z toho 4 důstojníky a zavazují se na
2 roky. Tréning trvá rok.
Švýcarský "ministr"spravedlnosti Kohler navští
vil naši vlast.
Řecký pravoslavný patriarcha z Istanbulu BartoIcměj I.navštíví r.1995 Řím. První navštívil papeže r.1967 Athenagoras, druhý Demetrios.
Setkání společenství Taize bude v Paříži 28.12.-1,1,1995.
11.5.se mší sv.v Bratislavě rozloučil se Sloven
skem nuncius Goppa. Země má svého nuncia.

BISKUPSKÝ ZNAK A HESW KARDINÁLA-MUČEDNÍKA
ŠTĚPÁNA TROCHTY- SAĽEZIÁNA.

Jak dnes apoštolovat?
Upozornili jsme Vás na druhý měsíčník, který
vychází s církevním schválením v naší vlasti,
SVĚTLO. Uveřejňuje zajímavé a časové články;
dovolujeme si přetisknout jeden z nich, abyste
se přesvědčili, ze je opravdu katolický-jako
katolický týdeník-a zajímavý/a levný-5 Kč/.
STAČÍ DNES BÝT JEN KATOLÍKEM?
Jsme přesvědčení, že křesťanství musí být ně
čím víc než pouhým řádným životam, členem ně
jaké organizace, osobním potěšením z uspokoje
ní duševní potřeby. Je to spolupráce na spáse
světa-účast na nové evangelizaci lidstva. Není
to jen soukrcmá pobožnost. "Kdo má svůj život
rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto
světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný."
/Jan 12,25/.Křesťan tím, že hlásá radostnou
zvěst/čili apoštoluje, p.r./pokračuje v tom,
co začal Kristus. Pak má podíl na údělu Páně;
svět ho nenávidí a pronásleduje.

KŘESŤAN JE VŠAK PEVNÝ A KLIDNÝ.
Je-li radostnější a ochotnější vůči lidem ko
lem sebe, svědčí i beze slov o tom, že radost
ná zvěst - evangelium - je živé a získá tak i
druhé pro tuto víru. Bez vůle, vydávat svědect
ví- je křesťan nemyslitelný. Církev je v podsta
tě apoštolská, misionářská, evangelizátorská.
"Jděte tedy, získejte za učedníky všechny ná
rody, křtěte je...a učte je zachovávat všechno
co jsem vám přikázal. "/Mt 28,19-20/.
Tůn pověřil všechny, i nás.
Ve Skutcích apoštolských čteme, jak statečně
hlásali učedníci radostnou zvěst. Sv.Pavel pí
še dokonce:"Že hlásám evangelium, tím se chlu
bit nemohu: to je mi uloženo jako povinnost a
běda, kdybych je nehlásal."/l.Kor.9,16/.

Ohledájící se upřímně zajímejme, važme si jich
věnujme ji čas a pomáhejme modlitbou. Casto
ale jde o štváče a posněváčky-těm nejde o prav
du.. Vědí, že má-li pravdu katolík a měli by ji
přijmout, museli by změnit svůj život. Všech
no si dopřát je pohodlnější než se něčeho 11
vzdát. S kopce se míč kutálí sám-do kopce to
stojí námahu. Bez Boha je život pohodlnějšíale i nebezpečnější. Kam jít, když přijde
utrpení, nesnáze, bolest?
PROČ SE TAKOVÍ LIDÉ BOHU, VÍŘE A VĚŘÍCÍM VYS4ÍVAJÍ? V TISKU, TELEVIZI A JINDE?
Výsměch mu pomáhá ospravedlňovat před sebou i
před druhými jeho nepořádný život a neklidné
svědomí. "Faráři","ti, kdo chodí do kostela",
musejí být "špatní" jinak by si musel brát
vážně. Avšak slabosti, hříchy, pohoršení se
dají najít všude-a když ne-např.u Krista, tak
se něco vymyslí, rozšiřují se domněnky jako
pravdy. O "nehodných papežích"se mluví, píše,
ale bylo jich mezi 260 asi 25. Jinak 31 byli
mučedníci a 78 světci a vyznavači. 0 těch se
nemluví. Ti nejsou pro media zajímaví.
"KDYBY NEEXISTOVALO 6.PŘIKÁZÁNÍ-SOTVA KDO BY
NĚCO NAMÍTAL PROTI KATOLICKÉ CÍRKVI."
Kdyby byl někdo skutečný nevěrec, byl by mu
Bůh a Církev lhostejni. Proč by štval proti
ternu, v co nevěří? Slyšeli jste kdy štvanice
proti "králi Lávrovi"? Proti "Sněhurce?"
Kdo útočí proti víře prozrazuje, že v něm
jiskra víry přece jen zůstala. Útok je jeho
obrana. Jen zasažený pes štěká!

STAČÍME ODPOVĚDĚT NA NÁMITKY DRUHÝCH?
Na hrubý posměch se dá odpovědět:"Mluvíš o ví
ře neuctivě, nechci se s tebou o tem bavit."
"Modlil ses někdy? Když ne, nemohu s tebou o
náboženství mluvit."
To platí i o těch, kdo si vybrali ne nábožen
ství pravé, ale zajímavé, nebo soukromé, se
TATO SLOVA VYMIZELA Z POVĚDOMÍ KATOLÍkB.
stavené z různých knih, k ničemu nezavazující,
Náboženství považují za soukromou záležifost.
znají jen mlhavé fráze , schvalující jejich
Lidé nechtějí, aby je někdo tím obtěžoval a sán
nemravné postoje. Hovořit s takovými lidmi
se do věcí druhých neplete:"Hlavně, když je
nemá smysl. Sám Pán mlčel před Pilátem, když
člověk slušný!"
mu předkládali jeho nepřátelé obžaloby. Pilat
STAČÍ, ABYCHOM SE JEN BRÁNILI?
se podivil:"Nic neodpovídáš? Hled, co všechno
Zvykli si na to katolíci z dob "reformace".
na tebe žalují!" Ježíš mu však už vůbec nic
V pevných zákopech víry přestáli valící se pro
neodpověděl."/Mk 14, 4-5/. Tady existují i
testantismus, osvícenství, zednářství, libera
situace, kdy je lépe neodpovídat, mlčet.
lismus, marxismus, nacismus a ostatní nepřátele
katolické víry. Zůstali věrni a zvykli si na
NEDEJME
SE
ZASTRAŠIT!
obranu. Zapomněli, že Ježíš poslal učedníky do Jedinou posměšnou poznámkou se dá uvést v po
světa. Abychom šli za druhými, oslovili je,
chybnost každý světový názor. Každý hlupák se
přesvědčili, dali jim podněty-a hlavně vydávali umí posmívat - ale neumí argumentovat, doka
svědectví pravdě.
zovat, budovat. Než člověk dospěje, trvá to
AUTOR NÁM DÁVÁ NĚKOLIK RAD: PROTI POSMĚCHU A
léta, dá to práci rodičům i vychovatelům.
štvanic™
jStačí jeden brok, aby zničil jeho život ve
Křesťan se stále stýká s lidmi, kteří nemají
'vteřině. Vyhodit dům do povětří trvá minutku,
stejnou víru, jako on. Jistě jsou mezi nimi něk lale vystavět jej? 0 víře pochybovat, vysmívat
teří, kteří se o pravdu zajímají a chtějí ji po i se ji-není těžké. Ale vybudovat na pevnán záznát./Vidíme to na úspěchu sekt, jejichž členo I kládě své přesvědčení, to dá práce a vyžaduje
vé se stále školí, chodí od bytu k bytu, hovo jťo mnoho času.
ří o své víře. Ty ovšem hned zdvořile odmítněme.!

NESMÍ NÁS ZATLAČIT PRÁZDNĚ HLAVY.
Udělá-li kdo drzou poznámku o víre, přinutte hor
aby svůj názor dokázal, zdůvodnil vlastní nevěru.
Bude dokazovat slovy:"Slyšel jsem. ..Někdo mi řekl
Četl jsem...Viděl jsem v televizi...". Jestli
ten, kdo řekl, má pro své tvrzení pádné důkazy?
Televice je dnes v rukou nepřátel Církve. Krčmě
posměšných a pseudcvědeckých knih jsou i dobré a
skutečně vědecké knihy.
"CO NEVIDÍŠ, TO NENÍ l8kAZ, ŽE TO NEEXISTUJE."
Myšlenky nevidíme, a přece existují. -Nebo dejme
protiotázku, která ukáže, že znalosti druhého
jsou minimální nebo žádné. "Bible je většinou
zfalšovaná! Není vše pravda, co v ní stojí.""Do
kaž to? Co není pravdivé?" "Kristus nezaložil
Církev, neustanovil svátosti?" Často musíme sami
hledat důkazy z Písma, z Nového zákona. TO stojí
čas a námahu. Zeptat se vzdělaného a věřícího
kněze! Přečíst si koncilní dokumenty. A hlavně
katechismus! - AĚ posměváček řekne: "Co se ti nelí
bí? V co sám věříš?" Často se vytahují hříchy kně
ží, biskupů, papežů. A nebyl mezi apoštoly také
zrádce? Mezi prvními jáhny nemravný Mikuláš?
Chyby duchovních můžeme uznat-ale ti jednali pro
ti té mravnosti, kterou hlásal Kristus-nejsou te
dy dobrými vzory pro věřícího. TO jsou jen světci

ŘEČNICKÉ PRAVIDLO ŘÍKÁ:NAPŘED LIDI POCHVALME!
I ten největší nepřítel má na sobě něco kladného,
správného, pravdivého. Tím začneme:"Vím, jak jste
svědomitý, jak pečujete o rodinu-ale překvapuje
mě, proč tak lehkomyslně mluvíte? Promyslel jste
si to, co říkáte? Nebo opakujete názory druhých?"
Je-li posluchačů mnoho, neříkej-"s vašimi posměš
ky nesouhlasím!" ale mluvte k hlavnímu"řečníkoviľ
"Už mě nebaví, tvé štvanice poslouchat!""Nikdo
už ty nesmysly a štvaní nechce poslouchat." Tím
posměváčka izoluješ a převedeš-aspoň některé - na
svou stranu. Většinou jsou to lidé pasivní, kdo
jim nejvíc imponuje, na jeho stranu se postaví a
o pravdě či dobru nepřemýšlejí. Musíš jim impono
vat ty!
CO KDYŽ SE CHCE DRUHÝ JEN VYSMÍVAT VÍŘE?
Zde platí slova Kristova: "Neházejte perly sviním!'
/Mt 7,6/. Můžeš jeho tvrzení přehnat:"Že má papež
zlatý telefon? To nic není. Strejda má kamaráda a
ten má bratra a ten má posluhovačku, jejíž dcera
byla v Římě a slyšela, že papež má kapesníky z
ryzího zlata!" Z kanónu nestřílej na špačka. Ne
cituj církevní Otce, odpust si dlouhou řeč. Stačí
trefná poznámka, přirovnání víc než důkazy. Např.
po přednášce heretického katolického profesora o
neexistenci dábla/H.Haag/ve Vídni vstal jeden z
posluchačů a řekl:"Pane profesore, ted jste nám
dokázal, že dábel existuje. Mluvil totiž z vás!"
LŽIČKA MEDU NACHYTÁ VÍC VČEL NEŽ NA SUD OCTA.
"Přemáhej zlo dobrem/Řlm 12.21/,a lež pravdou.
Zaseješ do srdce druhého pochybnosti. Projeví se
to po čase. Je neklidný, zvlášt když mu uděláš
něčím radost. Druhé nechci odradit, ale získat!
L. Ženetti,přelo žil Z.FiSev-zkráceno adoplneno.

NOVINKY
Letos se dožívá řada zasloužilých pracovníků-věmých kněží-věku, ke kterému jim
můžeme za jejich usilovnou práci jen bla
hopřát. Je to především náš obětavý
12
P.Josef Šimčík, salezián, který se věnoval
nejen mladým a dětem-jak si to přál sv.Don
Bosko, ale i nám a převzal po odchodu dvou
druhých kněží-jeden na věčnost-P.Vondrapřed osmi lety-jeden na zpustošenou vini
ci Páně-P.Birka-do vlasti, starost o kato
líky skoro celého Švýcarska. Je mu 60 let.
Stejného věku se dožil P.Pazderka, jezui
ta. Pracoval pro náš lid v Londýně, nyní
se stará o finance jezuitů v Praze.
P.Hrbata z Obergurglu má 70 let. Pečoval
nejen o Rakušany, ale napsal řadu knih o
Písmu sv., vydaných Křesťanskou akademií.
A měl také pro nás několikrát exercicie.
70 let má i pracovitý salezián P. Hrubý v
Římě, tam oslavil sedmdesátiny i P.Benáček z kongregace, který rovněž pilně a
obětavě spolupracoval ve vydavatelství
Křesťanské akademie. Měl pro nás i jedny
exercicie-loni jsme je skoro celé uveřej
nili. P.Ant.Bernáček-dříve misionář v
Basileji i na jiných místech-se dožil ve
vlasti-v Nebylovících 80 ti let.A 70. šát
ku má náš milovaný biskup Mons. Dr .Jaroslav
ŠKARVADA, který mel pro nás několikrát
exercicie, kázání v Einsiedeln, jako biskup-pověřený sv.Stolcem péčí o zahraniční
krajany-projezdil obětavě celým světem a
nyní pracuje víc než pilně v rodné Praze.
Jistě slaví jubilea i jiní věrní kněží-o
nich jsme nedostali zprávu - ale všem
těm zbožným, obětavým, pracoviým a věrným
pastýřům někdy i nevděčných oveček přeje
me do dalších let mnoho Božího požehnání.

JE PANNA MARIA R0ZDAVATEĽK0U MILOSTÍ?
Milost - jak pomáhající, tak posvěcující
je dar od Boha, proto může tyto dary, pro
zásluhy Kristovy, udělovat jen Bůh.Někte
ří věří, že Bůh dává milosti prostřednict
vím Panny Marie. Není to dosud pravda ví
ry, ale Církev nezakazuje nikomu, aby to
mu věřil-zvlášt když ho to povzbuzuje k
většímu životu z víry.P.Maria však může
pomáhat, když ji prosíme o přímluvu.
mHže pastor udělovat svátosti?
Každý člověk může křtít, má-li úmysl
udělit křest a lije na nepokřtěného vo
du se slovy:"Já tě křtím ve jménu Otce i
Syna i Ducha sv." Křest vtiskuje pokřtěn
nánu nesmazatelné znamení křesťana. Laik
sní křtít jen není-li v dosahu kněz a je
nebezpečí smrti. Protestanté mají jedi
nou svátost-křest. Katolíci a pravoslav
ní mají 7 svátostí.

Před 30 ti lety podepsal Pavel VI.motu
proprio/důležitý list, napsaný z inicia-:
tivy papeže-p.r./Studia Latinitatis pro studium latiny. Tím založil vyšší
ústav latinské kultury při saleziánské
universitě v Římě. Studuje tam i řada
laiků-mužů i žen. Universita může udělo
vat akademické tituly a připravuje odborníky pro studium latiny i lat.kultury.
Vatikánské pošty zahájily činnost 1.8.29,
1.6.1929 se zařadily do Mezinár.poštovní
unie se sídlem v Bernu. Pošty mají 2 šédy, 10 listonošů a 2 zaměstnance pro tří
dění pošty a telegraf. Ročně se odesílá
na sto tisíc telegramů. Díky Švýcarské
gardě je poštovné z Vatikánu do Švýcar
zlevněno.
Letos uplynulo 35 let od zveřejnění apoš
tolského listu Pavla VI.Antique nobilita
tis, adresovaného biskupům, kněžím i ka
tolíkům v býv.ČSSR, k 1100.výr.smrti sv.
Cyrila. V úvodu vzpomenul papež na osla
vy v Římě, kdy se oslavoval příchod
sv.bratří na Vel.Moravu. Tehdy zaslal
Jan XXIII.slovanským národům také apošt.
list Magnifici eventus a požehnal zákl.
kámen Slovenského ústavu v Římě, založe
ného na podnět Mons.Štefana Náhalky pro
budoucí kněze a jako náboženské a kulturní středisko Slováků v zahraničí.
Před 20 ti lety/25.1.74/ zemřel v Paříži
významný katolický spisovatel a vynikají
cí překladatel Jan Sep. Byl ochrnulý,byd
lel za katedrálou Notre Dame s manželkou,
dvěma dětmi a ošetřovatelkou. Před smrtí
ho ještě navštívil P.Vondra s třemi přá
teli- 0 české katolíky v Paříži se tehdy
staral P.A.Bernáček.
P.J.G.Cascales, vedoucí rakouských Cursillos, vyzval v dopise biskupa K.Krenna
aby se vzdal úřadu. V brožurce Zur Lage
der Kirche nakreslil karikaturu biskupa
s manželkou a dítětem. Původně dobré hnu
tí pod jeho vedením kleslo-ovlivňuje i
naše dctna/ovšem ti pracují dobře/.
Klaus Moše Piilz, izraelský žido-křestan,
je přesvědčen, že Ježíš je slíbený Mesiáš
Dr.Graham Leonard, býv.anglikánský bis
kup v Londýně, byl vysvěcen na katolické'
ho kněze. Encyklikou Apostolicae curae z
r.1892 prohlásil Vatikán anglikánské
svěcení na kněze neplatné.
Francouzská misionářka Yvonne Bayerová
dostala 10.výr .cenu Otce Maschio. Udílí .
se od r,1984/asi 480 frs/na památku toho'-,
to vynikajícího saleziánského misionáře.'.
Tato sestra se nar. 30. 6.1893-čtete dobře-a pracuje v Indii 70 let. Tuto cenu ;
dostala také Matka Tereza.:

CO NOVÉHO VE SVĚTE

Jak rostou hrdinové!

P.Silbestr BRAITO-dominikdn, zemřel brzo po svém
propuštění z vězení při ranní modlitbě. Vzaly ho k
sobě dvě zbožné paní. Ve vězení mnoho vy trpěl. Jed
nou ho dali do kobky, kde nemohl asi sedět, ani^
stát, ani ležet. Jistě dominikáni sbírají včas ma
teriál o jeho životě a utrpení. Redigoval časopis
NA HLUBINU. V I.č. 1954 je na malém formátu jméno
Ježíš Kristus na 64 str.asi 100 x. V moderním teo
logickém časopise je na 40 str.velkého formátu slo
vo Ježíš ani ne 10 x. Časopis NA HLUBINU a jemu
podobné pomáhaly vychovat generace zbožných, sta
tečných a vzdělaných kněží a laiků. Ti raději trpě
li v komunistických vězeních, než aby zradili svou
katolickou víru. Nepoddal se ani jediný ze sídel
ních biskupů. Z utrpení hrdinů víry roste duchovní
žeň. Proč? P.Braito o tom píše r. 1934-před 60 lety.

PŘIBLIŽUJME SE K LIDEM - ALE S
NĚČÍM!
Jít za lidmi neznamená"hauzírovat"se slovem Božím
/jak to dělají sekty/. Pak bychom sami ztratili
Krista, protože žijeme duchovně povrchně a pracu
jeme horečně. Nedejme se uchvátit "kacířstvím"prá
ce, která zapomíná, že Bůh učiní své, že nás ne
potřebuje a že je pro nás vyznamenáním, můžeme-li
MU sloužit v nesmrtelných duších a v jeho královst
ví. Jderre-li k duším, tedy až jim máme co dát,když
jsme SAMI PLNI SLOVA BOŽÍHO, opravdu prožitého.
Není-li v nás nadpřirozená láska, jsne "jako zvučí
cí kov a řinčící zvon. "/I.Kor 13,1/.
Často se proti činnému životu staví život rozjíma
vý a ten že je dokonalý. Jsou tu i třetí, kteří
chtějí zachránit prvenství činného života menším
podvůdkem a mluví o životě smíšeném. Ale tento smí
šený život je vlastně VYVRCHOLENÍM ŽIVOTA ROZJÍMA
VÉHO. Tehdy totiž dává člověk druhým z plnosti
svého rozjímavého duchovního života. Kde je plnost,
nedá se tato plnost uzavřít - musí se rozlévat,
předávat...Kdo stále dává a nenaplňuje se Bohem
a Jeho životem, za chvíli nebude mít, co by řekl,
jeho slova budou prázdná.
Proto se uchyloval Spasitel do samoty - na lod, na
pout, na horu, aby nám dal příklad.jak máme přeru
šit svou činnost a uchýlit se do DUCHOVNÍ SAMOTY.
Jen v té uslyšíme Boží hlas, abychom dále šířili
-plodně víru...
__________________________P.Silvestr BRAITO, Q.P._

"Oddiie.nl ode mne nemažete dělat nie.. .Zaitanetetí ve mně a zaAtanoa ve vál moje iiova, mažete pwf>it, oě eheete, a dostanete to." (J /5, 5-7)
"Jakékoliv ěinnoitípro Krista t,e maže bez nebezpečr oddat jen ten, kdo žije opravdovým vnitřním ži
votem." ( J .B.Chautard,0 .C .K.-. Paře veřkerého apořtotáta.) Vníťřvú. život a ěinnoit.
Jako strom bez vody usýchá, tak křestan bez rozjí
mání žije životem souchotináře; jeho duše jako tě
lo souchotinářovo schne, vadne, bledne; nějakou do
bu se ještě povleče cestami duchovními, ale brzy
od nich odbočí a zemře Bohu smrtelným hříchem.

___________________________ P.S,BRAITO, Q.P.______

I světec se může zmýlit
SVOBODA V ANTIOCHII

Po vyřešení rozporu mezi Petrem a Pavlem
byla Církev v Antiochii zase svobodná. Pa
vel s Barnabášem tam společně hlásali ra
dostnou zvěst. Netušili, že za rok dojde k
rozporu. Pavla lákala další misijní cesta.
Barnabáš souhlasil, ale chtěl vzít s sebou i
synovce Marka. To Pavel nechtěl. Tato apoš
tolská cesta měla být velmi obtížná a vyžado
vala zralé muže, ne mladíka Marka. Snad se
i trochu obával, že při rozdílných názorech
by stáli proti Pavlovi dva. Barnabáš trval
na svém - a tak odejel Barnabáš na rodný
Cypr a pak už o něm známe jen legendy.
ROZLOUČENI BYLA PRO PAVLA TŕZKÄ RÁNA
Miloval svého přítele v apoštolátě. Avšak Bo
ží Církev není vybudována jen na lidech bez
chyby. Barnabáše vedla láska k příbuznému,
Pavel byl úplně oddán svému dílu. Oběma jis
tě bolelo srdce, když se loučili. V 1. listě
Korintským(9,6)vzpomíná Pavel na to, jak
krásně se mu apoštolovalo s Barnabášem,
PAVEL SE MÝLIL, KDYŽ MARKA PODCEŇOVAI
Ten vyrostl v statečného muže, byl spolupra
covníkem sv. Petra i Pavla a podle Petrova
kázání napsal evangelium. Sv.Pavel svou
chybu uznalľZ římského vězení píše:"Pozdra
vuje vás.. . Barnabášův synovec Marek...
Pŕíjde-li k vám, s láskou ho přijměte."! Kol
4,10). Timoteovi v 2.listě 4,11 píše:"Vezmi
s sebou také Marka, velmi dobře by se mi
hodilo, kdyby mi tady mohl posloužit."V
dopise Filemonovi píše:"Dále tě vzkazují
pozdravovat moji spolupracovníci, Marek..."
Je zajímavá domněnka Tertuliánova, že Pav
lův list židům asi napsal podle Pavlových
myšlenek sám Barnabáš. I Origenes obdivu
je tento list, plný Pavlových myšlenek, ale
psaný jiným stylem, dobrou řečtinou, harmo
nicky, bez kostrbatostí a bouřlivých výlevů,
prostou stavbou vět - jako kdyby se ve
slohu odrážela klidná, laskavá mysl Barnabá
šova. Rozhodně tento list lépe ukazuje na
Barnabáše, než podvržený-apokryfní list
Barnabášův, psaný neobratným slohem, i
když by vlídný ráz odpovídal Barnabášovi.
II.MISIJNÍ' CESTA SE SYLVÁNEM
Pavel se bál sám cestovat, často míval zá
chvaty nemoci. Sylvanus byl blízký Petrovi
(1 Petr 5,12) a měl římské občanství. Chtě
li navštívit nové osady v sev.Syrii a Cilicii,
aby lid posílili ve víře. Dosud je vidět dla
žební kameny římské silnice, napřed obklo
pené lesy, kolem tvrze Pagrä a k průsmyku
Amanus ve výši 900 m. Od zálivu v Alexandrettefdnes Iskederunu) šli rovinou u Issu,
kde zvítězil r.333 př. Kr. Alexandr nad Da- riem. Přenocovali v Adaně a šli do Tarsu.
Všude hlásal sv. Pavel radostnou zvěst a
sděloval usnesení jeruzalémského sněmu

V Tarsu si opatřili stan a jídlo: suchary, oli
vy, sušené ovoce. Přes Taurus šli do Lyakonie. Putovali asi v květnu, protože v zimě je
pro spousty sněhu Taurus nepřekročitelný. 14
Prošli "Ďáblovou roklí" čili Cilicijskou branou,
tak úzkou, že za války se dala lehce zata
rasit. I tam vedla římská silnice. Netušili, že
v těchto oblastech jednou zavraždí mohamedáni
tisíce arménských křesťanů, jak to popisuje v
Franz Werfel v románu"Ctyřicet dnů."
V úzkém průsmyku prý kdysi stála - za časů
sv.Pavla - vrata, takže bez velké posádky
zde Římané ovládali vchod i východ do Malé
Asie.
NEBEZPEČÍ' TETO CESTY SE DOTÝKÁ PAVEL,
aspoň částečně v 2. listě Korin.(11,26):" V ne
bezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů,
v nebezpečí v neobydlených krajích..."
Z Tauru sestoupili do plání již. Kapadocie,kte
ré změnily deště v močály s ohavně páchnou
cím bahnem. Tak cestovali sedm dní, až došli
přes křesťanské obce Kybistru a Herakleu do
přívětivého Derbe. Věřící se jistě ptali na Barnabáše, kterého milovali, a večer musel Pavel
odpovídat na otázky kněží a řešit jejich těž
kosti. Příliš víru neznali-psané evangelium
ještě nebylo a také sotva uměli číst.
V LYSTŘE NA NECEKAL TIMOTHEUS A JEHO
RODINA.
Z chlapce se stal statný, bystrý a zbožný
muž. Sv.Pavel povzbudil babičku Lois i
matku Einike, aby hocha věnovaly apoštolské
práci. Bylo to jejich tajné přání, nadšeně sou
hlasily. Písmo znal Timotheus skoro zpaměti,
psal a mluvil řecký jako rodilý Rek. Po rozho
voru s představenými v Lystře a Ikoniu vy
světil sv.Pavel Timotea na kněze. Zíd Timoteus však nebyl obřezán. Bez obřízky by ho
byl Pavel nemohl vzít do synagogy, rozhodl
se tedy k tomuto tehdy krvavému a u dospě
lého dost nebezpečnému zákroku. Později mu
to jeho odpůrci vytýkali, domnívali se, že se
tím chtěl zalíbit židům.
Timoteus měl doprovázet sv.Pavla - a navždy
se rozloučit se svou rodinou a se svou vlastí.
Doprovázel sv.Pavla do Korinta, Efesu, Jeru
zaléma a do Ríma. Ošetřoval ho v jeho stále
se vracející nemoci - někteří tvrdí, že to byla
malárie, jiní že to byla epilepsie. Pro obě
domněnky jsou důvody - vždyť tolik vytrpěl
Pavel na svých nebezpečných cestách.
Filipenským píše sv.Pavel z Ríma:
"Nemám totiž nikoho, kdo by tak šlechetně
smýšlel a tak upřímně pečoval o naše věci.
(Tj. Timotej). Všichni ostaní myslí jenom na
svoje zájmy, a ne na zájmy Ježíše Krista.
(2,20,21)
Podle J. HOLZNERA

NEBÝT USCHLOU RATOLESTÍ. NEBÝT SUCHO
PÁRNOU POUŠTÍ!
POKORNÝM SE STÁVÁ, KDO SE KLANÍ BOHU
A SKLÁNÍ SE K ČLOVĚKU.
Josef Doubrava:Roženská mozaika

V min.č.má být na konci Petr a Pavel.

TYJSISKÁLA
URBAN VII.
Giambattista Castagna
15.září 1590 - 27.září 1590.
Narodil se 4.srpna 1921 a byl kardinálem v
St.Marcello a předtím nunciem v Madridě.
Všichni se na něho těšili , bohužel za dva
dny po volbě těžce onemocněl a brzo zemřel.
Jeho obraz od neznámého malíře je v Sala
dei Foconi ve Vatikáně.
ŘEHOŘ XIV.
Niccolo Sfondrati
5. prosince 1590-16. října 1591
Zdá se, že v době, kdy byl papežský trůn
po smrti Urbana VII.opuštěn, vznikla tzv.
Malachiášova proroctví o charakteristice mi
nulých i budoucích papežů. Údajně se tvrdi
lo, že vznikla za papeže Celestína 11.(1143-4)
Kdy skutečně vznikla, se nedá zjistit. Někte
ří tvrdí, že původcem je sv.Filip z Neri,kte
rý měl skutečně prorocké a vizionářské schop
nosti. Básník T.Tasso napsal sonet o uprázd
něném papežském trůnu a pak oslavil nového
papeže v jedné z nejkrásnějších básní.
Řehoř se nar.11.února 1535 v Miláně, studo
val práva a byl přítelem sv.Karla Boromejské
ho i sv.Filipa z Neri. V Římě žil svatě,uza
vřeně a skrytě, trpěl však velkými bolestmi.
V politice neměl zkušenosti. Svého stejně ne
zkušeného a domýšlivého povýšence synovce
udělal kardinálem a státním sekretářem. To
vzbudilo nevoli kardinálů. Poničil chytrou po
litiku Sixta V., který se snažil o politickou
rovnováhu a Španělsko nabylo vrchu nad
francouzským králem Jindřichem IV. -proti
kterému dokonce vojensky zaútočil, ale útok
úplně ztroskotal a zničil to,co Sixtus namáha
vě vybudoval. Jinak se vnitropolitická práce
držela rekatolizace jeho předchůdců. Palestrinu podporoval a ten mu věnoval řadu sone
tů. Řehoř za strašlivých bolestí skonal. Na
dokončenou kopuli sv.Petra dal papež nasa
dit lucernu.
INOCENC IX.
Gian Antonio Facchinetti
29.října 1591 - 30.prosince 1591

Zřejmě zvolili kardinálové za papeže úmyslně
starce, který byl Filipovi II.stejně nepříjem
ný, jako jeho předchůdci. Kardinálové svou
nenávist vůči Španělům skrývali, aby získali
čas. Inocenc byl nemocemi a stářím tak ze
sláblý, že mu v Římě říkali "Pontifex Clini
cus". Rozvinul čilou politickou činnost a
držel se politiky svého předchůdce. Jako sta
vitel Říma uskutečňoval plány Sixta V. Pova
hou byl stále přátelský, důstojný, žil v po
věsti svatosti a všichni jeho smrt oplakávali.

hříchy do nebe VOLAJÍCÍ
dsou. to nrteny spoteoenske, vztahu^t se ne
na jednotlivce, ale na druhé lidi.

1. VRAŽDA. - "Hospodin řekl Kainovi:"Kde je
tvůj bratr Abel?" Odpověděl:"Nevím. Cožpak
jsem strážcem svého bratra?" Hospodin pravil:
"Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého brat
ra křičí ke mně ze ženě__ " - K tonuto hříchu
patří i útočná válka/ne obranná/, úmyslné por
škození druhého na těle a řada jiných hříchů,
jak je vyjmenovává katechismus./Gn 4,10/.
2.SODOMIE. - "Hospodin pravil:"Křik ze Sodomy
a Gonory je tak silný a jejich hřích je tak
těžký, že už musím sestoupit a podívat se.
Jestliže si počínají tak, jak je patrno z kři
ku, který ke mně přichází, je po nich veta..."
/Gn 18,20/. Poslové Boží řekli Lotovi: "My přinášíme tonuto místu zkázu, protože křik z něho
je před Hospodinem tak velký, že nás__ poslal,
abychcm je zničili."/Gn 19,13/ - Sodonií se
rozumí homosexualita a lesbismus a jiné protipřirozené hříchy - sexuální zneužívání dětí a
mladistvých a pod. Tyto hříchy vzbuzovaly u
židů velký odpor a hnus.
3.Utlačování chudých a bezbran
ných. V starších dobách byly
vdovy a jejich děti bezbranné.
"Hospodin řekl:"Viděl jsem
dobře ujařmení svého lidu,kte
rý je v Egyptě. Slyšel jsem
jeho úpění a bezohlednost jeho
poháněčů. Znám jeho bolesti."
/Ex 3,7/."Žádnou vdovu a si
rotka nebuteš utiskovat. Jest
liže je přece budeš utiskovat,
a oni budou ke mně úpět, jistě
jejich úpění vyslyším."/Ex 22,
22/.
4. Nevyplácení spravedlivé mzdy pracujícím.
"Nebudeš utiskovat nádeníka, zchudlého a potřebného ze svých bratří ani ze svých hostí...
Dáš mu jeho mzdu__ "/Deut 24,14-15/. "Hle,
mzda, kterou jste ošidili sekáče__ ta mzda
křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pá
ně... "/Jak 5.4/."Dělník má právo na svou mzdu!
/Lk 10,7. I.Tim 5,18/.

0 SRDCE JEŽÍScW - co v/ecbo obiahuju,
co viečko v io bě ikztývái,
co Micko pochopíi,
co viečko odpuitíi,
co íáiky p/io nái mévaZ.
Kdo zmetá híotibku Tvého Stdce,
kdo zvúžZ nekoneční?
Laika ie jvíece nedá zvážit
a neznwu. ie večné.
Ó Stdce Ježíiovo,
z nějž táika páetéká,
imibuj ie, Bože, ach imáLaj ie,
-nad iadcem čiovíkal
Z'K‘ 1"4.

PARFÉM A CIGARETY
James Deal zíral ohromeně před sebe.
To nemůže být pravda. Napřed čekají
dvě hodiny na odlet a ted nepřistanou
v Birminhamu -kde prý je letiště za
haleno v mlze, ale v Londýně, kde
jsou mnohem přísnější celní prohlídky
S těmi by se nechtěl setkat. Heroin
měl zabalený v balíčku s cigaretami a
tak šikovně, že to vypadalo jako pů
vodní balení. Měl i potvrzení poklad
ny, že koupil cigarety v obchodě, kde
nepodléhají dani.
Jenže celníci v Londýně znají všechny
triky pašeráků"horkého"zboží. Pohlédl
na hodinky. Musí si za tu hodinku
před přistáním něco šikovného vymys
let. Má to nechat v letadle? Ne-s od
běrateli heroinu by měl ještě větší
obtíže než s celníky, kdyby jim"zboží"včas nedodal.
"Není vám dobře?"vytrhnul ho z myšle
nek soucitný hlas. Na druhé straně
uličky seděla mladá žena. Už před
odletem z Casablanky se na něho usmá
la. Ovšem! Že ho to dřív nenapadlo!
"Ale ano, ano,"obrátil se k dívce.
"Už jsme se setkali v Casablance..."
Zahájil tak nevinný rozhovor-přece
nemůže hned začít mluvit o tom, co po
ní chce?
Proběhlo to snadněji, než očekával.
Stačilo deset minut a jedna sklenička
a mohli navázat hlubší rozhovor.
"Je to možná ode mne neslušné, ale
mám k vám prosbu,"vykouzlil svůj
nejhezčí úsměv."Koupil jsem si dvě
krabice cigaret a dovolená je jen jed
na. Jestli sama cigarety nevezete..."
"Nekouřím,"odpověděla stejně kouzelně
dívka,"rád vám je vezmu. Setkali by
chom se v restauraci. Ale i já mám k
vám prosbu. Koupila jsem si parfém na ten nejsou celníci tak ostří, ale
přece jen..."
"Beze všeho,"souhlasil James a dal
krabičku s parfémem do kufru. Pak
předal dívce jeden balíček cigaret,
pečlivě poznamenaný. V druhém, který
si nechal, byly obyčejné cigarety.
Právě se před nimi vynořilo le
tiště u Londýna. Stroj ně
kolikrát obletěl letiště
a pak přistál.
Bus je odvezl až k vý
chodu. James a jeho
společnice spěchali, '
trochu mrholilo.Po
stavili se u svých za
vazadel .Jamesovi se
zdálo, že odbavování
celníků trvá věčnost.

James si oddechl,když jeho společnice
prošla celnicí. Nasadil si nevinnou
tvář a přistoupil k pultu.
Celník prohlížel sousední zavazadlo.16
Nic nenašel, pokývnul a přistoupil k
Jamesovi. Ten se usmál a položil kufr
na pult.
"Otevřete jej,"řekl celník obvyklým
polo lhostejným, polo přísným hlasem.
James poslušně kufr otevřel..
Za ním stál tlustoch v havajské košili,
který už v letadle šel Jamesovi na ner
vy.
"Máte něco k proclení: Ne vy, paní,
ale tento Dán."
"Ne, nic. Jen krabičku cigaret.
To je dovoleno, že?"
"Jsou to opravdu cigarety?" Celník'od
trhnul obal z umělé hmoty, vyňal z ma
lé krabičky jednu cigaretu a přičichnul
k ní. Kývnul spokojené hlavou. James
si v duchu gratuloval, že jednu krabici
dal sousedce k uschování - tu zřejmě
celník nepodezříval - prošla hladce.
Chtěl zavřít kufr, ale celník ho zara
zil.
"Ještě okamžik, pane,"řekl.
Jamesova sousedka na něho kývla a
zavolala:"Počkám na vás v restauraci."
Pak zmizela v davu.
"Nebude to dlouho trvat, řekl celník,
"pojdte se mnou. Kufr vezměte také."
Ale trvalo to dlouho. Dvě hodiny seděl
James v studené místnosti. Hned dva
celníci si důkladně prohlíželi jeho za
vazadlo i příruční tašku. Ohmatávali,
není-li mezi dnem skrytý prostor.
"Ještě musíme zavazadla zroentgenovat,"
řekl jeden celník a zmizel za dveřmi.
Doufám, že ta paní na mne počká, myslel
si James. Pak mu napadlo, není-li snad
mladá žena udavačka, nemá-li podezření,
není-li ve spojení s policii. Začal se
strachem potit.
Konečně se otevřely dveře a vstoupil
nejen celník se zavazadly, ale i úřed
ník v civilu.
"Tak už toho blbce máme,"řekl druhému
celníkovi. "Použil stejného triku jako
před týdnem, když jel z Casablanky do
Amsterodámu."
James na ně s úžasem
pohlédl.
"Nu, netvařte se tak
nevinně. Dobře víte,
že v lahvičkách s par
fémy není voňavka, ale
SD.Takový primitivní
trik se podaří jen
jednou. To byste
měl vědět, vždyt
letadlem z Casablan
ky neletíte poprvé."
Michael BREEM

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
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Mše sv. v 19,30 v kryptě Božs.Srdce Páně
a po mši sv.shromáždění v Johanneu. 10.6.
SOKOLSKÝ SLET V PRAZE 4.-6. července
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 9.-18.let
1.8.-13.8.

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,,
Rtlmelinbachweg , neděle
9 hodCORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
směr Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 hCURYCH-každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue
Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hod
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v
kapli u kostela sv.Karla
10 hod
RUTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci v
kapli vedle katol.kostela
v 9,15
WINTERTHUR-v kapli u kostela sv.Ulricha
Seuzacherstr.2.Rosenberg,Tam zve náš
misionář ke mši sv.i katolíky ze
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod
ŽENEVA - každou 2.ned.v mesiaci v kapli
při kostole sv.Terezky,14 Ave Paschier
__________________________ -9,30 h
Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob
nov. táborů pro děti a mládež, poutních 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 nábožen
ství, návštěvy nemocných , sv. nemocných aj.

JMÉNA A ADRESY MISIONÁRQ
P.Josef ŠIMČÍK,8OO4 ZORICH,Brauerstr.99.,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK-tamtéž, tel.01-2414455
P.Mart in MAZAK - 14,rue Maison-Kouge,
1400 YVERDON-LES BAINS,t.024-222537
P. Alois ONDREJKA-Leonhar-dstr.45. ,Basel,
tel. 061-6920404

každý

TÁBOR PRO DOZPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ-od 15.-18 let
13.8.-20.8.
Na tyto tábory v St.Martinu,Itálie, se
přihlaste VČAS na adrese VELEHRAD 1-39030 St.Martin in Gsies-Italia

*

18. 7.-18.8. je P.SIMČÍK mimo Švýcarsko mse sv.neslouží- musíte jit na jinou.

Z vlasteneckého semináře v čínské provin
cii odchází z 54 studentů 40. Úřad pro
cirk.záležitosti jmenoval vice-rektorem
konunistu. Vedoucí i cirk.instance jsou
proti. V červnu má být vysvěceno 20 seminaristů-není jisté, jestli se to stane.
Křížovníci otevřeli q Praze galerii,
snad u Karlova mostu, s hist.památkami.
Dnes pracuje ve službách nemocných na b tv
světadílech 1100 kongregací a jejich po
čet, hl.ve vých.Evropě, roste. V Evropě je
jich 416, v Africe 401, v Lat.Americe 281,
v Sev.Americe 214, v Asii 192,v Oceánii 56
Býv.anglikánský biskup z Londýna Dr.Graham
Leonard, který byl vysvěcen na katolického
kněze-jak se zmiňujeme-bude působit,jako
katolický kněz v Oxfordshire. ZPRÁVY
Před 50 ti lety byl úplne znicet dvěma ná
lety starobylý klášter benediktinů na Mon
te Cassinu. Díky podporám byl podle sta
rých plánů dokonale obnoven.
23.4.se s letadlem zřítil misionář P.Paniz
zo v Nové Quinei. Za bouře strhnul vír le
tadlo do vzduchové díry. S ním zahynuli i
4 učitelé, které vezl do vnitrozemí.
Jáhen Kamal Tadros a 3 egyptští dobrovolní
ci, pracující v Sudanu mezi miliónem ute
čenců na zdravotních a výchovných projek
tech chartumské diecíze, byli 19.4.zatčeni
a jsou obavy o jejich osud-znáire ostré
pronásledování muslimskými fundamentalisty

Čtvrtek společenství modlitby

Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.s
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
Boská v Curychu.
PRVNÍ PATEK V MĚSÍCI MŽE SV. v 19.30
P.Šimčík rád navštíví naše nemocné dcrna
či v nemocnici. Upozorněte ho na ně!

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU PŘEJE VAŠ MISIONÁŘ A
REDAKCE. UVIDÍME SE ZA DVA MĚSÍCE________
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Opustilo mě děvče■ Div

neumřu hořem. Ted
teprve chápu, jak jsem ji miloval., Málo jsem
se o ni staral - a málokdy, opravdu málokdy
jsem byl k ni něžný a milý. Prostě - sobec!
Kdyby se ke mně vrátila, koupil bych jí růže!
Sedím sám na lavičce. Kolikrát jsme tu spolu
seděli. A já žvanil jen o svém povolání, o
svých zájmech, o svých známých. Dokonce jsem i
chválil jednu dívku z kanceláře, která se mému
děvčeti nevyrovnala. Jak ji to muselo zabolet!
Koupím jí nejen růži, ale celou kytici. Bílých
a rudých růží.
Hladím lavičku, ale ta je studená. O asi dělá
mé drahé děvčátko. Napřímil jsem si. Snad si
už našla jiného? Bohatšího, něžnějšího!
Koupím jí ještě korále! Celou šňůru, nebo dvě.
Na blízkém kostele bije šest hodin.V šest-hned
po práci, jsme se setkávali. Běžela mi vstříc
a já, pitomec, se nehnul z místa.
Koupím jí ještě šáteček. Hedvábný. Jeden se jí
nedávno líbil ve výloze. Ale který? Já hlupák
si nevšimnul, jaký se jí zalíbil. Ptát se už
nemohu. Koupím ten nejdražší. Snad ji tyto
tři dárečky usmíří a přivedou zpět do mé náru
če. Kdy jsem ji naposledy objal. Když měla
svátek? Nebo narozeniny? O vánocích? Ach, jaký
jsem já pitomec! Tři dárky nestačí. Koupím ješ'
tě bonboniéru. S jakou náplní? Snad s citróno
vou? Nebo rumovou?Či raději ořechovou? Tedy s
míchanými bonbónky.
HUMORESKA
Stačí ty čtyři dárečky, abych získal zpět je
jí lásku? Její něžný úsměv? Její teplou ručku?
Ne - to nestačí. Koupím jí ještě prsten. S dia
mantem. Zlatý. To bude náš zásnubní prsten.
Už dávno jsem měl jít k jejím rodičům a před
stavit se. Několikrát mi to naznačovala,
a já nemehlo, nic jsem nepoznal.
Kolem mne přecházelý dívky. Hezké,
to je pravda, ale žádná se mému děvče
ti nemůže vyrovnat. Kdepak! Povrchní
husičky, nafoukané, ani se na mne ne
podívají. A každá má hodinky.
To je nápad! Koupím jí zlaté hodin
ky. Má sice jedny, ale obyčejné.
To ji přivede určitě ke mně. Ale
nebude si myslet, že jí naznačuji,
jak pozdě chodívám na schůzky? Ne
vždy, ale někdy přece. Dost často.
Sedává na lavičce a vyhlíží mne.
A co ještě? Stříbrný náramek? Tolik dárků...
Náhle jsem překvapeně vyskočil. Má láska se
blíží! S úsměvem, rozkošná jako vždy. Ty dárky
ji potěší. Ale počkat! Stačí na to mé peníze?
Sotva. Řekněme, ty hodinky nepotřebuje. Má jed
ny. A náramků má spoustu, jednou mi je ukazova
la v zásuvce. Prsten jsem jí přece už dal. Si
ce jen pozlacený, ale kdybych jí dal zlatý,
myslela by si, že si bere boháče. Bonboniéra.
Neříkala, že drží dietu? A čokoláda je na
tlousnutí. Šátek? Nu, má svůj vkus, třebas
bych to netrefil. Růže stačí. Už je u mnelHaló;

A. Část tváře (lidově), kuch. nádoba,
jemná látka(y-i), zájm.B.Lat."a".
poutní místo v Cechách, slov.otáz
ka. C.I. část TAJENKA,Mt26,63),
ton,D.Ruda, k založení, bolístka
říms 1050.E.Roní slzv (pasivum)
posvátné město.F. II.část TAJENKY
sady. G.Zvíře pralesa, zájm.,III.
část TAJENKY, tajný dopis z věze
ní. H.Voditi,poutní místo,říms.55.
I.Libušin otec,mongolští kouzelníci
předložka, "omyly vyhrazeny"-v
účtech. J.Akademie muzických umě
ní, tu máš,světadíl, 500,500,50
říms. K.Jeden list apoštola z evan
gelií, oslavné básně,klepetáč. L.
Poutní místo sv.Jakuba,Zdrávas.
1 .Předl.poutní místo na Slovensku,
značka scandia.2.Předložka, učed
ník, zkr.bojové látky, zkr.délky,
zkr.pro nařízení(něm. ),3.Zkr.býv.
strany,jméno evangelisty,zkr.pro
dusík, existují, první písmena dvou
evangelistů. 4. Konorus. jmen, pada..
sníh,rychlost-lid. ,5. Býv. nacistická
organizace, spojka, podiv,léčivá
rostlina, zn.kyslíku.6.Také temno,
volání dívky, sluha.7. České a ně
mecké zájmeno, egyptskú bůh,dět
ské citoslovce, něm.opat.8.Vzdech
něm.vepř, žens.jméno, něm."tak",
zn.španělských aut.9.Ukazovací
zájm. něm. "v",něm. "tak",domnívá
se, říms.550.11.Arabská země,býv
obchodní dům, ženské jméno,hlas
osla.11 .Francouzské poutní místo,
polská řeka. 12.Podíl na dolu,cíl,
fr.zájmeno, shromáždění lidu.13.
Spojka,člen severského národa,
nemalé.

POMĎCKA: Sc,Yper,famulus, tal,
Kalmyk.
TO,ZE BOHA NECHÁPEME, NÁS
; DĚSIT NEMUSÍ. ON JE TAJEMSTVÍ

Pro zasmání

Lidé se dnes snaží, aby byli "velké zvíře"
ale ne aby byli"velkÝ člověk."___________
Petřík jede poprvé v elektrice. Přijde re
Na letiště přiběhne muž s kufrem.
vizor a žádá jízdenky. 19
"Kdy letí letadlo do Londýna?""Za
Petřík ji honem schová do
půl hodiny.""Ne dřív? Já totiž
kapsy a řekne otci:"Tu
hrozně spěchám."
svou mu nedám, ať si
"Jestli vedoucí neodvolá, co řekl
jízdenku sám koupí."____
včera, tak z podniku odejdu."
Pavla hraje už po páté
"A co řekl?""Že mě propustí."
stejnou desku s mo
V rodině je poprask. Otec křičí:
derní hudbou."Tatí,
"Počkej, lotříku, já te naučím už ve
už jsi někdy něco ta
dvanácti kouřit!""Proč bys mě to učil?
kového slyšel?"Otec
Já už to dávno umím."
povzdechne:"Ale ano,
Vedoucí obchodního oddělení říká novému
před pár lety,když
zaměstnanci:"Dostanete tři a půl tisíce
se srazila dvě náklad
měsíčně a budete odvádět bezvadné vý
ní auta. Na jenom by
robky. "Nový pracovník podotkne zklama
la prasata, na druhém
ně. "Já hned věděl, že je v tom nějaký
_____________________konve s mlékem."________
háček."
Tři chlapci se chlubí: "Můj strýček je farářem
V hodině chemie se ptá učitel:"Co dala chea všichni ho oslovují: Důstojný pane."Druhý
mie civilizaci?"‘'Blondýnky!"
říká: "A můj strýček je biskupem a všichni
Sváteční střelec se chlubí přátelům:"Můj pes ho oslovuji Excelence." Třetí nezůstane poza
je náramně inteligentní.""To je pravda, jakdu: "Můj strýček je nejtlustší ve městě a když
mile přiložíš pušku k rameni, hned uteče."
ho lidé vidí, říkají: Velký Bože."____________
Povídá sousedka sousedce. "Každý den dává "Pane průvodčí,dostane se na příští stanici
me babičce to, co je nám nejdražší.""A co
něco k jídlu?""Ovšem.""A také pivo.""Ano."
je to?""Naše tři děti."
"A kdy tam vlak zastaví?""Vůbec ne. Proje"Tak jak jsi vyšel na svátky s penězi?""Já
deme stanicí bez zastávky."__________________
nevyšel, to s nimi vyšla manželka."
Revizor v tramvaji se ptá muže se psem:"Pla"O tobě, člověče, se povídají prapodivné
til jste za toho psa?""Ne, já ho dostal zdarma'.'
věci. ""Hele, tak je schovej, já je budu
"Chcete to opravit na počkání?""Ano.""A
sbírat a pak je vydám jako své paměti."
chcete čekat čtrnáct dní nebo tři neděle?"
"Sokrates prý řekl: Vím, že nic nevím.""No, "Nač vy potřebujete naslouchací aparát?"diví
před učitelem by to určitě neřekl."
se prodavač v specializované prodejně,"vždyť
"Co je to za člověka, kterého jsi
slyšíte výborně.""Vůbec ne. U nás jsou tuze
tak uctivě zdravil.""To je můj
silné zdi."
strejda, co nosí moje obleky."
Vyptává se celník na francouzské hranici :"Ko"Jak elegantní člověk.""No ňak?""Ne, nesmím pít, řídím auto."
on je totiž nosí přede mnou..."
Vítězný cyklista říká no
Při každém zápase nastupují
vinářům,
jak se mu poda
Skotové v druhé půlce zápasu
řilo zvítězit."Za to děku
ve starých, obnošených dre
ji našemu trenérovi a
sech. Trenér to vysvětluje:
čele, která za mnou
"Musíme být připraveni na
poslední kilometry letěla1.'
všechno, co kdyby si
Stalo se něco zvláštního
chtěli hráči soupeře po
za
mé nepřítomnosti? "ptá
utkání vyměnit dresy?"
se šef sekretáře. "Nic
"Co soudíte o novém boxe
zvláštního, pane šéfe.
rovi, kterého jsem vám
Jen ty dveře, o které
doporučil?""Je to slušný
* se opíráte, včera lačlověk. Ale měli bychom
kýrník čestvě natřel."
ho doporučit pro cenu mí
"Máte rád děti?""Jistě, i
ru?:
já jsem byl kdysi dítětem"
Mladík s hřívou po ramena
"Koupila jsem si včera
přijde k holiči a ptá se
krásné střevíčky?""A
pomocníka: "Vy jste mi
chodí se ti v nich dobposledně stříhal vlasy?"
ře?""Nevím. Já je vůbec
"Sotva. Pracuji tu teprve
nemohu obout ■"
rok.",
"Zavřeli mě pro únos."
"V přírodě je všechno možné.
"A koho jsi unesl?""Cizí
Moji tři králíci vzali do zaje
kufr
na nádraží a chytli
čích. "
mě."
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Jste ukáznění ????
1.Skáčete druhým do řeči?
ano O ne 1
2.Dovedete zachovat svěřené tajemství, i když
vás o to druhý nepožádá?
ano 1 ne O
3.Vytkne-li ván někdo chybu, okamžitě
vytknete i vy jemu jeho chybu? ano O ne 1
4.Zkoumáte, co je pravdy na pomluvách, které
slyšíte o druhých?
ano 1 ne O
5.Přijímáte pomluvy jako dokázanou
pravdu?
ano 0 ne 1
6 .Vstáváte v určitou hodinu?
ano 1 ne 0
7 .Chodíte pravidelně spát?
ano 1 ne 0
8.Dokážete se v postní době, v pátek
zříct i něčeho dovoleného?
ano 1 ne O
9.Teletónujete nebo navštívíte občas i toho,
kdo vám není tuze příjemný? ano 1 ne 0
10.Umíte se na zlé lidi usmát?
ano 1 ne O
11.Šetříte si peníze na exercicie, poutě,
duchovní zájezdy ap.
ano 1 ne O
12.Učíte své děti nebo ty, kdo jsou vám
svěřeni, zdravé kázni?
ano 1 ne 0
13.Když vás někdo slovem zraní-třebas nechtěschladne vaše láska k němu? ano 0 ne 1
14.Jste nezdravě urážliví?
ano 0 ne 1
15.Rozdělíte si práci tak, abyste se
nepřetěžovali?
ano 1 ne O
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16.Zapomenete někdy na večerní modlitbu
a zpytování svědomí?
ano 0 ne 1
17.Často nedočtete dobrou duchovní
knihu? Časopis?
ano O ne 1
18.Chodíte pravidelně-aspoň jednou za rok
/je to církevní přikázání/ ke svaté
zpovědi?
ano 1 ne 0
18-15 -jste až moc ukáznení-možná, že tím
jdete druhým Sasto na nervy.
14-10-jste normálně ukáznění a když ne,
cvičte se pravidelne v kázni
9-5 nezvykli jste si na kázeň, máte co do
hánět.
4-0 vzor neukázněnosti. Ale dá se to
aspoň částečné napravit.

Jsou ještě jiné příznaky neukázněnosti-např.
nezavřít televizi, když přijde návštěva,
zkrátit rozhovor, protože v televizi je
napínavý program, nevlídně přijmout návštěvu,
odseknout dítěti, které se na něco ptá,
hlučet tak, že tím obtěžujete sousedy najděte si sami ještě jiné, sobě vlastní
projevy neukázněnosti - nebo ukázněnosti!

