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dostali jsme dopis s přiloženou kopií kázání. Zřejmě se posluchačce něco ne
zdálo, protože připsala k různým místům odvolávky na věty z Písma sv. Skuteč
ně bylo v kázání několi smrtících paprsků. Kázal o Marii Magdaleně. Lidé ji
povazují za obrácenou hříšnici-nevěstku. V Písmu však stojí, jen že ji Pán
osvobodil od sedmi zlých duchů(Mk 16,9, Lk 8,2) Číslo sedm bylo u židů číslem
plnosti. Byla tedy Magdalena dokonale posedlá zlými duchy. V posedlém nahradí
zlý duch rozum a vůli člověka svým vynikajícím rozumem a železnou vůlí ke zlu.
Proto posedlý nemůže sám hřešit, nemá ani vlastní vůli, ani rozum. Jistě v
tomto případě nějak tento obal zla byl proražen, jinak by ke Kristu sama ne
přišla. Snad ji přátelé ke Kristu přivedli. Ďábel se ovšem lehčeji zmocní li
dí, oddaných zlu, i když víc pokouší ty, kdo milují Boha. Nebezpečnější je
tzv."obsedlost", kdy se člověk vědomě dává do služeb zla, lži, polopravd, ni
čení víry ap. Takový člověk je odpovědný nejen za svou duchovní zkázu, ale i
za zkázu těch, jímž narušil lásku k Bohu, ke Kristu, k jeho víře a takový
člověk může ovšem duchovně zahynout.
V prvních dobách spojovala Církev na ZÁPADĚ Marii Magdalenu s veřejnou hříš
nicí, která litovala u nohou Páně svých pokleskůfLk 7,37)a s Marií z Bethanie.
která také pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy.(Jan 11,2). Cír
kev pa VÝCHODĚ tyto ženy rozlišovala. Tento názor přijala později i Církev na
západě. Tři ženy se od sebe podstatně liší. Mag
dalena pocházela z Magdaly v Galilei, Maria bydle
la v Bethanii u Jeruzaléma-v Judei-a jméno kající
hříšnice Písmo neuvádí. Kazatel se odvolává na apo
kryfy - nepravé knihy Písma-napsané mnohem později
neznámými autory. Jistě není pravda, že Magdalena
byla"apoštolkou apoštolů" jak tvrdí kazatel. Panna
Maria byla s apoštoly od samého začátku-při prvním
zázraku v Káni Galilejské a všechny její ctnosti zbožnost, pokoru, poslušnost, statečnost, věrnost,
obdivujeme v evangeliích. Ta byla"královnou apoš
tolů" !
Jistě bylo v kázání mnoho dobrého-ale celé se ne
shodovalo s Písmem a přivádělo posluchače na jinou
cestu než tu, která vede k Bohu. Abychom užili při
rovnání k smrtícím paprskům, na některých místech
promluvy kazatel protrhl nepravdou ochranné ovzduší
víry a tak padlo do duší posluchačů několik smrtí
cích paprsků. Posluchačka všechno bez zkoumání ne
přijala a na to, co sama nestačila, obrátila se k
člověku, který ví o něco víc. A kdyby ten na vše
neuměl odpovědět, obrátil by se s otázkou k věří
címu odborníkovi. "Pravda z vás udělá lidi svo
bodné," řekl Pán Ježíš.(J 8,32).
Vaše
redakce

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Sv.Otec schválil dekrety o blaho-a svatořeče
ní, mj.i dekret o ctnostech bl.Zdislavy-čeká
se však na druhý zázrak, nutný ke svatořečení
Proto by se měli všichni, ale hlavně rodiny
modlit k této obětavé ženě a manželce, matce
několika dětí. Má být svatořečen i bl.Jan
Sarkandr, oběť pronásledování protestanty.
Generální postulátor v Římě/který sbírá do
klady a svědectví/vyzval české biskupy, kně
ze i věřící, aby modlitbami také podpořili
proces svatořečení.__________________________
Po desetiletých opravách mohou Lidí shlédnout
kryptu katedrály sv.Marka v Benátkách. Jsou
tam uloženy-kdysi z Aťexandtot píZveztné ostatky ochránce města-sv .Marka, evangelisty
a povodci sv. Petra. Kryptu zničila povodeň
r.1966. Zároveň je otevřena výstava o histo
rii místa Benátek,___________________________
Důležitá muslimská sunitská universita El
Ahzar v Káhiře protestovala ostře proti doku
mentu o populaci a rozvoji, který má vydat
v Káhiře konference/od 5.-13.9./ Velký imám
university žádá změnu textu usnesení, které
je proti učení mohamedánů, židů i křesťanů.
Týká se dobrovolných potratů a jiných zásahů
proti nenarozenánu dítěti. V žádné zemi se
nikdy nesměla popravovat těhotná žena-čili
soudy vždy uznávaly klíčící život v matce.
P. Kotvenbach, generál jezuitu, řekl v rozhovo
ru s novinami La Voce, že praktikující mastím
se cítí v Ev napě utiskován. Ev no piká kut tuna
je stále křestanská a prý vnucuje muslimům
svůj způsob života a myšlení. Ovšem mnohem
víc je utiskován křestan na blízkém Východě a
v sev .Africe. Ostne pronásledují křesťany
fundamentalisté v Sudanu, v Zránu a v Saudské
Arábii je knestanstva vůbec zakazano.________
Clive Prince a Lynn Picknett vydali knihu Tu
rín Shroud/Turinský rubáš/. Tvrdí, že tělo
Kristovo namaloval Leonardo da Vinci a vtiskl
na plátno svůj obličej. Ředitel nezinár.insti
tutu pro studium plátna v Turíně, Baiman Bollone řekl, že totéž se tvrdilo už r.1969. Ale
Leonardo žil r.1452-1519 a první zprávy o Turinskán plátně jsou z r,1352._____________
Na zasedaw. státe rady slovenské bisk.kon^enence se hovořilo i o návštěvě sv.Otce- snad
při svatořečení bl.košických mučedníka. Octa
k ním je na Slovensku státe žívá. Jejích os
tatky jsou v kos tete Nejsv .Tro jíce a sv.Anny
v Trnavě,oslavy se konají 7.9. Na Světový den
mladých, na Tílipínách r.1995 povede slovens
kou mládež biskup z Košic Alois Tkáč.
Newyorský rabín Abraham Weiss s několika židy
manifestovali 17.8.před kostelem u vyhlazova
cího tábora Osvětimi proti křesťanským symbolům. V táboře zahynula i řada křesťanů.
V Itálií sí založili katolickou televizní spo
lečnost Telepace-vysílá do ňady zemí. Nyní
prý i do naší vlas ti-středisko má v Ostravě.

Na nátlak katolických biskupů a některých pro
testantských společenství neprosadil se v paria
mentě v Ontáriu/Kanada návrh zákona vlády, o^
postaveníhonosexuálů na úrovni manželství.
V Polsku je 25 kata l. rozhlasových stanic větši
nou místního rozsahu-jen tří vysílají za hraní
ce, Rádio Podtasie vysílá i do Bílé Rusi.
Brzo vyjde kniha sv.OtcerPřekročit práh naděje.
Jsou to odpovědi papežovy na otázky novináře
V.Messoriniho. Rozhovor se pro nanoc sv.Otce ne
uskutečnil-ale nyní sv.Otec zpracoval odpovědi
na 35 otázek v polštině/230 str./Kniha vyjde v
20 ti řečech v 20 mil.výtisků a výtěžek z knihy půjde na dobročinné účely.___________________
Rada zjevení v San Nícotas v~Argentině od
r,1982 vyvolalo v život tisíce skupin modlitby.
2 .7.uveřejnil Řím li dekretů Kongr.pro svatoře
čení. Svatořečen má být mexický biskup a duchov
ní, a španělský zakladatel řehole-všichni z přelanu 19.a2O st.-Kongregace povolila zahájení
procesu pro blahořečení P.Dr.A.Suránka. Byl spi
rituálem olomouckého semináře-po 4 letech inter
nace v Želivě pracoval 7 let v štramberské vá
pence. R.1962 šel do důchodu a napsal životopis
arcib.A.C.Stojana. V období 1968-70 byl opět
spirituálem a pak 5 let v Blatničce. 2.11.1982
zemřel-je pochován v rodišti - Ostrožské Lhotě.
Vyučování náboženství v Itálii na Státních školách se zúčastní 94 puč. žáku-nejvíc na chudém
jihu méně na bohatším sevenu, 84 proč.__________
7atikán uznal tradicionalistické společenství
Služebníků Ježíše a Marie jako kongregaci papež
ského práva. Ná 17 členů, z toho 7 kněží a 2jáh
ty. Představeným je zakladatel,exjezuita P.And.
ionish. Pečují hl.o mládež a katolické skauty.
8 biskupi na Ploridě protestuje proti zákonu,
povolujícímu zřízení heren v tomto statě USA.
Kard.Margéon/v důchodě/byl pověřen sv.Otcon,
aby ho zastupoval na oslavách 150 ti let hlásá
ní evangelia v Nové Kaledonii. Zsni má navští
vit sv.Otec r.1996. 60% z 50 tis.obyvatel jsou
katolíci, od r.1853 patří Francii.__________
b.-7.1 .zasedala na Velehradě Česká bisk. konfe
rence. Zabývala se hl.úkoly laiku v Církvi a
duchovní péčí o stálé jáhny a laiky, pracují
cí v Církvi.
Polská vláda chce zpřísnit zákony o registraci
církví, aby zabránila zneužívání daňových vý
hod pseudo-náboženstvími. Církev i ekumenické
organizace souhlasí se změnou zákona z r.1989.
Zaregistrovaná "církev"musí mít nejméně 100 čl.
4.7. přijal sv.Otec slovenského vyslance u Vati
kánu Ur..med.A. Neuuiírtha (73).___________________
Ňa msi SV.5.6.V katedrále ve Fuldě vystoupil
kard.Ratzinger ostře proti samozvaným negativ
ním kritikům Katechismu. Napadají jeho"fundamentalisnus"tj.drží se katol.víry a jejího uče
ní. Tito kritici si vybájili jinou postavu
Krista, než nám ji ukazují evangelia."Slovo Bo
ží jsme dostal i, abychom je žili^ne kritizovali
11.6. začla po vlasti pout. S lebkou S v. Václava.

Řezník přešlapoval u dveří.
Konečně řekl pan farář
J
Amen a obrátil se k němu.
Někteří občané naší obce se rozhod
"Přišel jste na biblickou
li, založit farní radu.
hodinu pozdě, pane Buček
"Všude už mají farní radu, jen
ale za týden se sejdeme
my jsme zpátečníci, "řekl rázně
znovu. O půl sedmé? Krám za
místní řezník."Založíme ji!
víráte v šest."
"Neměli bychom o tem něco
"Mám ještě práci v obchodě1,'
říct panu faráři?"namítla
vyhnul se řezník potupnému
nesměle jeho žena.
■'slovu"krám".Začaly šoupat židle
"Nemá do toho co mluvit."
Mladí-mezi nimi i řezníkova neteřPak se řezník zarazil a dodali
se-hrnuli ke dveřím.
mírněji: "Zajdu k němu a domlu
"Nemohu se dočkat, až zvolíte farní radu!'
vím. . .ehm - přemluvím s nim!"
"Je hotová,"vyhnul se řezník slovu"zvolit"."Po
Pan farář přivítal řezníka Bučka velmi vlíd
lovina žen, polovina mužů."Pan farář souhlasně
ně. Jen pohlédl na hodinky a omluvil se, že
kývnul hlavou. Řezník zašustil papíry."Připra
má ještě vyučovat víře mladého farníka.
vil jsem si článek pro farní věstník."
"Nebudu vás zdržovat,"řekl nabubřele Buček,
Pan
farář pozorně četl:"Zde je malá chybka.
"rozhodli jsme se, založit farní radu!"
"Vynikající nápad,"nadchnul se pan farář,"po Hlavou církve není papež, nýbrž Kristus. Papež
je jeho zástupce na zemi. Copak se nemodlíte
mocníky bych potřeboval. Misím dělat i práce
za zemřelé? A k Panně Marii? Ti také patří do
pro kněze nevhodné, ale laik si s tím může
Církve. Pročtu si to, upravím podle učení ví
vysloužit nebe."
ry a můžete farní věstník založit."
Buček upadl do rozpaků:"Mysleli j sne to tro
Pan
Buček polknul naprázdno ."Ale kázání__ to..’’
chu jinak... rozhodovat, dávat náměty..."
"Budu rád, když vás uvidím pod kazatelnou.
"Jistě. Ve všem, co nespadá pod mou pravomoc
Ted-co čekám od farní rady. Především je tře
máte volnou ruku. Čeká vás hodně práce!"
ba důkladně vyčistit kostel. To by převzaly
Řezník se zavrtěl:"Práce mám dema dost," na
ženy, ty mají praxi. I pro muže se tu najde
mítnul ,"ale na schůzování bych se uvolnil."
práce. Sám jste si se synem opravil dům...je
"Dám vám podněty," svolil pan farář,"a ted
třeba kapli znovu vymalovat - je začouzená
mě cmluvte, můj konvertita čeká." Podal mír
od svíček. Váš syn je elektrikář, pokazila se
ně zkopmělému řezníkovi ruku a doprovodil
mi pračka, jako člen farní rady ho můžete po
ho ke dveřím.
žádat, aby ji opravil. Sestra nemusí prát v
"Takhle jsem si to nepředstavoval ,"řekl pe
ruce a věnovat se práci v kanceláři...opraví
kař Houska, když vyprávěl řezník v hospodě
ji jistě rád zdarma-je to čestná práce. Kdo
budoucí farní radě o svém rozhovoru s fará
je ještě členem? Pan Houska? Výborně, jeho za
řem. "Schůze-prosím. Námět-prosím. Práci pro hrada je ve vzorném stavu. Jistě rád ořeže od
pana faráře-prosím. K tanu bych se uvolnil.
borně strany na farní zahradě a poryje záhony.
Miluška může ministrovat. Na práci nemám čas ľ Pan poštmistr Známka? I pro toho bych měl prá
"V tem pádě,"řekla vdova po staviteli, paní
ci, natřít znovu skříně v zákristii - jsou v
Cihlová,"by bylo lépe zvolit do farní rady
nich mešní oděvy...A paní Cihlová? Konečně že
někoho, kdo se může uvolnit.ženy v domácnosti na! Je třeba spravit některé konše - o mé
"To by se vám tak hodilo,"řekl odmítavě poš
prádlo se stará sestra."
ťák Známka."žvanit faráři do jeho práce,zvát Řezník zarytě hleděl k zemi.
ho na kafíčko, donášet mu drby..."
"Jsem vám nesmírně vděčný, že převezmete ne"Ovšem že ženy budou také ve farní radě,"
kněžskou práci. Kdo měl ten skvělý nápad? Jis
rozhodl řezník,"má neteř, snacha, i manželce tě vy, vím, že jsem mimořádně inteligentní..."
bych to dovolil, i když je dona práce dost." Bůčková tvář nevyzařovala inteligenci, nýbrž
"Polovina žen, polovina mužů,"stála na svém
spíš přihlouplost.Tohle nečekal.Už se těšil,
paní stavitelová."
jak vycinká v kázání hříchy těch, kdo mu ne
"Dobrá.Myslím,že všichni navržení jsou vhod platí účty za maso...ale pracovat? Uklízet
ní. Zajdu k faráři a oznámím mu naše roz
kostel? Zadarmo opravit pračku?
hodnutí. Už jsem si připravil sám dvoje ká
"Předložím to farní radě,"řekl diplomaticky.
zání. .. "zakončil schůzku Buček.
Když podal farní radě referát o hovoru s panem
Otevřela mu sestra pana faráře.
farářem, rozhodla se, že dá členy zvolit.
"Chci mluvit s farářem,"řekl důstojně Buček.
Obec zvolila nejochotnější a nejpracovitější,
"Má biblický kroužek. Chcete-li se zúčast
muže silných svalů a ženy, obratné v domácích
nit ..." Než se vzpamatoval, zavedla ho do po pracích a na zahradách. Tuto farní radu pan
koje, kde sedělo kolem stolu asi dvacet
farář rád schválil a hned založil dva biblické
osob a modlilo se.
kroužky. Jeden pro členy farní rady.
A.8.

FARNÍ RADA

Dolévejme olej do lampy duše!

VÍRA NENÍ SAMOOBSLUHA

Bytí jste kdysi ovšem tmou, ale te3 jste i Zbožná německá píseň zpívá:"Chci poslou
chat Církev." Je to dnes nemožné?
světlem v Pánu. Žijte tedy jako děti
světla! Ovoce toho světla záleží ve vše- \ Katolická víra není samoobsluha, v níž
si každý může vybrat a odnést jen to, co
stranné dobrotě, spravedlnosti a životě
se mu líbí - bez ohledu na poklad spásy.
podle pravdy. /Ef.5, 8-9/
ZÁKLADEM A ZÁKONEM NAŠÍ VÍRY JE KRISTUS!
Prvním stvořitelským dílem Božím bylo
Je to Boží Syn, druhá Božská osoba. Bůh a
stvoření světla /Gn 1/.
člověk. Ten neřekl apoštolům a jejich ná
Světlo stvořil Bůh. Hnu Bůh nestvořil. Hnu stupcům: "Jděte do celého světa a rozdá
stvořili lidé tím, že nedovolili světlu
vejte dotazníky všem lidem, aby napsali,
svítit, že mu to překažili, zabránili, že čemu chtějí věřit a jak chtějí žít." Tak
ho zastínili.
se ptá obchodník svých zákazníků a podle
Co není ve světle, co je skryté ve tmě,
výsledku vede v obchodě to zboží, o kte
ré je zájem.
jakoby pro mě ani neexistovalo, nebo by
pro mě existovalo docela zbytečně. Dokon "JAK BYSTE CHTĚLI RADOSTNOU ZVĚST?"
ce so to neviditelné může stát i nebezpe Silnou nebo slabou? To vynechat a to při
dat? A když většina chce např., aby vedli
čím.
Bůh Stvořitel nejen stvořil světlo a svět Církev laici, tak ji povedou laici, vět
postavil do světla, ale poslal na svět ja šinou ve víře nevzdělaní, kteří nevzali
Nový zákon ani Katechismus do ruky. Ne ko světlo i svého Syna. "Já jsem světlo
světa”/ Jan 8,12/. V něm sestoupilo světic tak by to nešlo. Církev by se zničila.
do temných lidských dějin. Evangelium je i Kristus ani tak nemluvil.Řekl:"Je mi dána
plné světla. Ale "lidé milovali víc tmu ; veškerá moc na nebi a na zemi. Jděte tedy,
učte...co jsem vám předal..."(Mt 28,18-20)
než světlo, protože jejich skutky byly
"Jako Otec poslal mne, tak já posílám
zlé"./Jn 3,12/. A tak stále zápasí světlo
vás."(Jan 20,21). "Kdo uvěří a dá se pokř
s tmou ve světě i v člověku. Někdo řekl,
tít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude
že dětí se bojí tny,dospělí světla.Proč?
zavržen."(Mk 16,16).
Avšak věřící křesťan, který přijal světlo, NOSITEL9m AUTORITY
se sám stává z Pánova pověření světlem.
se dnes posměšné fiká "úřední Církev".Je
"Vy jste světlo světa."/Mt 5,14/"Ať svítí to papež, biskupové a kněží.Jsou to vy
vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše
slanci Kritovi, mají plnou moc,hlásat
dobré skutky."/Mt 5,16/. Boží světlo se
lidem to, co hlásal a učil Kristus.
j
zjevuje skrze světlo v Člověku.
Nejsou to tedy hlásné trouby
Zápas mezi světlem a tvou v našem životě
společnosti nebo demokra
spočívá v tem, že vstupujeme do světla ne tické většiny,ale hla
bo do tmy; že svítíme vlastním světlem ne satelé Krista, které
bo dovolíme, aby zhaslo. My totiž neodráží ho musíme"slyšet" a
me Boží světlo jen jako mrtvé zrcadlo.Pán ne jím opovrhovat.
Ne většina věřících
nás osvítil a zapálí v nás světlo."Oheň
jsem přišel hodit na zem, a tak si přeji, nebo bojovná menši
aby už vzplanul."/Lk 12,49/. Aby byl křes na v Církvi má roz
ťan světlán světa, aby žil jako"dítě svět hodovat, co má
■kdo věřit a učit.
la". musí být trvale napojený na svůj ener
;Kardinál Siří, býv.
getický zdroj. Musí denně dolévat olej do ■arcib.v Janově,
lampy. Nesmí odvracet své srdce od Slunka : ;řekl:"Hledte,aby
/jako sluneční barerie/. Nesní dovolit,aby: :vás vedl pastýř
se dostalo něco mezi slunko a zem, aby ne a nedejte se
7
nastalo zatemnění.
^svést ľ'Dnes se
Pane, nejdřivé zapal mé ne dost zapálené ;ovšem od oltáře ří
ká leccos, co se vě
srdce svým světlem. Očisti mé myšlenky,
nému katolíkovi ne
slova i ^kutky, aby se staly před tváři
zdá. Sáhněte po
světa průsvitnými pro tvé světlo. Vej,
Novém Zákoně,
abych žit jako" dítě světla".
po Katechismu
55??
-dobrosrdečné (světlo je dobré, když se
nebo i po Cír
dokáže darovat],
kevnímu zákoY
-spravedlivé (světlo se nevyhýbá nikomu}
niku, a pozná
-v pravdě(světlo odkrývá dobro i zlo}.
te pravdu.
I ve tmě’,
P.Andrej DERMEK.SDB
Podle K. PALMA

Z PARAQUAYE DO PRAHY
NĚMCI A KOLABORANTI V TEREZÍNĚ
Jmenuji se Petr Kopa a narodil jsem se roku
1944 v Praze. R.1948 musela celá naše rodina
otec, matka, bratr a já-opustit vlast. Komu
nisté nám všechno sebrali. Otec byl zavřený
v terezínském koncentráku. Tam ho zmlátili
tak, že div neumřel. Otec byl Němec, maminka
byla Češka. V době, kdy byl otec zavřený,ži
la maminka s námi ukrytá u svého bratra v
Pardubicích. Neměla tušení, jestli otec žije
nebo zemřel. Pak-myslím-dostala od otce do
pis, psaný - jak se říká - na lopatě nebo
na zdi. Dobrý pošťák dokázal předat dopis
tamní poště a jistě byli i jiní dobří lidé,
kteří otci pcmohli.
JAKĚ TO BYLO PO R.1945 V TEREZÍNĚ?
Asi 80% těch, co tam byli zavřeni, zemřeli.
V Terezině to bylo mnohem krutější než v ně
meckých koncentrácích. Víme všichni, že Něm
ci nebyli žádní svatouškové, ale nenechali
lidi tak brutálně vyhladovět, jako komunis
té. Ti stále mluvili o tem, jak zlí byli
Němci. Nikdy nechtěli vydat svůj materiál,
aby se lidé nedozvěděli, jak krůtě se tam
řádilo. Byli tam zavřeni především Němci,
pak kolaboranti - ale zabíjeli se tam i lidé
navzájem, byla tam různá nepřátelství, a
také se zabíjeli ti, kteří někemu překáželi.
Domnívám se, že je to stránka dějin, která
by se měla jednou trochu osvětlit. Psát o
tom a byla by to i superzáležitost pro stu
denty na universitách. Pak se ukáže, co se
tam vlastně dělo. Tatínek nám o tem hodně
vyprávěl a na mne to udělalo obrovský dojem.
V duchu jsem viděl ty vel
ké prostory, v halách
se tísnilo na 600 osob
a byl pro ně jediný
záchod. Spalo se na
prknech, bez topení,
málokdo měl deku,
hodně lidí tam
zmrzlo. Každý den
ráno vynášeli zaměstnanci
mrtvoly. Lidé byli tak zeslabení, že umíra
li jako mouchy. Jakmile dostali sebenenší
infekci, nepřežili to-ani nejjednodušší
nemoci.
TEĎ VÁMŘEKNUNĚCO 0 NAŠÍ RODINĚ
Rodiče už nebyli mladí, když jsme odcházeli
do Paraquaye. Otci bylo 48 let, mamince 41.
Velmi často vzpomínali na českou zem a vy
právěli mi o tem:"Petříčku, ted u nás padá
sníh!" Všechno mi vysvětlili a já si v du
chu představoval, jaký je to asi svět, kte
rý jsem viděl jen mlhavě. I když mi bylo
jen tři a půl roku, na leccos si pamatuji.
Z Le Havru jsne jeli přes Atlantik. Rodiče
vyprávěli:"Ted je u nás květen, to bys

koukal jak přes pole vane vítr a jak se pak C
vlní obilí." Maminka měla poetického ducha, vi1^
děl jsem všechno před sebou jejíma očima. A mu
sím říci-nejsem zklamán, je to tu velice hezké.
Maminka byla Češka z Nového Bydžova u Pardubic.
Měli velký mlýn, proto měla i zvláštní vztah k
půdě. Bylo to venkovské děvče, které se stýkalo
s rolníky, když přišli do mlýna s obilím.
NEJVÍC MĚ DOJÍMALY V PARAQUAI VÁNOCE.
Strojil se samozřejmě straneček jako doma. Jeh
ličnaté strany tam nejsou, i když by tam rostly.
Jedna z našich četných tetiček nám před vánoce
mi posílala dopis s přáním a v něm byla smrková
větvička se staniolovými ozdobami. Číst tento
dopis byl pro nás skoro obřad. U stromečku se
rozdaly dárky, pak se jedlo-býval kapr na modro
s ořechy-a po jídle vzal otec větvičku, málem
se slzami v očích mi ji ukázal a řekl:"Podívej
se, Petříčku, to je smrková větvička."Dlouho k
ní čichal-pak mi ji podal, já také čichal, po
mně maminka a bratr. Byl to posvátný obřad.
Tím chci naznačit jakou citovou náladu jsme si
přinesli z donova. V Čechách padal sníh-zde by
lo skoro 60°-hrozné vedro. Chodívali jsme k vel
kým řekám lovit ryby nebo střílet zvěř-byla tam
krásná divočina. Tak jsem vlastně vyrostl ve
dvou světech. V džungli jsem se naučil i indián
ské řeči. Dona se mluvilo česky a německy. Ji
nak Španělsky. Bez námahy jsem se naučil 3 řeči.
CO CÍTÍ ČLOVĚK, KDYŽ SE VRÁTÍ DO VLASTI?
Před dvěma a půl rokem jsem tu zahájil práci v
Opus Dei. Člověk vystoupí z letadla a má pocit,
že se octnul v době před 30-40 ti lety. Žiji 18
let v Curychu, hodně jsem služebně létal po světě-tak mi to připadalo jako ve filmu
"Zpět do minulosti".Zvláště když jsem zvyk
lý na moderní a rychlý způsob života na Západě.
Viděl jsem v Čechách auta, kterým je
dobrých 30 let. Všechny ty Škodovky
jezdí velmi pomalu, ulice jsou zasta
ralé. Vzduch je divný-v metru i venku
Zvláštní zápach, sněs plesniviny, vlh
kosti a špíny. Zní to trochu negativ
ně, ale je tanu tak. Jako kdyby nebyl
žádný pokrok. Komunisté zřejmě nemys
leli na to, dát lidem lepší životní podmínky.
Druhá věc-jak se oblékají starší paní. Nosí čas
to takové obleky, jako nosily, když jim bylo 20
Z kvalitních látek, i elegantní-ale vypadají
jako divadelní kostýmy. Stále se nosí barety.
A mentalita lidí. Češi mají dobrou a velkou zá
sobu slov-řeč je kultivováná a ovládají ji lépe
než např.Němci nebo Španělé. Snad proto, že se
nedívají věčně na televizi, ale hodně čtou. Ma
jí dobrou hlavu, dovedou dobře rozprávět a deba
tovat. I prostí lidé správně vysvětlí složité
věci. Uznává se všude, že Češi mají vynikající
kulturu - většinou i dobré vzdělání. Mají výbor
nou hudbu, malířství-i v jiných oborech jsou na
výši. Divadla jsou vždy plná. Bohužel chodí tam
hodně cizinců, kteří si mohou zaplatit na

vstupném 30-50 marek. It> si Češi dovolit nemohou-ale také nemusejí tolik platit.
Další zvláštnost-a je jich tam mnoho. Např.jídlo. Udivilo mne, že všechna jídla-polévky- O
bramborová, rajčatová-pak vepřové, knedlík a zelí - mají na milimetr stejnou chut, jsou měla
jídla, když je vařila naše maminka v Paraquai. - Všude, dokonce i na venkově - je chut jídel
stejná. Také např.knedlíky, škubánky a j. Na venku je jídlo velmi levné - ovšem jen pro člo
věka ze Západu. Celý oběd stojí 2,5 frs a člověk má pocit, že nemůže ani utratit všechny pe
níze, které má v kapse. - A pivo je tam absolutně světová špička!
Jsou tam ovšem i negativní věci. Např.těžkopádné úřadování, korupce a p. - ale to není všu
de a doufejme, že to časem také zmizí.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR !
KRIZ-NOVA

móda?

fL

Ne ovšem kříž Kristův, nýbrž přívězek
na krk či na ucho: z různého materiálu,
ftL
různých velikosti, různých tvarů a barev,
Znamená to návrat k víře? Je to přechod_
ná móda snobů a nemyslících dušiček, ne- P**“^
valných zpěvaček a zpěváků šlágrů-v te1!)
levizi i jinde. Je to kříž bez těla Kristova.
Většina dnešních lidí neumí a nenamáhá se myslet
Je lhostejná ke skutečným hodnotám, hlavně k
hodnotám nadpřirozeným, které mohou obohatit a
prosvětlit jejich život a dát mu hluboký smysl.
Román J . H . Chase: Žádné orchideje pro slečnu
Blandishovou jedná o bohaté dívce, které se do
stane do spárů nenormálních zločinců; omámí ji
takovým množstvím omamných jedů, že dělá vše,
co jí nařídí. Konečně ji osvobodí jeden žurnalista
Román končí slovy zoufalé dívky, která chce sko
čit ze střechy mrakodrapu: "Užívala jsem života až se tohle stalo. Asi to byla zkouška, jestli v ni
obstojím. Necítím zkoušku, cítím, že jsem v pasti
Stydím se za to. Chybí mi páteř, charakter a
VÍRA. Jistě jsou lidé, kteří by to všechno pře
konali, PROTOŽE VÉRÍ V BOHA. Avšak já v něj
nikdy nevěřila - věřila jsem jen ve své rozkoše.
Vidíte, jaký jsem slaboch. Stále jsem potřebovala
někoho, o koho bych se mohla opřít. .. Jistě, tak
mě vychovali, a přesto cítím, že je to má vina.
Nemohu obvinovat nikoho jiného, jen sebe samu."
K RIZ NA KRKU NESTACĹ
V našem srdci musí být vtisknut kříž našeho Spa
sitele. Vykupitele, jediného spolehlivého zachrán
ce při všech zkouškách. Musí být přímo vrostlý
do našeho srdce. Pak překonáme všechny obtíže,
všechny hříchy, všechny pády, všechny hloupos
ti, kterými jsme ztížili život sobě i jiným. Snad
ne hned-ale postupně, časem.
Kříž dnes zneužívají lidé, kteří chtějí být za kaž
dou cenu"moderní!' My, věřící, jej musíme užívat,
ne zneužívat. Nikdo jiný-na zemi i na nebi-nás
nemůže zachránit- JEN KRISTUS SÄM. Ten Kris
tus, kterého někteří
nahrazují člověkem-byť sebe světějšímnebo ho znetvořují-a to jsou sekty.
JE V MÉM
SRDCI NA PRVNÍM
MISTÉ KRIS
TUS? Zlje ve mně v
oravé podobě
Vedou všechny mé
cesty-rovné i
křivé-ke Kristu?
Pak bude
kříž na mém krku
připomínkou
že mám ZACHRÄNCE, PRITE
LE.kterého nikdo
nenahradí!

PROČ HRŮZA \Z
AFRICKÉ RWANDĚ?

Z dosud neznámých příčin se zřítilo letad
lo, přivážející do hlavního města Kigali
presidenty Rwandy a Burundy. Oba byli
členy kmene Hutu. Příslušníci kmene Hu
tu-většinou prostí farmáři, ale i vojáci a
milicionáři Interahambwe-začali na rozkaz
vlády vyvraždovat členy kmene Tutsi-muže, ženy i děti. Kopími, mečetami a noži
vyvraždili celé vesnice. Zřejmě se kmen
Hutu domníval, že zřícení letadla zavini
li členové kmene Tutsi. V Africe jsou
kmenové boje běžné. Dokud vládli koloniátoři, snažili se-aspoň mnozí-tyto bojůvky,
vrozené černochům, omezit na nejmenší
míru. Černí Afričané si většinou víc cení
války a boje než práce-tu vykonávají že
ny. Takovou mentalitu běloši už většinou
ztratili. Ještě přežívá u některých národností-známe boje Irů na severu země nebo
Basků ve Španělsku.
Zahynuli nejen Tutsi-ale i umírnění Hutu.
Příslušník kmene Hutu zastupuje zemi v
UNO. Ten tvrdí, že boje zavinili Tutsi a
jejich milice-Vlastenecká fronta Twandy.
Twandy jsou zkušenější válečníci, mají mo
derní zbraně(kdo jim je asi dodává?) a
postupují úspěšně od severu k jihu. Zmoc
nili se hlavního města Kigali i letiště.
Mírně se odhaduje na 200.000 obětí,ale
je jich asi mnohem víc. Vláda sousední
Ugandy si stěžuje, že z Rwandy po řece
Kagera připlouvá do ugandské části jeze
ra Victoria tisíce zohavených těl mužů,
žen i dětí. Vody jsou mrtvolami znečiště
né, ryby hynou a lidé, kteří tuto vodu
pijí, umírají také. Tutsi prohlašují, že
chtějí v zemi zavést pořádek, převychovat
členy kmene Hutu. Velitel vojsk Tutsi va
roval UNO, aby se do bojů nemíchalo.
K čemu ale UNO máme? Aby členové bra
li tučné platy, sněmovali, vydávali pro
hlášení, které nikdo nedodržuje a vyhrů
žek nikdo nedbá? V celém světe se bojuje
asi v 150 ti zemích. A býv.Jugoslávie?
Až dostanete toto číslo KLUBu, doufejme,
že zoufalou situaci země zachrání - ale
kdo? Běloši! Mnoho afrických zemí ov
livňují nebo mají v moci komunisté, proto
že primitivní černoši jejich slibům věří.
Někdy i ti neprimitivní!

Mareotis. Byli vysláni z Tyru, aby sebrali ma
teriál proti němu k obžalobě. Dva již zemřeli.
Největším nepřítelem viry je lhostejnost, ne Maris, Valens a Ursacius žijí a měli na zasedá
ní v Sardice prohlásit, jak splnili svůj úkol.
vědomost a hereze-ěili uěenl, které se lisí
Písemně prosili za odpuštění, že podali hanopis
od uěenl Kristova a jeho Církve. Už sv.Pavel
proti Athanasiovi. Mám tuto zprávu u sebe.
oroti herezím bojoval, psal, uěil. . . Hereze
Které strany se máme držet? Těch, kdo odsou
se snaží vniknout i do nitra Clrkve-"Trojský
dili Athanasia a pak svůj rozsudek odvolali a
kůň v městě Božím" a Církev, které svěřil
prosili za odpuštění, nebo těch, kdo ho nedávKristus svou pravdu, má ukazovat lidem, v
bo odsoudili?
ěem se hereze liSl od uěenl Kristova. Jedna z Biskup Epiktetos: Císaři, Liberius to neříká
největSleh herezi byl ARIANISMUS. Ve Krédu se na obranu víry nebo církevního práva, ale
■nodlvne o Kristu: "Bůh z Boha, pravý Bůh z pra chce ukázat před senátory z Ríma, jak v deba
vého Boha. . . " Alexandrejský kněz Arius uěil,
tě přitisknul císaře k zemi.
že Kristus byl pouze stvořená bytost, skrze
C.: Liberie, vy jediný sám jste věrný tomu
kterou stvořil Bůh vSechno o statni./To též uěl bezbožnému člověku a tak rušíte mír impéria a
Svědkové Jehovovi/. Nicejský sněm jasně pro
celého světa.
hlásil, že Kristus je Bůh, druhá Božská Osoba
L.:l kdybych byl docela sám - věc VťRY TIM
Konstantin II.a skoro vSichni biskupové se
NEBUDE SLABŠť! Ve Starém zákoně byli také
postavili za Aria a jeho uěenl. Kdo ne, musel jen tři, kteří odporovali královu rozkazu.
do vyhnanství. Proti herezi bojoval nejen
Eunuch Eusebius : Tak vy děláte z našeho císa
sv. Athanasius, biskup v Alexandrii, ale i
ře Nabuchodonosora?
vapež Liberius/S52-366/. Císař musel použit ■
L. Ne. Vy však odsuzujete naprosto povrchně
lsti, aby dal násilím odvléct oblíbeného pa
člověka,
kterého jste ještě nevyslechli. Nejprve
peže z Rána do Milána. 0 jejich jednáni se
se musí udělat obsáhlý a správný spis, který
zachoval zápis, uveřejněný v církevních ději
obhajuje nicejské články víry. Dále musíte za
nách Theodoretových.
volat z vyhnanství naše bratry v úřadě a
uvést je do jejich sídel. Kdyby se pak ukázalo,
Císař Konstantin: Jste křesťan a jste biskup
že muži, kteří působí v Církvi zmatek, souhla
Říma. Mysleli jsme na to, přivést vás sem a
sí s apoštolskou vírou, sejdeme se všichni v
nařídit vám, abyste se zřekl společenství s
Alexandrii-kde obžalovaný je-tedy žalobci i je
bezbožně smýšlejícím Athanasiem. Celý svět
ho obhájci. Tam přesně vyšetříme sporný pří
je přesvědčen, že by to byl dobrý skutek.
pad a jednohlasně o tom rozhodneme.
A na jedné synodě se prohlásilo, že Athana
Biskup
Epiktetos. To bude stát celé státní jmě»
sius je už mimo Církev.
ní, aby zmohlo takový příval biskupů!
Papež Liberius: Císaři, církevní rozsudky se
L.:Církev není odkázaná na stát a jeho poklad
musí vždy prohlédnout s pečlivou spravedl
ností. Pokládáte-li to za dobré, svolejte soud nu. Biskupství vynášejí dost, aby se mohli
biskupové po moři dopravit na soud.
ní sněm. Shledá-li, že Athanasia je nutno od
C.: Co se jednou právoplatně rozhodlo, o tom
soudit, ať se proti němu vynese rozsudek
podle církevního soudnictví. Nedá se odsoudí' se nemůže znovu jednat. Většina biskupů svůj
hlas odevzdala. To musí zůstat. Vy jediný sám
nevinný člověk.
jste v opozici, jako přítel toho zločince.
C.K.:Celý svět už odsoudil jeho hanebné
chování. Ale Athanasius se směje celému svě L.:Ještě nikdy jsme neslyšeli, že by soudce
nazval obžalovaného v jeho nepřítomnosti zlotu bezbožně do očí.
čincem-jako by se mu soukromě mstil.
L.:Ti, kteří tehdy podepsali,. nebyli u obža
C.:Všem se ten člověk vyškleboval
lob. Podepsali ze zbabělosti a podlízavosti.
Nejvíc mně! Nejen že byl spokoje
C.: Jak to? Podlézali mi? Byli to zbabělci?
ný, když zemřel můj nejstarší
L.:Ti, kterým nezáležela čest před Bohem,dc
bratr, ale popouzel i Konstance
li přednost vašim úplatkům. Člověka, které-|
neustále proti mně, jak dlouho to
ho nikdy neviděli, odsoudili bez soudu.
budu trpět, tohle popicho
C.: Ale na synodě v Tyru byl odsouzen za
vání bratra proti mně. Od
své nepřítomnosti. Biskupové celého světa
té doby nemám pokoj, ani mě
tam vynesli svůj odsudek.
netěší vítězství nad Magnetiem a Silvanem. Tenhle
L.:Nikdy nebyl souzen člověk za své nepří
krvežíznivec musí zmizet z
tomnosti. Ti, kdo tam byli, vynesli rozsudek
Církve!
až když Athanasius opustil místnost.
L.:Chcete uspokojit svou
Eunuch Eusebius poznamenal: Na synodě v
pomstichtivost za pomocí bis
Tyru se mu dokázalo, že odpadl od víry.
kupů? Ruce duchovních mají
L.: Jen pět biskupů odevzdalo tehdy své
zůstat čisté k svátému dílu
hlasy. Ti se plavili společně s Athanasiem do
Prosím proto ještě jednou:

KDO S TO JÍ-HLEĎ. ABYS NEPADL !

Ghcete-li, rozkažte, aby biskupové směli
zpět na svá sídla. Ukáže-li se, že souhla
sí s obhájcem toho, co se ustanovilo v Nicejiftotiž ze Kristus je pravý Bůh),může
me se sejít na určitém místě, abychom za
jistili mír ve světě. Nikdy nesmíme schva
lovat, aby se pranýřoval muž, který se
ničeho nesprávného nedopustil.(Athanáš).
C.:Jednu otázku. Pošlu vás zpět do Říma
ale jen tehdy, příjmete-li přátelství s
ostatními církvemi(tj.biskupstvími). Tedy,
ve jménu míru, podepište a vrate se!
L.:Už jsem se se svými bratry v Římě ro;
loučil. Víc pro mne znamená ustanovení
Církve, než pobyt v Římě.
C.: Tedy ne? Máte tři dny na rozmyšle
nou. Řeknete-li pak ano a podepíšete-li,
můžete se do Říma vrátit. Když ne - uvě
domte si, kam bych vás mohl poslat.
L.:Ani tři dny nezmění nic na mém roz
hodnutí. Jen mě pošlete, kam chcete,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Liberius ani po třech dnech nezmě
nil své rozhodnutí. Císař ho dal
poslat do vyhnanství do Beräy v
Thrakii. Také mu poslal peníze na
cestu, papež je vrátil. I eunuch
(kleštěnec)Eusebius mu poslal pení
ze. Liberius je vrátil:"Ty jsi vy
raboval kostely...a nyní mi chceš
jako zločinci hodit almužnu? Staň
se nejprve křesťanem."
Utrpení ve vyhnanství papež nevydr
žel. Ponižovali ho tak, že napsal
císaři čtyři dopisy, souhlasil s
pronásledováním sv.Athanáše a podepsal nezachované vyznání víry,
v němž prý uznává, že Kristus je
"podobný" Bohu, ale ne podstatný s
Bohem. Tím se velice kompromitoval
a nejen sebe, i Církev.
Z toho vidíme, jak pravdivá jsou
slova Nového zákona:"Kdo stojí,
hled, abys nepadl."
Sv.Athanasius sám vydržel pronásle
dování a nakonec všichni biskupové
uznali pravdu víry:
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího, který se
zrodil z Otce přede všemi věky:
BlJH Z BOHA, SVĚTLO ZE SVETLA?
PRAVÝ BÓV1 Z PRAVÉHO BOHA
ZROZENÝ, NE STVOŘENÝ, JEDNÉ
PODSTATY S OTCEM; SKRZE NÉHO
VŠECHNO JE STVOŘENO...
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Tuto pravdu si zachovaly všechny křes
ťanské církve a společenství - kdo v to
nevěří, nemůže se už nazývat křesťanem,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
"Abych byl lidským člověkem, musím se
stále zkoumat a stále na sobě pracovat;
nezakrnět a nezevšednět, a jelikož jsem
tvor smrtelný,zemřít větší, než mě matka
zrodí 1 a."

• NOVINKY®
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18.5.oslavil sv.Otec na poliklinice Gemelli 74.na
rozeniny. přijal také polského min.předsedu W.Pawlaka a Lecha Walesu-každý byl u něho 35 min.22.5.
navštívil sv.Otec na klinice italský pranier Silvie
Bertusconi. Lékaři papeže na klinice zdrželi, pro
tože se chtěl hned pustit do práce.________________
1S.5.ie zucaóťruZa otlav 50.vyr.bitvy o Monte Caitlno l řada Poláku a Italiky
pretldent Seal^aro.
Primát Poltka kard.GZemp tloužU mtl tv.na hřbito
vě a přečetlo te potelitvZ tv.Oíee. Za jeho zdraví
tlouzZZ primát mtl tv.l a tv.Petra v Růně. 27.5.
navttlviZ ó pret .Paletou I Svýeartko. - PřrjeZa
tem Z Olga Havlová-1 5.6., v Lautanne byla na val
ném thromázděnl odbočky Výboru dobré vale - toto
tpolečenitvl tama založila.________________________
Na sarajevském letišti podepsali 17.5.patriarcha
Alexej II. s pravoslavným patriarchou Pavlem a
chorvatským primasem kard.Kuharičem tzv.Sarajevské
prohlášení, vyzývající všechna místní náboženství
k míru. Nepřišla hlava muslimů-Mustafa Cerčič, s
kterým se 18.5.setkal kard.Kuharič/ten setkání
svolával/," Cerčič řekl, že nepřišel, protože setká
ní se konalo na sarajevském letišti.______ _______
Svěceni kněžek stoji anglikány přet 6 mil.í^r.Třl
roky máti totiž dottat oditupajZeZ duchovni atpoh
3 čtvrtiny platu. V 5o tZ letech mohou do důchodů.
Na bratislavském hradě byla od 20.5.výstava insignií/odznaky úřadu či hodnosti/Kcmenského universi
ty. Ta navázala na slavnou akademii Istropolitanum,
zal.1467 uherským králem Matějem Korvínem. Má 12
fakult, včetně cyrilo-metodějské bohoslovecké fa
kulty a semináře v Nitře, Báňské Bystrici a Spiš
ské Kapitule._______________________________________
Pěed 50 ti. lety zatv^til Pius lil. .válkou ohrozený
Rim Panně Marii. Zasvěceni připomíná stará ikona v
basilice P.Marie VěttZ, znázorňující Salut Papali
Romano. (Záchrana římského lidu).
ŽO.5.bylo v ruském Gabcině u Petrohradu otevřeno
saleziánske středisko sv.Dona Boská a polygrafická
škola-která existuje už v Benátkách a tamější saleziáni s min.školství v Petrohradě školu podpořili.
Na otevření byl i hlavní představený řehole Don
Egidio Vigano a min.školství Gačko. Jsou tam 4 sále
ziáni. Školu podpořily i jiné instituce.
DaZaZ Lama byl od 1S.4 na ctyidennZ navttevé v
Moskvě. Setkal se i politickými a kulturními před
staviteli, pozvali ho do Akademie věd a do parla
mentu, Naposled byl v Moskvě r,1992.
19.5.uplynulo 35 let od smrti posledního německého
světícího biskupa v Praze, J.N.Remingera. Je pohř
ben 't mnichovské katedrále, kde sloužil mši sv.s
kard.Wetterem arcib.Vlk. Katedrála je opravena hl.
zvnitřku. Přišli i zástupci Ackenneingemeinde a j.
WÍS.se telil v EtMÍedeinu přátele Církve v nouzí.
Kázal P.Weaenijríed a sbírku v jeho proslulém klo
bouku dostanou dobročinná díla hnuti..______________
Na Slovensku si připomněli padesáté výročí
jmenování nitranského biskupa Kmetka
arcibiskupem.

TRÁPENÍ PANÍ
DOCENTKY
Jen kdátce pobyta mladičká, ehafiakten.ni Zdenka
v cele. Byla"potí tícká",nesměla tam tiž být.
Zaznělo znamení, že den končí. Jako obvykle
se cela proměnila v ložnici. Tentokrát jsme se
hned neuložily, seděly jsme ještě na svých po
stelích. Zdenka seděla u nás a začala vyprávětcož nikdy předtím neudělala. Mluvila docela po
tichoučku, ale přirozeně.
Zdenka věřila v lepší budoucnost. Kdy nastane
opět spravedlnost, věděla však, že pro tuto
spravedlnost se musejí přinášet oběti. "Ani
Zmrtvýchvstání Kristovo nebylo možné bez utr
pení , bez potupy, bez Olivové hory, bez kří
žové cesty, bez Golgoty. Jak bychom mohli do
sáhnout vzkříšení našeho národa bez obětí?"
Zdenka i ostatní z její skupiny měli neobyčejnou
odvahu a to právě v okamžiku, kdy se zdálo
být všechno ztraceno. Tehdy poslala dopis věr
nosti těm poslancům, kteří byli odstraněni a ti
ji poslali nezapomenutelnou odpověd, který vy
jadřoval jejich odkaz:byl to Svatovítský chrám
symbol Prahy, obklopený kvetoucími větvičkami
a stálo tam velkými písmeny:JEŠTĚ JEDNOU
BUDE JARO.. . !
"Ano,"prohlásila Zdenka,"pak bude Praha a ce
lá země jásat, na ulicích, na náměstích, na
všech vltavských mostech se budou lidé radosně a šťastně objímat a chválit Boha."
"Kdy to však bude, Zdenko?"ptala se paní Kalupková."Kdy, Zdenko? Až naše oči oslepnou
pláčem a my, pokořeni, budeme ležet pod zemí?
Podívej se, já už jsem příliš stará, abych v to
věřila, ale chápu, že ty jsi zase příliš mladá,
než abys o tom mohla pochybovat.. .Je to tak
správné, vždyť máš před sebou celý život. Drž
se své víry, a Bůh ať je s tebou!"
Těsně před zákazem hovoru jsme se nadobro
rozloučily se Zdenkou. Objaly jsme ji, políbily a
paní Kalupková jí udělala křížek na čele. Zden
ka znovu poděkovala, byla vděčná, a bylo vidět
že je dojatá, když se položila na své místo.
Ráno jsme nebyly překvapené, když krátce po
snídají Zdenku vyzvaly, aby si zabalila své vě
ci a připravila se. Jak bylo dobré, že jsme po
slechly svůj vnitřní hlas, neboť ráno už nebyl
čas na to, abychom se tak krásně rozloučily.
Pak Zdenka odešla. Měly jsme o ni obavu, jaký
bude její osud? Ale ne! Věděly jsme, že ať se
stane cokoliv, přijme to a vyrovná se s tím.
Pomůže jí její vroucí víra, připravenost k oběti
a její milá povaha. Všechno, všechno překoná!
SEN PANI DOCENTKY SE SPLNIL.
Ovšem jen jeho druhá část. Přišla státní policie
a mnohokrát ji vyslýchala. Znovu se jednalo o
záležitosti z r.1968. Jedna rodina lékaře utekla
těsně po obsazení Rudou armádou za pomoci za
hraničních přátel přes hranice. Chyběla jen nej
mladší sestřička a ta se dostala na druhou stra
nu o něco později. Rodina, jako mnohé jiné, od
jela do Ameriky. R.197O začala vlna čistek za
rok 1968. Začalo pronásledování těch, kdo měli

v zahraničí přátele, známé nebo příbuzné a
také těch lidí, které navštívili jejich zahra
niční příbuzní a přátelé. Lékařská rodina
měla také známého - byl to bratranec paní
docentky, který seděl už měsíc na Pankrá
ci. Podezřívali ho, že pomohl té rodině k —
útěku. A nejen to: obvinili ho, že za to y
dostal obrovskou sumu peněz. To mu ovšem
dokázat zatím nemohli. Nevěřili, že by jed
nal z pouhé lidskosti. Tvrdili, že jim po
mohl ze zištných důvodů. To bylo trestné.
Avšak odkud měla vzít lékařská rodina to
lik peněz na podplácení? Byla to pomluva.
V zahraničí byli opravdu lidé, kteří těm,
kdo chtěli utéct, pomohli. Při tom se sami
vydávali v nebezpečí.
Z lékařské rodiny zůstaly doma jen babičky.
Ty policie vyhledala a vyslýchala. Byly
ovšem zmatené a řekly všechno, co věděly.
Že totiž k útěku pomohli lidé ze zahraničí,
ale jejich jména neznaly. Ani jejich bydliště.
Kdyby je byly znaly, byly by je určitě
řekly. Konečně prohlásily, že jedna paní,
která má ve Vídni příbuzné, pomohla nej
mladší dcerce přes hranice. Ano, dokonce
si pamatují, jak tato paní vypadala a přes
ně ji popsaly. Státní policii se zdálo, že je
jich popis souhlasí s osobou paní docentky.
BYL TO OSTRÝ BOJ!
Hrozili jí vším možným, ale ona si byla jis-.
tá a vydržela. Nikdy tuto lékařskou rodinu
neviděla a neznala ji. To opakovala při kaž
dém výslechu. Pak se ovšem vracela úplně
vyčerpaná. Hrozili jí, že ji převezou do
Prahy. A toho se hrozila, převozu z Brna
do Prahy. Zde byla aspoň nablízku svým
dětem - ale tam? Jen pouhá myšlenka na to
jí připadala nesnesitelná. Vzlykala a když
se vzpamatovala, řekla:"Ne, to se nesmí
stát. Budu se modlit! Musím se jen modlit!"
Od toho večera se s námi společně modlila
Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci.
JEN IVANKA SE JAKSI OD NÁS ODLOUČILA
Do cely přišla totiž nová a ta zavinila hod
ně neklidu. Trpěla tím zvlášť paní docent
ka. Lidka-ta nová-byla dvacetiletá pouliční
holka, se sraženým a plochým nosem, jaký
mívají boxeři, a nechtěla se podrobit tomu
pořádku, který vyžadovala Slávinka. Všech
no kritizovala: "Ha, paní docentka,"řekla
výsměšně, "paní docentka v kriminále, jak
se něco takového mohlo stát? Ostatně, co je
vlastně docentka?" Ivanka byla její echo;
hrubě napodobovala Lidčin posměch a Lidka
ji k tomu podněcovala. Ivanka byla lehce
ovlivnitelná, až konečně obě doslovně paní
docentku pronásledovaly, vysmývaly se jí a
někdy jí i nadávaly. Jednou jí řekla Ivanka
přímo do tváře: "Ha, vy jste docentka? Od
padek jste! Hovno!" Slávinka ji ostře napo
menula, ale moc to nepomohlo. Paní docentka
tím trpěla, ale byla tak chytrá, že se do
hovoru s nimi nepouštěla. Navrhla, abychcm
ji přestaly oslovovať'paní docentko",a že jí
budeme tykat.

MUŽ V BOŽÍ DLANI
C.B. Cottolengo/1786-1842/založil r.1828 v Turině NEMOCNICI BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI.R.1984
byl svatořečen. Dnes má nemocnice asi 2000
lůžek, k tomu různá učiliště pro ošetřovatel
ky a výzkumná střediska.
________________
Věřil pevně v Boží Prozřetelnost. Nemocnici
vystavěl z ničeho. Když už naněli peníze, svě
tec se zaradoval:"Ted se ukáže, že nemocnici
nevydržuje ubohý Cotollengo, ale Bůh sám."

ani chleba. Cottolengo odpovídal:"To je dobře.
Hned vydejte všechno, co ještě zbývá, aby mě
la Prozřetelnost místo pro další zásoby.

IO

Piemontský král Karel Albert se dověděl o je
ho činnosti. Nařídil ministru Tondurovi, aby
se zeptal Cottolenga, potřebuje-li státní pod
poru. Cottolengo přišel a hrabě se ho ptal:
"Pane kanovníku, jste ředitelem útulku chudých
ve Valdoccu?"
"Ředitelem ne, Excelence. Jsem jen nástrojem
Jednou k němu přišla ustaraná představená. Mě Boží Prozřetelnosti. Milostí Boží jsem se
stal knězem a Boží Prozřetelnost mi uložila
la platit velký účet a měla jen 20 franků.
za úkol, abych pečoval o nemocné a chudé."
"Máte jen dvacet franků?"zeptal se kněz.
"Tile odkud berete peníze? Jak uživíte tolik
"Ano. Zde je bankovka."
lidí? Ti přece jistě dost peněz nemají, aby
Cottolengo vzal peníz:"Je opravdu krásný.
zaplatili jídlo a léky?!"
Aby přinesl úrodu, zasejeme jej."
"Peníze a jídlo mi posílá vždycky včas Boží
Než tomu mohla sestra zabránit, vyhodil
Prozřetelnost. "
Cottolengo bankovku z okna.
"Rád vám věřím, "namítnul ministr,"ale něja
Ubohá sestra nevěděla, má-li plakat nebo se
ký
kapitál tu přece jen musí být. Něco jisté
zlobit. Odešla. Den minul, chýlil se večer,
ho. A naše vláda má právo vědět, jak to vlast
a ještě peníz nepřinesl úrodu. Ale po večeři
ně s vámi stojí."
přišel posel, a donesl od dárce tolik peněz,
"Excelence, naše nanocnice je pod ochranou
kolik právě nemocnice potřebovala. Cottolengo
Boží Prozřetelnosti. To je náš kapitál. Ta
s vítězným úsměvem podal peníze sestře.
nám pošle vždycky dost, abychcm mohli dál uži
"Tak co, neměl jsem pravdu!?"
vit a ošetřit chudé a nemocné. Vaše Excelence
Jednou byla nemocnice v takových nesnázích,
se nemusí znepokojovat - já se také neznepo
že jedna paní vytýkala knězi, proč bere tolik kojuji a jsem docela klidný. Vždycky. Prozře
nemocných, když se o ně nemůže pečovat.
telnost nás dosud neopustila a v budoucnosti
"Máte pravdu,"řekl se skloněnou hlavou Cotto nás také neopustí - dokud se budeme modli a
lengo. "Vím, proč je nám zle. Máme tu ještě
budeme jí důvěřovat."
jednu místnost, kam se vejde dvanáct lůžek.
Král Karel Albert udělil knězi CottoJakmile lůžka obsadíme, Boží Prozřetelnost
lenkovi vyznamenání - kříž svátých Mo
nám pomůže." A to se také stalo!
řice a Lazara. I on mu také nabídnul
Nikdy ho nikdo neslyšel naříkat, i když
‘
podporu pro jeho nemocnici a chudobi
bylo sebe hůř. " Dopustí-li Prozřetelnost,
nec. Bylo těžké, královu podporu od
že nám něco chybí, je to jistě naše vina.
mítnout - ale statečný, zbožný Cotto
Znamená to, že někdo v nemocnici Boží Pro
lengo to přece udělal. Kříž svátých
zřetelnost urazil. Musíme se všichni mod
Mořice a Lazara po dlouhém přemlouvá
lit a zpytovat svědomí. "
ní přece jen přijal.
"Je to kříž - a kdyby to kříž nebyl,
Sestra Petronila a Dominika měly na sta
tak
bych to vyznamenání nepřijal.
rosti víno. Jednou hlásily, že ve sklepě
Ale kříž nesmím odmítnout a být za
je jen troška. Navrhovaly, aby se víno
něj vděčný. Vždyť křížan nás spasil
dalo jen vážně nemocným, aby zbylo něco
náš Pán, Ježíš Kristus."
pro příští den.
"Jen dejte víno všem,"řekl kněz."Když
Státní podporu od krále však nepři
se o nás stará Prozřetelnost dnes, po
jal.
stará se i zítra."
. Řekl: "Moje nemocnice a moje Piccola
Jenže přišel druhý den a
, casa je pod ochranou Boží prozřetel
nebylo víno vůbec.
nosti a svaté Panny Marie. Copak smím
"Jen klid,"řekl Cotto
Prozřetelnost odmítnout? Co by
lengo, "ještě není oběd." /!
tornu řekli naši nemocní
Sotva domluvil, vjel do
a chudí? Že nedůvěřuji
dvora vůz s několika
samému Bohu?"
sudy vína. "Vidíte, jak
se Prozřetelnost činí,"
řekl kněz klidně sestrám.

Často mu hlásili, že ne
mají ani otop , ani víno,

..DRUHÍ KRISTUS”
Apoštolský list papeže Jana Pavla II.
0 KNĚŽSKÉM SVĚCENÍ VYHRAZENÉM POUZE MUŽŮM
ooc ooooooooooooooooooooooooooooorooooc rooocr—TC^K^TO
1.KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ,jehož prostřednictvím se předává úřad,
xterý svěřil Kristus svým apoštolů, aby učili, posvěcova
li a spravovali věřící lid, bylo v katolické Církvi již
od počátku vždy vyhrazeno pouze mužům. Tato tradice byla
věrně uchováváná i východními církvemi.
Když se v Anglikánském společenství vynořila otázka svě
cení žen, ujal se Nejvyšší Velekněz Pavel VI.-věren úřa
du střežit apoštolskou tradici a také aby předešel nové
překážce, kladené do cesty k jednotě křestanům-úkolu při
pcmenout bratřím anglikánům, jaký by byl postoj katolic
ké Církve:"Ta tvrdí, že je nepřijatelné ustanovovat zeny
do kněžské služby z opravdu zásadních důvodů. Tyto důvo
dy spočívají: v příkladu, zaznamenaném v Písmu sv.,že
Kristus vyvolil své apoštoly pouze z řad mužů; v trvalé
praxi Církve, která napodobila Krista tím, že vybírá pou
ze mezi muži; v jejím živém učitelském úřadu, který dů
kladně ustanovil, že vysloučení žen z kněžské služby je
v souladu s Božím plánem a jeho Církví."
Ale protože i mezi teology a v některých katolických kru
zích byla tato otázka předmětem diskusí, pověřil Pavel
VI.Kongregaci pro otázky víry,aby předložila a ověřila
nauku Církve v této věci. K tomu došlo prohlášením Inter
Insigniores, kterou Nejvyšší Velekněz schválil a dal ji
zveřejnit.
2. Prohlášení přejímá a vysvětluje základní důvody nauky
předložené Pavlem VI.a vyvozuje, že Církev"si nepřivlast
ňuje pravomoc připouštět ženy ke kněžskému svěcení." K
těmto zásadním důvodům přidává tentýž dokument dalši teo
logické důvody, které jasně osvětlují příhodnost tohoto
božského ustanovení a ukazují jasně, že způsob, jakým si
počínal Kristus, nebyl ovlivněn žádnými sociologickými
či kulturními ohledy, které byly vlastní jeho době. Jak
to pak později upřesnil Pavel VI.,"pravým důvodem je to,
že když Kristus dal Církvi její základní zřízení, její
teologickou antropologii/nauka o člověku p.r./která pak
byla tradicí Církve stále dodržována, ustanovil to právě
tak." - V apoštolskán listu Mulieris dignitatem jsem na
toto téma napsal:"Když Kristus povolal za své apoštoly
pouze muže, činil tak zcela svobodně a svrchovaně.Učinil
to s touže svobodou, s níž celým svým jednáním zdůraznil
důstojnost a povolání ženy, aniž by se přizpůsoboval oře
vládajícím zvykům a tradici tehdejšího zákonodárství."
EVANGELIA A SKUTKY APOŠTOlS totiž dosvědčují, že toto
povolaní bylo učiněno podle věčného Božího plánu:Kristus vyvolil ty, které chtěl a učinil to v jednotě s Ot
cem, v Duchu sv.,/Sk 1,2/potcm co strávil celou noc na
modlitbách./lk 6,12/.Proto Církev při přijímání do
kněžské služby stále uznává za trvalou normu ten způsob
jednání Páně, kterým při volbě dvanácti mužů položil zá
klad své Církvi./Sk 21,14/.Oni totiž ve skutečnosti ne
přijali jen nějakou funkci, kterou mohl vykonávat každý
člen Církve, ale byli zvláštním a vnitrním způsoben při
pojeni do poslání samotného Vtěleného Slova. Apoštolé
učinili totéž, když vybírali spolupracovníky, kteří by
po nich nastoupili do této služby.

Do této volby byli zahrnuti také ti,
kteří by v průběhu dějinných období
Církve měli pokračovat v poslání ||
apoštolů, aby představovali Krista,
Pána a Spasitele.
3.Konečně i sám fakt, že Nejsvětější rfaria, Matka Boží a Matka lírkve
neobdržela poslání, vlastní a xoštolům, ani kněžskou službu, uka suje
jasně, že nepřipouštění žen
kněž
skánu svěcení, nemůže znamenat je
jich menší důstolnost či diskrimina
ci, ale věrně se tím zachovává urči*
tá plán, vyplývající z moudrosti Pá
na veškerého stvoření.
PŘÍTOMNOST A ROLE ŽENY V POSLÁNÍ
CÍRKVE, přestože nejsou spojeny se
služebným kněžstvím, však zůstávají
absolutně a nutně nenahraditelné.
Jak na to poukazuje prohlášení Insioniores,"svátá Matka Církev očekává
že ženy-křesfanky si plně uvědomí
velikost svého poslání:svou každo
denní roli jak při obnově a zlidštění společnosti, tak při znovu odha
lení pravé tváře Církve věřícím."
Nový Zákon a celé dějiny Církve
zevrubně dokládají přítomnost žen v
Církvi; opravdových učednic a svěd
kyň Krista v rodině, v občanskán zamestnání a konečně v úplnán zasvěce
ní se službě Bohu a evangeliu."Cír
kev totiž tím, že brání důstojnost
ženy a jejího poslání"projevuje úc
tu a vděčnost těm ženám, které se,
věrny evangeliu , v každé době podílí
na apoštolskán poslání Božího lidu.

Jde tu o svaté mučednice, panny,!
a matky rodin, které odvážně do-|
svědčily svou víro a výchovou
svých dětí v duchu evangelia jim|
předaly víro a tradici Církve. I

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

29.6.-3.7.byl v Dráždanech 92 . katol. den. Stál 10,5 mil.M.
na každého z 1200 řečníků,asi IOOO hudebníků, kabaretistů a herců připadlo 1500 M. Kromě věřících tam mluvili
Kromě toho je celá hierarchická i i ti, jejichž učení se nesrovnává k naší vírou : H. Kung, N.
struktura Církve zcela zaměřena i .Greinacher, V. Bartholomäus, W. Hbhmann aj. Biskupové Leh
na svatost věřících. Proto-připo- mann, Dammerz a Walter den chválili, jen arcib.Dyba z
míná prohlášení INTER INSIGNIO- j Fuldy řekl: "Kdyby postupovali důsledně ti, které vše v
Církvi pohoršuje, měli by z ní vystoupit."Zádná institu
ŘES-"je možno a je zapotřebí
ce na světě neplatí královsky své ničitele. Děti dostávaly
toužit pouze po nejvyšěím charisnatu, kterým je. LÁSKA. Ti nejí balónky, propagující homosexualitu, do hudby se vloudil
větší v nebeském Království ne- 1 rock.-Mluvili tam odpadlí kněží a jejich"ženy". Proti Dybovi
se obrátil i mistopředs.Ústřed. výboru něm. katolíků W.Beyjsou služebníci, ALE SVATÍ."
erlein a podpořila ho předs. Ú V. katol. R. Waschblischová.
Televize pilně štvala proti katolíkům-ale neukazovala to,
4.Ačkoliv je nauka o kněžském
co bylo katolické-a bylo tam toho hodně. Romové a Sintosvěcení vyhrazeném pouze, mužům
vé vystavovali krásnou ikonu, Stánek mělo i Bratrstvo sv
trvale a všeobecně uchovávána a
učitelským úřadem Církve s jisto Pia X. Také tam byla řada fotografií našeho
tou hlásána, přesto se v naší do sv.Otce Jana Pavla II.______________________________________

Starosta Lourd, který je zároveň min.zdravotnictví,ohtasit
W ti tety pián k ztepšení ubytovaní a peče o poutníky-je
jíchž přeliv státe rost^-r. 1993 jích přisto 5 mít. ze 7 30
zemí. Bude to stát na put míLiardy EEt. Pro 17.000 obyvatel
by to byto neúnosné, požádat o podporu vtádu a četou Evro
pu. Opraví se i basíLika a parkoviště._____________________
Patriarcha Alexej Il.požadal kalifornské vinaře o radu ke
zlepšení jakosti mešního vína, které je v Rusku nevhodné k
přeměňování v Kristovu Krev. Kaliforňané poslali na jih
Ruska odborníky, aby přezkoumali vinice jejich klášterů.
75. á.navazat Sv.Stotec a Izrael diplomatické styky. 2S.6.
jmenovat sv.Otee nuncía-mons.Andrea Cordeíro Lanza dí Mont.
Asi 500 příslušníků kmene Talang-Mamak v provincii Riau na
Sumatře-původně pohané, se 8 let připravovalo poučením o
katol.víře na křest, který jim udělil biskup ze Situmorangu. Domorodá kultura-dokud neodporuje víře-jim zůstane._
K Pražskému Jezutátku v Praze-k P.M. Vítězné, se vrátili
karmetítáni ze zahraničí-jen novic je Čech._____ __________
V katedrále v Sarajevu vysvětil arcibiskup Puljič 3.7. na
kněze 9 jáhnů. Studium skončili v zahraničí a válečnými ob
lastmi se po třech dnech dostali do Sarajeva. Arcibiskup
Ve Vatikáne, 22.května - na slav ocenil jejich odvahu a povzbudil je k apoštolské práci. Li
nost Seslání Ducha sv. v roce
turgická roucha jim věnovali kaplani francouzských voj sk OSN
1994, 16.roce pontifikátu.
27.6.-1.7 .se na Slovensku konalo už 4.setkání raktoru stoJ_Ô2L_ľJLľ-EJť__ 1 ________ venských i českých semínáru,_______________________________
Na biskupském synodu v říjnu-o řeholním životě,chtějí na
vrhnout thajští biskupové, aby se zavedl dočasný závazek k
Kněz je"dnhým Kristem". Svou
řeholnímu životu-vedle definitivního závazku chudoby, čis
moc, zpřítomhovat Kristovu
toty a poslušnosti. Mladí by měli možnost zůstat nebo čest
obít na kříží pří mší sv.,doně odejít, jistě lépe zformovaní pro duchovní život a pro
ítat od Krista biskupským Svě
apoštolát. Zachovávali by po tu dobu stejné sliby. _____
cením. Biskupa vysvětil jiný
Eitevští biskupové vytýkají med im, že zahájila protíkatobiskup, až to dojde ke Kris
tu. Říkáme tomu" apoštolská po tickou kampaň.Jsou to býv.komunisté nebo"přátelé ze Západu".'
V Itálii stoupá počet černých mší a satanských obřadů. Hl.
stoupnost". Mají jí i pravo
si stěžoval P.Vincenzo Cepui z Frosinone-již.od Říma, že
slavní - jejích biskupové i
při černých mších se u nich používá posvěcených hostií-tj.
kněží jsou platně vysvěcení. Ne
Těla Páně. Černé mše se slouží hl.v oblasti Latina-u Říma.
však protestanta.-Je-li kněz
Ktařisity
ve vatikánských ’záLriiUfyh vystřrdá za 5 tet j’tuý
"druhým Kristem", čím bt^byla
rozjímavý řád. - Gener.synod skotské episkopátní církve do
"kněžka”? Ani papež nemaže
volil 10.6.svěcenÓ"kněžek"-nejdříve v prosinci t. r.-k New
měnit ustanovení Kristovo.
Yorku zemřel 20.7 .známý pianista Pudolj Eírkušný(82]

bě a na různých místech stává
předmětem diskusí anebo se má za
to, že ženy nejsou ke kněžskému
svěcení připouštěny pouze z roz
hodnutí Církve, která má pouze
čistě disciplinární hodnotu.
Aby se odstranila každá pochyb
nost v této tak velice důležité
otázce, která míří do samotného
božského ustanovení Církve, pro
hlašuji, věren své služby posilo
vat bratry, že Církev není vůbec
oprávněná udělovat ženám kněžské
svěcení a že tento výrok musí
BÝT DEFINITIVNĚ PŘIJAT KAŽDÝM
VĚŘÍCÍM CÍRKVE.
Vyprošuji vám, ctihodní bratři,
i celému křesťanskému lidu trva
lou pomoc Boží a všem uděluji
své Apoštolské požehnání.

Nesvatořečený světec
Ve vlasti vyšla, kniha prof.DOMINIKA PECKY: |
Z DENÍKU MARNOSTÍ. Vybrat z této knihy ukáži
ku je těžké. Každá kapitola je diamant,
tvrdý pravdou a okouzlující něžnou láskou. '
Je to jedna z nejlepších knih, vyšlých po
"sametové" revoluci. Poutavá, vtipná, hlu
boká, kouzelná a upřímná. Protože jsme něco
uveřejnili z časopisu NA HLUBINU, vydávané“
ho Dominikány v Olomoucí a redigovaného
Paterem SILVESTREM BRAITEM, vybrali jsme
kapitolu o tom, co píše autor o tomto vyni
kajícím knězi ve svých vzpomínkách na věze
ní .__________________________________________
A leopoldovský vězeň si vzpomíná na Silvu.
Slovenský kněz ho také zná. A ode všech po
bídnut, dávám se do vyprávění.

"NIC BYCH SI TAK NEPŘÁL,
než abych se s ním sešel. Silva vždy tušil,
že neujde pozornosti tohoto světa, a říká
val žertem:"Já vůbec netoužím po koruně mu
čednické!" A koneckonců, dlouhé vězení je
jakési mučednictví. Mario Silva/P.Braito/,
byl můj dobrý přítel. Jako znamenitého ka
zatele jsem ho zvával na různá duchovní
tridua/třídenní rozjímání před svátky,p.r/
ve své farnosti. Nikdy neodepřel, ač byl
zahrnut prací jako profesor na řádovém teologickón učilišti a jako redaktor měsíční
ku pro duchovní život. Později, když jsem
se za okupace dostal na brněnské předměstí,
býval mým hostem častěji. Leckdy přicházel
až večer, unavený a ochraptělý z celoden
ního řečnění, takže někdy usnul u stolu a
já ho musel svléci a nějak dopravit do pos
tele. Ale ráno už býval zcela svěží a dal
se zdržet i následující den. Nezahálel, na
stroji, který s sebou stále vozil, psal
články a glosy pro revui, kterou vydával.
Než byl oběd, měl těch článků třeba deset.
Jeho"rukopis" byl ovčem příšerný, samé pře
klepy. Ale on tvrdil, že sazeči v jeho tis
kárně jsou zcela na úrovni magistrů farma
cie, kteří dovedou přečíst vše, co lékaři
naškrábou. A nejen to, ti sazeči jsou tak
vyspělí, že dovedou i těm největším zkomo
leninám a motanicím dát správný smysl.
VPRAVDĚ ITALSKÝ OPTIMISMUS!
Mario Silva se nenarodil pod doškovou stře
chou jako mnozí velikáni našeho národa. A
nenarodil se vůbec v naší zemi. Spatřil
světlo světa v bulharském Ruščuku a byl po
křtěn v kapli francouzských pasionistů. Je
ho otec byl rodilý Ital, povoláním železnic
ní inženýr. Pro svou protirakouskou činnost
byl vypovězen z jižních Tyrol do Prahy. Na
konec pozbyl místo ve státní službě a ode
šel do Bulharska, kde se tehdy stavěly drá
hy. Tam s rodinou odešla i česká služka,
kterou přijal za svého pobytu v Praze.

V RANNÉM "/ĚKU ZTRATIL MARIO OBA RODIČE.
Ujala se ho služka, vrátila se do Prahy a našla
si místo jako kuchařka. Vychovala chlapce s pod
porou přátel a dala ho na studie. Byla to jeho
druhá matka. Kdyby Franz Werfel znal tu ženu,ne
spokojil by se.s pomníkem, jejž v románech Bar
bara oder die Frcranigkeit a Der veruntreute
Hirrmel postavil zbožným českým služkám, které
působily v aristokratiských a plutokratiských
rodinách a určovaly vývoj dětí,zanedbávaných
světáckými matkami. Byl by napsal ještě třetí
knihu o neznámé ženě, která darovala českému ná
rodu velkého teologa a horlivého apoštola. To by
ovšem bylo pouhé čtení obratného beletristy:víc
než kniha je však skutečnost a víc něž řeči o
ctnostech je ctnost sama.
ZÁSLUHOU SVÉ DRUHÉ MATKY ZAKOTVIL MARIO V ZEMI,
která nebyla jeho vlastí. Když měl po maturite,
rozhodl se pro kněžství. Krčmě milosti Boží mě
ly na jeho rozhodnutí podíl i dvě osoby. Předně
profesor, který téměř v každé hodině útočil na
Církev. Z jeto řeči a poznámek si Mario odvodil,
že Církev je jistě něco velikého a krásného,
když ternu starám pošetilci nedá spát. A dále tc
byla jeto druhá matka, s kterou se radil o sván
budoucím povolání. Svěřil se jí i se svými po
chybnostmi, které v něm zanechala školní výuka
a četba filosofické literatury. I s pochybností
největší-existuje-li Bůh. A ona mu řekla:"Tako
vým učeným věcem, jaké mi tu povídáš, já nerozu
mím. Ale řeknu ti to tak: Myslíš, že kdyby neby
lo Boha, byla bych snesla všechny ty trampoty,
které jsem s vámi musela snášet?"
TO BYLO ZJASŇUJÍCÍ SLOVO!
Mario si zvolil řád kazatelský, pod jehož ochra
nou dokončil středoškolská studia. Ve filosofii
a teologii se vzdělal v cizině. Ale nezadržela
to ani Belgie, ani Itálie. Vrátil se do země he
retiků, která nebyla jeho vlastí, a v plné šíři
rozvinul erudici/vzdělání, učenost p.r./ svého
hybného ducha jako profesor teologie, vydavatel
duchovní revue/Na hlubinu,p.r./přednašeč, kaza
tel, exercitátor, debatér-věčně na cestách, stále
mezi lidmi, doma všude a nikde. Jen dva roky' byl
převorem ve sván klášteře. A hleděl se toto úřa
du zbavit, poněvadž ho upoutával na jedno místo
a uzavíral do klášterní samoty. Svědčilo mu ces
tování. Byl ochoten jít kamkoliv a podnikat co
koliv: nevyčerpatelná duševní čilost, přizpůso
bivost a improvizační pohotovost se zvláště je
vily ve způsobu, jak realisoval své myšlenky.
Bylo zapotřebí náboženského časopisu pro inteli
gentní čtenáře. Založil jej. Bylo zapotřebí vy
dávat hodnotné náboženské knihy. Založil edici
takových knih a vydal v ní ke stu titulů. Bylo
zapotřebí přeložit do češtiny Summu teologickou
sv.Itmáše Akvinského. Překládal ji spolu s řádo
vými bratřími a sehnal peníze na její vydání.
NA PROFESORA. KTERÝ BYL NEPŘÍTELEM CÍRKVE,
nezapemněi. Nauka o Církvi byla jeto nejmilej
ším oborem a po léta všechny volné chvíle

/měl-li vůbec jaké/ vě
noval studiu literatu
ry o Církvi-německé,
francouzské i italské.
Tehdy nebylo snadné z
různých traktátů a kontroverzí/sporů- dnes je
to ještě těžší p.r./vy
luštit solidní nauku o
Církvi. Po léta se Ma
rio obíral tím tématem
a teprve po válce vy
dal své velké dílo o
Církvi.
Jako známý a působivý
kazatel a spisovatel
byl již v r.1950 spolu
s jinými vynikajícími
řeholníky odsouzen tuším na patnáct let."
Leopoldovský vězeň to
potvrzuje:
"Ano, říkal, že mu dali
patnáct let.A dělal na
to vtipy."
"Jaké?"táži se."To nás
zajímá."
"Vypravoval, že manžel
ka jednoho mukla dosta
la povolení, navštívit
svého muže. Přijela do
ústavu a čekala, až ho
přivedou. Stál tam do
zorce a ptal se jí:"Ja
ký trest má ten váš muž!'
A ona:"Patnáct let."
"A co udělal?"
"Co by udělal? Nic!"
Na to dozorce:"Nepoví
dejte pohádky. Kdyby
neudělal mic, měl by
pět let!"

NOVINKY ■■MM

Paní Kennedyová přijata před smrtě
svátost nemocných. Nevedla sice
příkladný život, ate"nesu3me, aby-,
chom nebyli souzení",řekl Pán.Tchýně Rose Kennedyová' irského původů,
má přes 100 tet, je na vozíčku,dob
ře jí to myslí a prý chodí denně na
mši sv.Také její muž byt z írs‘ia.
Katolická universita v Lovani pozva
la 15 čínských vlasteneckých knězi
na formační kurs-od 28.4.-19.5. do
St.André de Zevenken u Brug. Slouží
li mši sv. 12.5.v karedrále sv.Sal
vátora s biskupem v Brugách-Vangheluwem. Doufali, že budou sloužit
mši sv.se sv.Otcem u příležitosti
blahořečení apoštola nemocných P.
Damiana-ale to Řím dementuje. -Mons
Jin Luxian T.J.,vlastenecký biskup
v Šanghaji, má nedostatek kněží. Biskupové, kteří bez povolení Říma
vysvětili další biskupy/jako arcib.
Lefebvre/jsou jak oni, tak vysvěce
ní biskupové podle § 1382 vyloučeni
z Církve-jejich svěcení je platné.
Býv.president ČileTgéh. Pinochet, na
vštívil Prahu. President Havel ho
nepřijal. Nebýt Pinochetova zásahu,
vládli dnes v Čile komunisté. Stej
ně bez gen.Franka ve Španělsku.
Mu M.Agca tvrdí v rozhovoru s aeru
kem L'Awenlre, že je Kristus a má
světu ohlásit, že bude zničen. Stři
let na sv .Otce jako odpověd na Boži
zjevení. Vyzval sv.Otce, aby uveřej
nit 3.fatimské zjevení-sv .Otec řekl
že se to stane po smrtí s.Lucie.
Bud si děla Agca z katolíku, tegraci, nebo to nemá v hlavě v pořádku.
Sv.utec jmenoval 17.5.rektora Nepomucena P.K.Pilíka z pražské arcidie
P.Silvestr Braíto prý céze čestným prelátem.-Sv.Otec se
vrátil z odpočinku ve Val ďAesta
měl sestru-řeholnící,
která žita ve Svýear - a 21.8.sloužil venku mši sv._______
Lubtínská universita v Polsku udělí
sku. Měl se S ní í
la čestný doktorát biskupovi v Test
setkat.
ooooooooooooooooooooooc nu, Mons.Coreccovi-za jeho dtouhole
tou práci na církevním práva. Uni
"Mluvíme-1i o Bohu s
versita oslav osa 75 tet od založeni
láskou, všechna lidská
V minoritskón kostele sv.Jakuba v
slova se podobají
Praze sloužil slavnou mši sv. kolín
osleplým lvům, kteří v
ský arcib.kard.Meisner. Posvětil
poušti hledají pramen
sošku P.Marie, kterou přivezl z Fa
vody.“
Leon Bloy
timy, z Portugalska.______
Letos se zapsalo do katol.skoí v
B^h nepotřebuje obrán
Austrálií
20 proč.žáku školou povír
ce, nýbrž svědky.
ných. Vyučuje tam 13 tis ,učítetu.
P.D. PECKA
ZAPNOUT TELEVIZI UMÍ I DÍTĚ, VYVYPNOUT JI DOVEDE JEN CHARAKTER!

JEN VĚŘIT NEPŘESTAŇ!
Když na roscestf stojíš
a nevíš kam se dát,
kdyg neznáma se bojíš
a vůdce bys měl rád tu v Ježíšovu mocnou
svou slabou polož dlaň
--a věřit nepřestaň--

On cestou,jež tě čeká
již dávno kráčel sám.
Ví dobře čeho leká
se tvoje dušg tam.
On s Tebou půjde jistě
jen spolehni se naň,
--a věřit nepřestaň —
A večerní když stíny
se plouží po horách
a ^ávné tvoje viny
tvůj probouzejí strach
nic se neboj, on za ně
své krve platil daň
--jen věřit nepřestaň--

Když vytčeného cíle
po kterém jsi tak práh
ni utěšené chvíle,
jsi, v světě nedosáh,
nermut se-na srdce jeho
slož horkou svoji skráň
--a věřit nepřestaň--

Až k sklonku den se schýlí
přes vlny, jež se dmou
on k slavnějšímu cíli
tě dovede i tmou.
A veleb jméno Ježíš
a koř se mu i klaň
--jen věřit nepřestaň —
El/A MATEJOVSKÁ_________________

Mocní tohoto světa se snaží
ovládnout myšlení lidí a pře
svědčovat je, že v minulosti
bylo všechno špatné a že na
stávající řád /tj .komunistický,
je konečný, nezměnitelný a nej
dokonalejší. Vůbec nemají zá
jem na rozvoji jedince a spíše
usilují o duševní nivelizaci.
Odtud jejich snaha vypěstit
člověka davového a dokonale
ovladatelného.-Kdesi na Sloven
sku zabíjeli ovce na jatkách.
První ovce bylo třeba přitáh
nout násilím ke korytu, další
se příliš nevzpíraly a posled
ní už tam samy strkaly hlavu.
Stádní pud je silnější než pud
sebezáchovy. Vomínik PECKA

zanedbal dítě

Zanedbané dítě není jen to, které bez dozoru a do
noci běhá po ulicích, stýká se se špatnými kamará
dy, přijde dcmů, jen když se mu jzachce, když má
hlad, rodiče se věnují práci nebo zábavě a dítěti
jen tehdy, když je s ním nějaký"malér" se sousedy,
ve škole, nebo dokonce s policií.
ZANEDBANÉ DÍTĚ JE I TO, KTERÉ RODIČE HÝČKAJÍ,
zahrnují je pozornostmi, v jehož světnici se hrana
dí dárky a hračky. Nezáleží na množství pozornosti
ale na způsobu, jak se mu pozornost věnuje nebo
odpírá. Vyroste ze zhýčkaného nebo zanedbávaného
dítětě správná osobnost? Musí jít životem se slza
mi v očích a výčitkami svědcmí - ZA CHYBY DRUHÝCH?
Nebo selže v každé životní situaci? Může mu psy
chologie nějak pomoci? Dát mu příležitost, aby šel
životem šťastný a měl úspěch? Aby byl užitečným
a spokojeným členen společnosti? Ano, správná psy
chologie vede k hlubším základům našeho jednání.
Poznáme-li je, jsne svobodnější.
ČLOVĚK NENÍ ROBOT. MÁ SVOBODNOU v6lI A ROZUM!
Jeho jednání však ovlivňují poznatky z minulosti.
Pak je schopnější, uvědomit si, proč se chová tak
a ne jinak. Jistě-psycholog nemůže poznat s urči
tostí, jak bude dítě na každou situaci reagovat,
ale poněmě přesně řekne, jaká bude jeho normální
a pro jeho povahu příznačná reakce. Možnost ctnylů
je u vzdělaného psychologa dost malá.
O MLADÉM ČLOVĚKU NESMÍME ŘÍKAT-ŽE"SELHAL"!
Když se chová špatné nebo se nam jeho reakce nelí
bí. Dítě může být méně nadané, může mít po před
cích určité sklony-ale nepřichází na svět ani dobré-ani špatné. Chyba je, když si nedáme dost prá
ce a nekontrolujeme jeho špatné sklony-abychon je
nahradili dobrými. Dej dítěti možnost, věnuj mu
lásku, ved ho s porozumněním-a dítě bude ochotně
poslouchat-jako nemocný poslouchá lékaře,
kterému důvěřuje.
PŘI VÝCHOVĚ NEM0ŽEME UŽÍVAT PŘÍRODOVĚDECKÉ METODY!
Vždyť vychovatelské metody nejsou ztrnulé, stále
se prohlubují, stejně jako v medicíně se dnes uží
vá jiných metod-než včera a bude se užívat zítra
jiných metod, než dnes.
Stále víc poznávat lidskou osobnost, prohlubovat
a zkoušet-opatmě nové
netody-to patří k psy
chologii výchovy a
chovánx dítěte. Proč
je vzdorovité, nepo
slušné, bojovné, příliš

podléhá vlivůmdobrým i špatným.
p. J. FLA FAGAN

naše p

o Sta

"Dostal jsem už květnové číslo KLUBu a se^
zájmem jsem se do něho začetl... Našel
jsem tam i zprava o našem studentském do
mově v Písku s prosbou o podporu tohoto
našeho díla, za což Vám velmi děkují.
Tento studentský domov 5. května slavnost
ně posvětit náš Otce biskup Mons .Antonín
Liška. Sešlo se tolik lidí, že se tam ne
mohli ani dost dobře vejít. Otec biskup
posvětil nejprve domácí kaplí a pak celý
dum, který si přitom mohli všichni přítom
ní prohlédnout. Snad všem se dum líbil, i
když v pokojích ještě chyběly postele a
skříně, které budou hotovy během května,
případně června. Pak naší novicí z Brna
předvedli scénku o tom, jak náš zakladatel
P. V. Klement PETR jednal s tehdejším bisku
pem o schválení kongregace. Bylo to velmi
působivé, až dojemné. Po rozhovoru Otce
biskupa S přítomnými následovala koncelebrovaná mše sv.s Otcem biskupem v našem
klášterním kostele a pak ještě beseda s
večeří v internátě. Byl to pro nás všechny
opravdu radostný den, den díkuvzdání Pánu
Bohu, že se nám dílo za j^den rok podařilo
Nyní děláme nábor studentu, rádi bychom
tam měli především věřící chlapce, í když
nevylučujeme ani nevěřící, pokud se podro
bí našemu řádu. Vždy! konvertité bývají
někdy horlivější než tradiční křestané.
Ted se tedy hlavně modlíme, aby nám Pán
poslal dobré chlapce. O prázdninách bude
internát sloužit jako levná ubytovna ná
vštěvníku Písku-už se zájemci hlásí. Možná
že by této služby mohlo být využito i u
Vás. Věřím, že poměrně prostornou jídelna
vyučujeme k různým setkáním a přednáškám.
Pokud se chystáte k nám na návštěvulovšem
jen o prázdninách), můžete využít naších
ubytovacích močností-síce žádný přepych,
ale při vaší skromnosti by Vám to mohlo
posloužit. Přejí Vám od Pána všechno dob
ré a mocnou ochranu Panny Marie. Buh Vám
žehnej.
P. X A V E R
K O B Z A
Posílám Vám název a číslo našeho devizové
ho konta-kdybyste chtěli našemu internátu
přispět. Je třeba psát česky; Komerční
banka, Písek, Josef Kobza, Šrámkova 126,
39701 Písek, ČR, číslo účtu:34278 85255271. - P.Kobzu od mládí osobně známe
jako výborného a obětavého kněze, dary
určitě využije co nejlépe. Pcmáhá také
Otci Jiranovi, děkanovi v Písku.
Oba jsou Josefové-kéž jim i sv.Josef
pomůže v jejich práci a žehná dár(jjf
cům!
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STATEČNOST DAREBÁKŮ
Anglický krát Jindřich II.nepřímo poštval
své rytíře proti arcibiskupa Tomáši Becketcvi. Ti se lstí dostali do jeho ložnice, kde
byl i biskup Filip. Ten se snaží Tomáše za
chránit do katedrály._______________________
"Honem do kostela, "volal Filip.
"Ne rychle,"odporoval Tomáš,"vstoupíme do
katedrály s obvyklou důstojností."
Filip by nejraději křičel. Přinutil se však ke
klidu: "Jistě, důstojný arcibiskupe."
Na druhé straně chodby k zásobárně nastal
hrozivý hluk a blížily se rychlé kroky. Rytí
ři vnikli do ložnice a viděli druhé dveře-k
útěku. Filip věděl, že nejlépe ochrání Tomá
še jeho důstojnost, ale vzdor tomu pokládal
za důležité, aby se arcibiskup dostal do
bezpečí.
"Kde je můj kříž?"zeptal se arcibiskup,"bez
kříže nemohu do katedrály vstoupit."
Filip zoufale zasténal. Jeden z kněží řekl:
"Na to jsem myslel, zde je váš kříž.
"Nes jej přede mnou, jak se sluší.
Kněz zvedl kříž a spěchal ke
dveřím kostela. Tomáš kráčel
za ním.
Jak zvyk nařizoval vstoupilo
komonstvo před arcibiskupem
do katedrály. Filip byl posled
ní a zavřel za nimi dveře. Sot
va vstoupili do katedrály, už
se vřítili dva rytíři ze zásobár
ně do křížové chodby a běželi
ke kostelu. Filip zavřel dveře
a zajistil je tyčí, která stála
vedle. Když Tomáš slyšel
hluk, otočil se.
"Ne, Filipe, "řekl.
Filip se zděsil."Ale - důstojný
arcibiskupe..." protestoval.
"Toto je kostel, ne hrad.
Odstraň zátaras."
Rytíři začali bušit na dveře a kopat do nich
"Bojím se, že vás zavraždí,"namítl Filip.
"Ale se jim to podaří-ať dveře zatarazíme ne
bo ne. Víte, kolik vchodů je do kostela.Tak
a nyní otevřete. '
Rytíři už začali sekerami bušit do dveří.
"Můžete se schovat,"navrhl zoufale Filip.
"Jsou tu tucty skrýší-vzadu je vchod do
krypty. Pomalu se stmívá."
"Mám se skrývat ve vlastní katedrále? Ne!"
řekl arcibiskup a dodal. "Otevřete dveře."
Filip s těžkým srdcem poslechl.
Rytíři vpadli dovnitř. Bylo jich pět. Měli
helmy se spuštěným hledím, v ruce sekery a
meče. Vypadali jako pekelníci.
Filip věděl, že se nesluší, aby na něm bylo
vidět strach, přesto se zachvěl při pohledu
na blýskající se ostří. Jeden rytíř zvolal:
""Kde je Tomáš, zrádce krále a jeho říše?"
Mezitím nastala tma. Jen jemné světlo svíček

ozařovalo vnitřek katedrály.Mniši měli černé há
bity, sotva je ve tmě bylo vidět, navíc pohled
rytířů byl omezen úzkým hledím helmy .
Filip si s naději řekl, ze snad arcibiskupa v te
temnotě rytíři neuvidí. Ale jeho naděje ho okla
mala. Arcibiskup vyšel rytířům vstříc a řekl:
"Zde jsem! Ne zrádce,ale kněz Boží.Co chcete?"
Když Filip viděl, jak pět rytířů s těžkými meči
přistoupilo k Tomášovi, uvědomil si se smrtel
nou jistotou, že Tomáš Becket položí nyní svůj
život za víru. Lidé z Tomášova komonstva cítili
asi totéž a většina z nich odstoupila. Někteří
se skryli v temném choru, jiní se vmísili do lod
mezi věřící, kteří čekali na začátek bohoslužeb.
Jeden otevřel malé boční dveře a běžel po toči
tých schodech nahoru. Filipa útěk duchovních
rozhořčil. I jemu hrozila smrt - ale věděl, že
neuteče. Nemohl arcibiskupa opustit. Volal za
ostatními! "Modlit se máte - ne utíkat."
Jeden z rytířů pohrozil Tomášovi: "Odvolejte
svou zradu!"
"Nevím, co bych měl odvolávat,"odpověděl To
máš, "nezradil jsem."
Byl naprosto klidný a ovládal se, ale zbledl.
Věděl, že nadchází jeho poslední
hodina-pomyslil si Filip.
"Uteč, jinak jsi mrtvý muž,"za
řval na arcibiskupa Reginald.
Tomáš se ani nepohnul.
Chtějí, aby utíkal - pomyslil si
Filip. Nechce se jím chladnokrev
ně ho zavraždit.
Avšak Tomáš se ani nepohnul.
Potavil se klidně proti rytířůmjako kdyby jim vzdoroval. Stáli
mlčky proti sobě. Vražedný,
strnulý pohled rytířů, z nichž
žádný nebyl ochoten první ude
řit - a proti nim kněz, kterému
jeho kněžská důstojnost zakazo
vala, zachránit se útěkem.
Svůj osud dokonal Tomáš tím
že zlomil kouzlo:"Jsem připaven
zemřít, "řekl, "ale nedotkněte se mých lidí, ani
kněží, ani mnichů ani věřících v katedrále."
Reginal se vzpamatoval první. Zamával mečem.
Spice meče se přiblížila k arcibiskupově tváři.
Přesto váhal. Vypadalo to, že se Reginald veli
ce přemáhá, aby si dodal odvahy, dotknout se
zbraní posvěceného kněze.
Tomáš stál jako solný sloup-díval se na rytíře,
ne na meč. Reginald krátkým pohybem srazil
arcibiskupovi mitru z hiavv.
Zase se vznitila ve Filipovi naděje. Nedokáži tonemohou-myslel si-neodváží se ho dotknout.
Avšak mýlil se.
Tento hloupý útok zvýšil ještě rozhodnost rytí
řů. Vypadalo to napřed, že se zděsili trestající
ruky Boží-ale pak v nich znovu vzrostla odva
ha, odvážit se nejhoršího.
“Chopte se ho a vyvlečte ven!"zvolal Richard.
Rytíři dali meče do pochvy a vrhli se na arci
biskupa. Jeden ho objal v pase snažil se ho od
trhnout od země.
KEN FOLLETT
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ i
R.1988 se rozhodlo 14 řeholnic z protestantského;
hnutí Sester Mariiných ve Švédsku vstoupit do ka
tolické Církve. Přijaly benediktinská řehol.pra-;
vidia. R. 1995 položí základní kámen ke stavbě no- ;
vého kláštera. Bude blízko ruin Alvastrady-prvního cisterciáckého kláštera ve Švédsku. Nový kláš
ter se bude jmenovat Nova Alvastra. Biskup Bran
denburg ve Stockholmu písemně potvrdil význam tc
toho založení. Část kláštera bude sloužit za ho
tel a exerciční dům. Bude tam místo pro 30 ses
ter a 18 hostů. Část sester zůstala při luterstvt
Časopis Focus a Institut pro veřejné mínění zjis
tily, že se modlí jen každý druhý Němec. Na zápa
dě modlících ubývá, na východě rapídne přibývá.
Cos to se mo dlí 15 proč., nitzdy 46 proč._______
Poprvé za 30 let se zase v Německu konají apoš
tolské vizitace/kontroly/kněžských saninářů. Ko
ordinuje je biskup Ludwig Averkamp z Osnabriicku
a musí o vizitacích podávat zprávy. Dotazník s
50 ti otázkami, má odpovědět na to, je-li seminá!
veden v souladu s učením katolické víry. Otázky
schválila kongregace pro vzdělání, vedená kard.
Lagnim. Odpovědný za správnost je místní biskup.
Vizitátorů je 5 biskupů.Vizitace jsou i ve Švýc.
LI sv.Víta byli vysvěceni 2 diecézni knězi a 1 saleziáni- 1 wa působit v Bulharsku._______________
Ve Florencii byl r.1990 prodán za 9000 frs obraz
z 19 st.-P.M.s Ježíškem. Pod čtyřmi vrstvami bar
vy našli pravé dílo Giottovo-se stejným námětem.
Je podepsán I0T.F./I0TUS fecit/z r.1297. Dosud
považovali dílo za ztracené-i když se o něm sta
ré dokumenty zmiňují. U Giotta měl objednat obraz
francouzský prelát u dvora Bonifáce VIII.pro kap
li římského kostela 3.Maria sopra Minerva.______
Volal Lamova exilová vláda chce opustit mestečko
Vharmasata v sev. Indii, kde sídli od r.1959 a kde
jí pronásledují místní lidé-1 násilnostmi. Chce
přesídlit do Jíž.Indie.___________________________
Ve Vel.Británii se rozebralo I.vyd. KATECHISMU
ještě než přišlo na trh, stejně rychle i Il.vyd.
a koncan června vyšlo Ill.vyd. V USA se prodalo
do července skoro milión výtisků a už vyšlo III.
vyd.Při tem vyšel několikrát pravověmý katechis
mus pro dospělé The Teaching of Christ,ale dřív.
Ve Fryburku zemřel býv.biskup pro basilejskou dle
cézi Anton H'áng^U77). Byl pohřben v kryptě basi
lejských biskupu v katedrále v Solothu tnu.
V argentinskou městě Bariloche byl zatčen býv.SS
Erich Priebke a vydali ho Itálii. Zúčastnil se
potlačení rudého hnutí ve Vfeisenthalu-335 obětí.
Tvrdilo se, že mu k útěku pomohl"Vatikán". Ale
historik P.Robert Graham upřesňuje ve sván 9 ti
sv.díle dokumentů z II.svět.války, že Salvatoriár
P.Pankrác Pfeifer, který měl SS muži pcmoci k útá
ku, byl zastřelen opilku americkým vojákem vkvětnu r.l945-tedy tři roky předtún, než Priebkeopus
til Itálii. Pokud jde o biskupa A.Hubala-který
přál nacistům, byl u Pia XI."nežádoucí osobou"
a ani Pius XII.ho nechtěl nikdy přijmout.

18.5.byla v Moskvě konference o právu na ži
vot. Rychle se šíří umělé potraty-Rusky ob
vykle 4x za život dají usmrtit klíčící dítě.
Námět konference:Láska, život a rodina. Zahá
jil ji patriarcha Alexej II.za účasti 300 ti
síc osob.-Tento patriarcha prodal přepycho
vé auto, které daroval r.1939 Stalin jeho if
předchůdci. Chce ukončit obvinění, že pravo
slavní spolupracovali se Sověty. Vůz je obrněný-tehdy se takové"tanky"vyráběly a vůz
dostal býv.patriarcha jako odměnu za to, že
církev připěla vydatně sbírkami na výzbroj
Rudé armády. Litnusinu prý koupil předs.ruského klubu historických aut-Dimitri Lcmakov.
Kněžské bratrství sv.Pía X. zvolilo novým přá
staveným biskupa Bernarda Fellaye z Wallisu,
jednoho z těch, které, vysvětit arcibiskup
Lefebvre 30.6.1988 na biskupy._______________
Sv.Stolec a nanecke země Brandenburg,Sasko a
Durinsko vyměnily 7.7.v Bonnu snlouvy k zří
zení diecézí Erfurt, Gorlitz/ale ne české
Králíky stejného nan.jména/a Magdeburg.
Berlínská diecéze se mění v arcidiecézi,arci
biskupem je současný biskup kard.Sterzynski.
Sv.Otec jmenoval pro nově zřízená sídla také
biskupy a arcibiskupy. Později má být biskup
ství i v Hamburgu.__________________________
V řezenské diecezi se konaly 3.7.oslavy tisíc
tet od Smrtí sv .Wolfganga. Byl tam i. are,Vlk .
Církev v Nouzi/P.Werenfried/vybralo loni na
darech 79 mil.dolarů v západoevropských zemích-tedy o 1,4% víc. Ve Švýcarsku se vybra
lo stejně, ve Francii vzrostly dary o 6,3%.
Nejvíc dostává chudá vých.Evropa-42,2%,hl.na
stavbu církevních budov a jejich opravu,auta
pro kněze ap. V USA podporuje apoštolát skr
ze media. Hnutí se stará o 8120 projektů v
114 zemích. Peníze se přísně kontrolují-nic
nejde do"nečistých"rukou. Vydávají pro asi
půl mil.dobrodinců byletýn. - V Baaru zaseda
lo 6.-8.7. 25 zástupců postních obětí z Evro
py, USA a Kanady. Darů na postní oběť ubývá
/postů také/u nás se letos vybralo o 10% mé
ně než loni-protože se věřícím nelíbilo ne
vhodné heslo o ženách na propagačním plakátě.
Institut pro vych.a africké studie prZUNl v
Londýně objevit stopy předíslamské obce
na ostrově Sir Bani Vas-který patří pod
S jednocené Arabské emiráty._________________
Sv.Otec zaslal list členům řádu Božího Hro
bu, kteří měli v Římě poradu .Mají asi 1800
členů. Sv.Otec si přeje, aby byli víc chari
tativně činni mezi křesťany ve sv.Zemi. Z
Izraele diskri i
raní křesťané odcházejí.
švet.biskup Kuntner zemřel ve Vídní, zdá se,
.že na malarií. Vynořily se pak různé pověs
tí, proto dat kard.Groer zastavit konta
misijního papežského díta a jmenovat novým
vedoucím clstereíáka P.Hencketa,pozdní pov.
Pro nemecké oblasti vysvětil biskup Haas v
Cliuru 3 kněze. Varoval nřed Hrrrhřiřsťvím.

POHLED
K
ZAPADU
SV.PAVEL NEJRADĚJI"ORAL NOVOU ZEMI".

Nesl stařičkého otce na zádech a po dlouhé pouti
přistál v Itálii. Z Aenea udělal básník praotce
augustovského rodu. Proto bylo toto místo pro
Římany posvátné. Vystavěli tam řadu chrámů. Nad
šel hlásat Krista do krajů, kde nikdo před
ním ještě nebyl. Orientálce vede spíš tušení místem byl chrám Patroklův. Tam Alexandr Veliký
než uvažování. A Pavel se rozhodl pro přístav z úcty k hrdinovi Achilovi vyskočil z lodi na
ní město Bythynii, s bohatým obchodem. O tem, břeh a obětoval hrdinům Troje. Později tam jeho
vojevůdci vystavěli město Alexandrii Trojskou.
že šel do sev.Galatska, víme jen z podání.
Žily tam kočovné kmeny Galatů, které si Pavel Bylo tak významné, že César se zabýval myšlen
zamiloval už v Již.Galatii. Ovšem Lukáš, tak kou, přeložit tam vládu. Císař Augustus tam vy
budoval kolonii římských vysloužilců.
přesný v popisech, se o tem nezmiňuje.
GATJATOVĚ-KELTOVĚ-žili hl.v germánských ob
PAVEL ZNAL HOMĚROVY ZPĚVY. Ale jeho cílem neby
lastech. Koncem r.28o př.Kr.se některé kme
lo dobytí Troje. Chtěl získat svět pro Krista.
ny odstěhovaly přes Balkán a Řecko do Malé
Ten bohy Olynpu přemohl. Pavlovi splývalo světo
Asie. Založily tam mj.Ancyru-dnešní Ankaru.
vé moře se světovou Církví. Toužil přinést Kris
Poslední král-placený Říneny-rozšířil jejich ta do Říma. "Mnoho let však nosím touhu, abych
zemi o další oblasti. Tyto barbarské kmeny
se k vám podíval."/Řím 15,23/. Řím však měl
byly postrachon Řeků-ale ti se o ně i zajíma být hlavním působištěm sv.Petra.
li. V některých oborech Galové vynikli,např.
v umění. Král Attalos z Pergamenu Galy vypu V TRÓJI NEBYLA ANI SYNAGOGA-KDE MĚL KÁZAT?
Mluvil spíš k Makedoňarům a Řekům, s kterými se
dil r.240 př.Kr.ale na památku vpádu se za
setkal v přístavu. Byl bezradný-kam dál? Pán mu
chovala dvě vynikající sochy pergamské školy:
přivedl
do cesty lékaře Lukáše. Byl to vzdělaný
"Unírající Gal"a"Gal se ženou." Jsou v Římě.
a zcestovalý muž, praxi měl zřejmě v přístavním
Gal nechtěl vydat vítězům ženu, zabil ji a
pak sebe, Neřecké rysy tváří jsou jasně vyte městě. Pocházel z Antiochie, ale studoval na
jedné ze tří vysokých škol-v Tarsu-snad se zna
sány do kámene. Řekové obdivovali Galy, ti
li
i odtud a zdá se, že ho Pavel pokřtil. Lukáš
dali přednost snrti před potupou. Galové se
napsal Skutky apoštolské; z nich vidíme, že
naučili řečky, ale mluvili i keltsky. Vědycestovali spolu. V přístavu Pavla ještě ošetřo
chtiví, zvědaví, živí, chlubiví a vznětliví.
Na začátku bojovali tvrdě-ale nevytrvali.Po val, aby se úplně uzdravil. Sdílel s Pavelm prv
ní i druhé zajetí v Římě. Pavel se o něm zmiňu
dobné vlastnosti, jaké mají Irové. Ochotně
přijali náboženství, ale lehce se jej i vzda je v listě Kbloským:"Pozdravuje vás milý Lukášlékař." V listě Filemonovi ho jmenuje mezi svý
li. Drutský kult zanikl, ale kmenový a rodo
mi spolupracovníky a v druhého zajetí píše Tivý řád si zachovali. Tančili a zpívali v
motheovi:"Jediný Lukáš je u mne."/2 Tim 4,11./
chrámě matky bohů Kybely, oddávali se krva
Podle podání nebyl Lukáš ženat, po Pavlově
vým orgickým bohoslužbám-pak zase nasloucha
smrti působil v Achii, zemřel asi v Bythinii
li bájím bardů a potom i v synagogách byli
se židy. V pohanských bohoslužbách se krvavě ve věku 84 let a pochován je v Thebách.
LUKÁŠ BYL ŘEK A LÉKAŘ
zraňovali-není divu, že tam povstaly sekty
montanistů a řvoucích dervišů. Montanisty za Jeden odborník zkoumal jeho evangelium i Skutky
apoštolů po stránce lékařské. Zjistil, že Lukáš
ložil býv.kněz Kybelin. Zabývali se proroct
jistě studoval řecká díla o lékařství-která se
vími, hl.o konci světa, měli tvrdou etikutehdy rovnala dílům filosofickým. V jeho povaze
nesněli se proti nepřátelům bránit ani se
muž nesměl podruhé oženit-pěstovali vytržení- jsou řecké rysy-záliba v cestování, láska k mo
ři, skromný, jemný, snířlivý, něžný a oddaný sv.
extaze, postili se a ostře bojovali proti
Pavlovi.
Vyjadřuje se lehce a přesně, jeho řeč
Církvi. -Řvoucí derviši jsou islamská sekta.
tina je mnohem lepší, než řečtina jiných autorů.
Kybeliny chrámy byly po celé zemi. Na jaře
Nepíše v první osobě jako jiní antičtí autořinosili její kněží zahalený obraz bohyně za
jen v Luk 1,3. Na rozdíl od vášnivých, vznětli
zvuků hudby. V temto mateřském božstvu byl
vých
Orientálců je věcný. Proto se hodil za ži
znetvořený výraz pratouhy lidstva, toužící
votopisce vznětlivého Pavla.V jeho dvou knihách
po zmrtvýchvstání. Proto bylo rolnictví pro
ně něčím posvátným. Pavel v tem viděl přípra psaných na pergamenových listech, se spojil
Orient a řecko-prorocké vidění Pavlovo a jasný
vu k hlásání Zmrtvýchvstalého.Syna Božího,
půvab myšlenek Lukášových. Je možné, že sám Lukterý se sám nazval umírajícím zrnem.
kéš obrátil pozornost Pavlovu k Makedonii. Ve
PAVEL SE OBRÁTIL NA ZÁPAD.
Dostali se k úbočí hory Idy, z jejíhož vrchol snu viděl Pavel Makedonce, který k němu vztaho
ku viděl Homér boj o Tróju. Malou Asii prošel val ruku: "Pří jd do Makedonie a pemoz nám!"/Sk.
Pavel bez plánu. Zde mu bylo náhle jasné, co 16.9./ Pavel vyprávěl ostatním o sván snu. Roz
po něm "Duch" chce - měl dobýt Evropu! Sever hodli se jet-plavba trvala dva dny.
PODLE JOSEFA HOLZNERA
ně byly rozvaliny Priamova města-z něhož
kdysi prchnul zbožný Aeneas. APOŠTOL
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TY JSI SKÁLA
KLE M E N T Vlil.
Ippolito Aldobrandini
30.ledna 1592 - března 1605
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<
Pocházel z rodu, který se kdysi přestěhoval z
Florencie do Říma. Narodil se 24.února 1536 ve
Fanu. Alexandr Farnese, kardinal-nepota Pav
la III.,mu umožnil studium práv. Pak vstoupil
do papežských služeb, stal se r.1585 kardinálem
u San Pankráce a ukázal, jak je obratným diplo
matem, když se r.1588 jednalo o nástupnictví po
zemřelém polském králi Štěpánu Bathorym. Jako
kardinál kritizoval nepotismus, ale jako papež
se dopouštěl stejné chyby a po dlouhém váhání
a na naléhání kardinálů ustanovil synovce Cinzio
Passeri-Aldobrandini kardinálem a Pietra Aldobra
ndini státním sekretářem. Oba byli vynikajícími
osobnostmi. Pietro dal vystavět vilu Aldobrandini
ve Frascati a byl prvotřídní diplomat. Cinzio pod
poroval umění-v té době začalo baroko. Laik - nt
pota Gian Francesco byl schopný voják a chytrý
správce. Ale povýšení svého domu na knížectví
Klement odmítnul.
Nejdůležitějším problémem byly poměry ve Francii
Politicky bystrý král Jindřich IV.vstoupil do ka
tolické Církve, pak byl zbaven exkomunikace a
papež ho uznal. Byla to ovšem citelná rána pro
španělskou svetovládu Filipa II. Papeže to však
zbavilo nesnesitelného tlaku, i když to trvalo ně
jakou dobu. Klement se snažil zasahovat mírumi
lovně i ve Francii. Narazil ovšem na nesmírné
těžkosti. Král totiž nechtěl přijmout dekrety
Tridentského sněmu, aby si nerozhněval protes
tantské hugenoty a galikány - kteří chtěli, aby
byla katolická Církve ve Francii odloučená od
Říma a chtěli nadřazenost sněmu nad papežem.
Rozhodnutím ediktu Nantského z 30. dubna 1598
byla zaručena svoboda katolíků i kalvinistů.
V té době působil blahodárně ve Francii a částeč
ně i ve Švýcarsku ženevský biskup sv.František
Salezský(ovšem nebydlel v Zenevě, tam tajně
občas dojížděl). Byl to první z řady světců,
kteří změnili tvář Francie. Církevní stát papež
zvětšil, když po vymření rodu Este r.1597 k své
mu státu připojil Ferraru. Tam také půl roku
bydlel. Jeho vztah k nástupci Filipa II., Filipu
III.byl napjatý. Nepodařilo se mu sestavit Ligu
proti Turkům, kteří se vtírali do Evropy.Také
poměry v Anglii se nezměnily. Po smrti Alžběty
I.r.l6O3 nastoupil na trůn syn Marie Stuartovny,
Jakub I. Byl vychován protestantsky, vůči mat
ce se choval bezcharakterně, skládal oslavné bás
ně na Alžbětu I.,vražedkyni jeho matky, a byl
velmi lstivý. Na trůn nastoupil dvacetiletý, Na
papeži vyloudil mnoho peněz pod slibem, že se
stane katolíkem. Ale i Alžbětě I.se špatně odvdě
čil. Těla obou královen, které se za živa nenávi
děly, uložil ve westminsterském chrámu vedle se
be. - Papež měl velké starosti i na poli duchov
ním. Týkalo se to vztahu mezi milostí Boží a svo
bodnou vůlí. První zastávali dominikáni, druhou
jezuité. Protestanté svobodnou vůli neuznávali.

Diskusi nejučenějších teologů obou řádů sle
dovala s napětím celá Evropa. Konečně
rozhodl papež Pavel V. Otázka definovat
vztahu milosti k svobodné vůli není ještě
zralá. Oba řády ať se drží svého názoru
a snášejí se v lásce.
IQ
Tragedie ve vládě Klementově byla poprava
slavného heretika Giordana Bruna a popra
va vražedkyně vlastního otce Beatrice
Cenci.
Papež i jeho synovci byli velcí přátelé umě
ní, především barokního, které se tehdy
začalo rozvíjet v literatuře i výtvarnictví.
V té době napsal také T. Tasso mj. Osvobo
zený Jeruzalém, který je eposem proti
reformace. R.1595 mu dal Klement byt ve
Vatikáně, kde napsal Tasso báseň o stvoře
ní světa a krásné hymny pro breviár.
Vynikajícího historika Césara Baronia-autora rozsáhlého dějepisného díla-ustanovil pa
pež vedoucím vatikánské knihovny.Násled
ník Fontanův-Giacomo delia Porte-dokončil
r.1596 vatikánský palác. Papežský oltář
v chrámě sv. Petra posvětil papež r.1594.
Jemu se věnována také kaple proti kapli
Řehořově. Jeho největším dílem v oboru
umění bylo dokončení staveb na Kapitolu,
navržených Michelangelem. Pohřben je v
kapli Borghese u Panny Marie Větší, zříze
né Pavlem V.
Klement byl zbožný, svědomitý, spravedli
vý a mírumilovný. Jeho slabé zdraví bylo
někdy příčinou přílišného opatrnictví,
a nerozhodnosti. Upřímně přijímal kritiky.
Žil velmi prostě, rád jedl s četnými chudá
ky, které také často při jídle sám obsluho
val.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

VY SE PTFTE-^YnCPOVÍOM
Švýcarská televize hlásila, že basilejský
biskup zruší dogma celibátu a vysvětí že
naté muže na kněze.
1. Dogma je pravda víry a tu nemůže zrušit
ani papež.
2. Povinnost bezženství,ceiibátu-je u kněží
se západním obřademtne u řecko-katolíků
čili uniatů-ale ti se musejí oženit před
vysvěcením, ovdoví-li, už se ženit nesmě
jí a jen neženatý kněz může být vysvěcen
u nich na biskupa). Není to dogma, ale
závazek, ke kterému se seminarista před
vysvěcením zavazuje - tehdy je mu 24 let
čili už má z toho, k čemu se zavazuje,
rozum. Vrůstá-li stále hlouběji do Krista,
varuje-li se příležitosti ke hříchu-může
svou přísahu dodržet.
3. Zije-li kněz v konkubinátě, dopouští se
tří těžkých hříchů:proti šestému přikázá
ní; slouží sice platně mši sv.a uděluje
svátosti-ale dopouští se svatokrádeže. A
konečně-nevěrci se mu posmívají! i Církvi)
slabě věřící to pohoršuje a pevně věřící
to bolí. Kristus ostře odsoudil ty, kdo
dávají pohoršení!

RUSKA' RULETA

Gary přisunul krabičku od sirek k Johnovi.
Na vatě ležela hnědobílá kapsle.
Johnovi se vzrušením sevřel žaludek. Maně
pohlédl k pultu, kde v kouři a pachu potu,
stálo množství mužů. K jejich odlehlému
stolu nepohlédl ani jediný.
"Jed je smrtící,"podotkl Gary,"za minutu je
člověk mrtev. Nejvýš za dvě. A vypadá to,
jako srdeční mrtvička. I při pitvě!"
"K té nedojde. Tetička je stará a křehká,
srdce jí špatně funguje,ale má pevný kořen'.'
"Stojí to dva tisíce dolarů,"přerušil jeho
úvahy Gary. "Dá to práci... A když uvažuješ
že zdědíš všechno, je to pakatel."
John povrzdechl. Bylo mu 32 let, žil u
tety jako příživník.
"Tím si pomůžeš, nedostudovaný medik, že?"
neodpustil si jedovatou poznámku John.
"Přesto jsem v těchle věcech geniální. "
John vytáhl z kapsy lahvičku s hnědo-bílými;
kapslemi a novou kapsli k nim přidal.
"Tyhle kapsle musí brát třikrát denně. Jed
nou vezme i tuhle - smrtící. "

Sníh. Mlha. Nevlídný večer a taxi nikde.
John věděl, že musí jít přes pochmurný a ne
právě bezpečný park. Měl nepěkný pocit - a
právem. Ze tmy se vynořil hubený chlapík se,
supí tváří. Zabořil Johnovi pistoli do ža^
ludku:"Naval prachy, kamaráde!
"Mám jen kreditní kartu!"
"Tak dej všechno, co máš."
Johny rozepjal plášť, supí tvář vytáhla ho
dinky, tašku, prsten-dárky tety Pavly.
"Knoflíky jsou také zlaté, že? Sem s nimi!"
Supí tvář urvala šest knofkíků a tři z ru
kávu. "A v kapse kabátu?"
John se sevřenými rty si nechal prohledat
kapsy: nakousnutý chlebíček vyhodil a při
čichl k kapslím:"Je to zdravé?""Beru tři
denně, na posílení nervů."
Supí tvář ukázala zdravé zuby:"To se mi ta
ké hodí. Ještě vázanku." Div
Johnovi hedvábnou vázanku ne
utrhnul. Pak lupič zmizel ve
tmě.
John šel na policii. Tvrdil,že
lupič byl maskovaný. Iten chlap
jistě všechno přebere a jestli
si vezme i kapsle, může být v
okamžiku mrtev. Nebyl to silák,
John hádal, že je to mladík.
"Co je tohle?"zeptal se detek
tiv a přisunul k Johnovi tašku,
zlaté hodinky a prsten(

dále kapesník, vázanku, klíč od dcmu a lahvičku
s kapslemi. John přikývnul a věci sebral.
"Ten darebák se ani nebránil, když jsne ho za
týkali , "podotkl detektiv. "Měl jste štěstí, je
to kluk, a už má na triku dvě vraždy."
Johny se zachvěl a mlčel.
"Jen tak pro formu. Bank tvrdí, že je našel,ale
to se mi nezná. Přepadl vás, co?"
John kývnul.
"A kolik kapslí bylo v lahvičce?"
Než je mohl John spočítat-ani sám nevěděl, ko
lik, vstoupil policista.
"Hank je mrtev!"
"Cože? Hned tam jdu! Ty věci si seberte a po
druhé nechodte přes park. Je to nebezpečné."

John se zastavil v baru. Rychle vypil dvě skle
ničky ginu. Ted by si měl vzít třetí kapsli.
Vytáhl lahvičku, ale pak si vzpomněl na Garyho
a šel mu zatelefonovat.
"To jsem já, Gary. Potřebuji ještě jednou tu
kapsli."
"Cože? Neúčinkovalo to."
"Nevím. Lahvičku s kapslemi jsem ztratil. Můžeš
mi dodat ještě jednu kapsličku?"
"Mohu, ale stojí to zase dva tisíce dolarů."
"Co mám dělat? Souhlasím."

Vracel se k donovu - ale ne parkem. Před ním
měl už panický strach.
Když se podíval na nádhernou vilu, poskočilo mu
radostí srdce. To všechno bude jeho. Nejen vila
se zahradou, ale i tučné konto v bance a balík
cenných papírů. Nemusí pracovat do smrti. Jen
“ h”1“
NAŠE KRIMI
Teta Pavla seděla před televizorem. John ji
lehce políbil na tvář. Jidášův polibek, napadlo
mu, když si vzpomněl na to, co se jako chlapec
učil v náboženství. Kde jsou ty časy! Takové
hlouposti. Ale jsem Jidáš...Jidáš...
"Později mi povíš, jak ses bavil."
Chci vidět konec - ted je krimi."
Vystoupil po schodech do prvního poschodí. Umyl
si ruce a vzvytáhLtřetí kapsli. Th jedovatá už
je pryč. Ale pozítří dostane novou...Bohu...ne,
dáblu díky!
V koupelně si umyl ruce a pak polkl
hnědobílou kapsličku.
Když vstoupil do svého pokoje, ucí
til prudkou bolest v žaludku a ta
se pcmalu rozlila po celám těle.
Padl na kolena, chtěl volat o po
moc, ale už bylo pozdě.
Padl na koberec, zaryl prsty do
silné látky, oči ztmulé hrůzou a
poznáním.

"Johny, pojá sem,"volala tetička
z pokoje."Ten zločinec, to tě pře
padl, se oběsil." „
.
Ben STmonts

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.ned v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10 1
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Čechy,,
Rtlmelinbachweg , neděle
9 hod
CURTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
směr Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 h
CURYCH-každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue
Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hod
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v
kapli u kostela sv.Karla
10 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 MISIONÁřQ
P. Josef ŠIMČ1K, PÓ04 ZCRICH,Brauerstr.99.,tel.01-2415025
P.Anton eANÍK-tamtéž, tel.01-2414455
P.Martin MAZAK - 14,rue Marson-Kouge,
1400 YVERDON-LES BATNS,t.024-222537
P. Alois ONDREJKA-Leonhar-dstr.45. ,Basel,
tel. O61-692O4O4
:
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
Modlitba ružence,po ní v 19,45 mše sv.s
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
Boská v Curychu.
PRVNÍ PATEK'V MĚSÍCI MSE SV. v 19.30
P.Šimčík rád navštíví naše nemocné dona
či v nemocnici. Upozorněte ho na ně!
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EXERCICIE V QUARTENU - s P.H.DANIELEM,
sekretářem arcib .Vlka-na tána BUH A JÁ
Přihlášky P.J.šimčík
28.-30.10.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
POUŤ DO SV.ZEMĚ -má být 24.4.-6.5.1995
Kdo by rád navštívil posvátná místa-i
klášter sv.Kateřiny pod Sinajsn, ať se
přihlásí co nejdříve u P.žimčíka. Přípra
va vyžaduje mnoho času a obětavé práce!!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocx
KDO CHCE PŘIJMOUT SVÁTOST KŘESŤANSKÉ
STATEČNOSTI-Sv.BIŘMOVÁNÍ- ať se přihlásí
k přípravě u P.šimčíka. Biřmovat bude
P.J.Skarvada, pražský světící biskup, kte
rý přislíbil vést pouť v Einsiedelnu.

VZÁCNĚ VÝROČÍ -50 let manželst
ví oslavili i s 12 dětmi a vnuky
JOSEF A MARIE ADÁMKOVI v Brně
některé jejich
děti pracují v církev
ních službách např.Evžen Adámek. Kdysi
jsme uveřejnili rozhovor se statečnou pa
ní Mankou Adámkovou z Domažlic. Pochází po
matce z rodu Sladkých-Kbsinů. Jedna dcer
ka je Voršilkou. V některém z příštích
čísel se k tanuto vzácnánu výročí v Roku
rodiny vrátíme. 12 dětí s vnoučaty a je
jich manželi čítá 64 osob.BLAHOPŘEJEME !
»•••••••••••••••••••••••••••••••••M«**«

OTEC BISKUP HAAS prý dosud nedostává pení
ze z katolické administrace. Musíme ho
podporovat sami!__________________________
P.Ant.BERNÁČEK vydal knihu o svých zážit
cích za II.světové války:VE VÁLEČNĚ ARĚNĚ
100 str.Ilustr. Cena není uvedena.______
Karel KUKAL:DVj^C'± KŘÍŽŮ. Svižnýn slohem
vypravuje autor b utrpení vězňů v Jáchymo
vě, o pokusu o útěk na západ. Pokus byl
neúspěšný-8 vězňů komnisté krůtě umučili,
ostatní šli do vězení-a jediný z nich,
autor knihy, žije. I když je vyprávění tra
gické, je proniknuté tu a tam humoran,kte
rý čtenáři trochu četbu nadlehčí. Jen ma
lá ukázka: K.Kukal byl tak vyhladovělý,že
mu vyčnívala na místě kapsy kost a dozor
ce myslel, že v kapse něco má. Každý poli
tický a náboženský vězeň by měl napsat
své vzpomínky-je to vzácná dokumentace!!
14. září 1924 se narodil náš milý Otec
biskup Jaroslav Škarvada, generální vikář
v rodné Praze. Do dalších let pastýřského
působení mu přeje redakce i čtenáři Boží
požehnání, aby pracoval ještě dlouhá léta
ve vlasti tak, jak pracoval pro nás v zahra
ničí.

POMSTA
Vstoupil jsan k přepážce poštovního '
úřadu. Stál tam jediný muž a chtěl
;
dvě desetifenikové známky.
Úředník přikývne, odtrhne pečlivě a
obřadně dvě známky a zdvihne oči.
"Nemýlím se?"
"Proč?"
"Mám potěšení s panem Majerem?"
"Jistě."
"To je výborné,"raduje se úředník přá
telsky. "Jak se vede, pane Majere? Co
dělají děti? A co vaše paní? Doma je
všecko zdravé?"
"Děkuji, jde to,"odpoví mrzutě pán
přede mnou."Tak kde jsou ty známky?"
"Zde, prosím, kolik jich chcete? Máme
i dvacetifenikové i markové - mohu
ván jich pár přibalít-snad deset kusů,
a máme to právě dvacet marek."
"Dejte to sem. Markové nechci,"zavrčí
Majer,"spěchám."
Poštovní zaměstnanec na to nedbá:"Máne tu ještě příležitostné známky, po
dívejte se, není to nádhera? Na to se
sběratelské srdce jen směje?"
"Nejsan sběratel!"vykřikne pan Majer.
"Jednou se s tím začít musí. Vaši vnu
ci vám budou vděčni - nebo jejich
vnuci. Víte, co dnes stojí známky z
minulého století? Takový Mauritius?"
"Nemám děti, tedy ani ne vnuky."
"Tak mladý muž? Děti přijdou a budeteli sbírat známky vy, budou i děti."
"Dejte ty známky sem. Už mám toho žva
nění dost."
"Tak kolik přesně, pane Majer..."
Zavrčení a sevřené pěsti.
Úředník klidně a pcmalu počítá.
"Dohromady to dělá 19,50 marek."
Pan Majer položí nevrle na pult pení
ze a sáhne po známkách.
"Ještě maličkost, pane Majere, měl
bych pro vás ještě něco..."
Ale pan Majer shrne dohromady známky,
nečeká ani na peníze zpět a zlostně
opustí poštovní halu.
I já se rozhorlím a ptám se:"Prosím
vás, proč jste zdržoval pana Majera
zbytečnými řečmi?"
"Abych se panštil!"
"Panštil? A za co? Je to váš nepřítel?
"Vůbec ne,"odpoví úředník,"je to můj
hollc'"______ Peter SCHNEIDER

NOVINKY
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President Havel poděkoval P.LÍznovl, T.J.,za jeho p-tá
ci mezi cikány, vyšinutými lidmi a vězni. Snaží se je
připravit k zapojeni do normální společnosti,_________
17.6.byl vysvěcen nový kostel NeposkvrněnéhoPočetí
P.M.v Praze-Strašnicích. První návrh byl r.1929. Vál
ka a konunistický režim práce přerušily. Základní ká
men posvětil sv.Otec v Bratislavě r.1990. Dvě kaple
jsou zasvěcené sv.Anežce a sv.Wolfgangovi z Řezná.Ten
povolil I.biskupa v Praze, Dětmara, II.byl sv.Vojtěch.
I ze Švýcarska přišla panoc-díky panu Holečkovi, a z
Kanady, díky panu Vostřezovi, také z Německa.
Od 16. -23.9. je v Praze květový i jezd kata l.kdruženi,
pro media-televizi a rozhlas. Má plk jit 50 účastníku z
130 zemi. Téma: Media a lidská důstojnost.____________
Nový předseda vlády v Itálii, Silvio Berlusconi, před
nesl poslancům nové duchovní podněty. Ohradil se proti
nařčení z fašismu. Předsedkyně poslanecké sněmovny Ire
ne Pivetii je horlivá katolička. Prosadila, aby se v
kapli parlamentu sloužila mše sv.-dosud se kaple pou
žívala zřídka. Katolíky na vedoucích místech hned za
řadí jejich nepřátelé mezi fašisty.___________________
Mezi 30 ti cleny nové papežkké akademie pro život je 1
naŠ krajan - chirurg na KU, Petr Hach. -Slovenský ředi
tel pap.misijního díla je P.Vojeněiak.-l .vyslancem
Izraele o. Sv.Stolce je Samuel Hadad. Apošt.nunciem je
Cordero dl Montezemolo-navštívil 1 Izrael.presidenta.
V Ostrovitjanove ul.v Moskvě má být na rozloze 6,5 ha
postaveno islamské kulturní středisko se sportovním,
lékařským a j.zařízením. Položili tam černý kámen/asi
napodobenina kamene s"nebe"v Mekce/s nápisem, ale ten
zmizel a když jej našli, byl tam červený nápis"černoši
ven". Míní se tím zřejmě Kavkazané, obviňovaní z mafiozní činnosti v Rusku. Vedení Moskvy je zavaleno
protesty proti stavbě, která dosud není povolena. V
Moskvě žije na milión muslimů, hl.Tatarů a mají už
2 mešity. Do r.1917 měli kulturní středisko, které jim
komunisté zavřeli. 60% Moskvanů je proti islamu.
Sv.Otec jmenoval 13.6. 11 kardinálu a 5 arcibiskupu a
biskupu členy kongr.pro katol. výchovu-m j.arcíbis.Vlka.
Kard.Silvio Odd/857býv.prefekt kongr.pro kněze, řekl
v rozhovoru s italským deníken Corriere delia sera 8.8
že by navrhoval za budoucího papeže kard.Ratzingera/67
pref .kong.pro nauku víry. Je pravověrný i otevřený
pro nové věci. Ještě nedozrál čas pro"černého"papeže.
President L.Ualesa prohlásil, že by se raději vzdal
úradu, než aby podepsal uzákoněni potratu.____________
Postulátor blahořečení Pavla VI.,P.P.Melinarihe,T.J.
řekl, že proces postupuje velice ponalu-zatím nepře
stoupil milánskou diecézi. Zřejmě se poukazuje i nato
že za jeho vlády uvadla silně víra-i když jeho posta
vení po II.Vatikánu bylo neobyčejně obtížné.________ __
5.6.byl v Praze na mši sv.princ Charles z Anglie. Mír
sloužil biskup Skarvada-pak byla recepce v knihovně
Strahovského kláštera. Princ s presidentem založili.
27.7.odešel v Prostějově na věčnost +
Pražský památkový ^ond a ke ctí prince byl ve Vladi
salezián P.Dr.Jaroslav Poláček/66/.Je
slavském sále na Hradě slávnostný koncert.____________
ho sněn byly misie v Rusku a r.1992 se Ve vlasti zemřela paní Marie Malásková, manželka prof.
jeho sen splnil. Čeští katolíci ve Švý Maláška, dlouholetého politického a náboženského vězně
carsku ho velmi milovali.
Vzorně vychovala 4 děti-když byl manžel ve vězení.

po NOVÉHO VE SVET §

Pro nasmání
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Biskupská konference v Itálii zjistila, že! Holčička ne a ne jíst. "K čemu je vlastně dobré
zené má nejmenší natalitu na světě.
jídlo?" ptá se zarputile.Otec se rozhněvá: "To ze
Předvídá se, že bude brzo na každou ženu
ä lené tě chrání před kurdějemi, žluté je dobré
připadat 1 dítě. Konference se zúčastnil i 1 pro zrak, bílé posiluje a všechno dohromady tě
0.biskup Škarvada a prohlásil ve VR, že mno chrání před výpraskem."_________________________
ho lidí ve vlasti už neví nic o arcib.Bera-' Věštkyně prorokuje."Šestka je vaše nešťastné
novi. Byl by rád, kdyby byl are.Beran pro- * číslo, trojka je vaše šťastné číslo.""To souhlasí',1
hlášen na blahoslaveného. Jeho životopis pij říká zákazník. 11 V šest vstávám a ve tři hodiny
še Mons.Polc. Zesnulá sestra Bonita, Bóro- ! s prací končím a jdu domů."_____________________
mejka, se zmiňuje ve sván životopise o
Dva podnikatelé se baví!"Já jsem při požáru
smrti kard.Berana-byla tam přítomná. Kdy
; podniku vydělal dvě stě tisíc. Pojišťovna všech
dojde na naše biskupy-mučedníky a vyznavač^ no zaplatila." "To nic není,"odpovídá jeho kole
Konference Sdružené katol.rodin ve Francie : ga , "já jsem vydělal při povodni půl miliónu."
lituje rozhodnutí franc.senátu, který neza-: "Nádherné. Gratuluji. A prosím tě, jak se dělá
kázat zmrazovaní prespocetných lidských zá-\ povodeň?"________________________________________
rodku ve zkumavkách. Používají se nejen k ■ Američan navštíví Trafalgarské náměstí v Londý
vědeckým účelům, ale i výrobě kosmetiky.___ ; ně. Ptá se domorodce:"Kdo je ten muž na pod
stavci uprostřed náměstí?""To je generál Nelson'.'
Ke konci týdenní návštěvy v Gruzii a Arménii
"A proč tam stojí?""Udělal z Anglie to, čím je
řekl kard.Silvestrini, prefekt kongr.pro
i dnes. ""To je však nespravedlivé - vinit z úpad
vých.církve, že sv.Otec chce věnovat peníze i ku země jediného muže."_________________________
na st ivbu nemocnice v hl.ir~stě Tbilissi.
■ "Proč jsi nevypočítal ulohu z počtů, Pavle? Zně
Koncem května zemřel P.Jar.KNÍTTEL.Založil ; la: ujdu-li deset kilometrů a trvá to dvě a půl
nakladatelství Signum unítas,organizovat 3 ; hodiny, jak dlouho to bude trvat, musím-li ujít
Akademické tydny.
dvacet kilometrů?""Pane učiteli, náš tatínek se
Kulturní referát biskupství v Linci podpo- ■ ještě z té cesty nevrátil."________________________
řil finančně přemítání filmu Maria a Josef,! "Jste si naprosto jist, že obžalovaný je skutečně
proti nanuž se postavil i sv.Otec. Film zo- ten muž, který vám ukradl vaše auto?"ptá se
stuzuje Matku Boží a sv.Josefa a je lživý. ! soudce. "Byl jsem si tím naprosto jist, "odpoví
Rektorem teologické fakulty v Lineí je Mat- dá žalobce,"ale po křížovém výslechu si už ne
tías Sehamer[48), který není knězem.______ jsem jist, jestli vůbec nějaké auto mám."________
Manželka říká rozmrzele:"Proč pořád čteš noviny
V Itálii ještě poněkudubývá katolických
kněží, ale je zase víc seminaristů. Loni byi při jídle? Pak ani nevíš, co vlastně jíš."
"Právě proto ty noviny čtu,"odpovídá manžel.
lo vysvěceno 510 kněží, víc než 1992.2238
seminaristů se připravuje na kněžství,1992 "Tuhle čtu, že mohamedáni poznají své ženy
jich bylo jen 1972. Pro římskou diecézi vy teprve po svatbě. ""Co je na tom divného? Vždyť
světil kard.vikář C.Ruini 39 Kneží.________ u nás je to také tak."
Polský soud zamítl registraci pornografic Jirka a Anička se pohádali. Maminka napomíná
kého US časopisu Playboy.___________________ Aničku! "Když tě Jirka zlobí, musíš ho potrestat
pohrdáním." Po chvilce volá Jirka: "Mami, naho
Evangelická církev v Rakousku přijala homo ře se mnou naše Anča pohrdá, ale dole mě kope'.'
sexualitu . Největší příliv homosexuálů je
Manželka se diví!"Před rokem, po svatbě, jsi mi
v diecézi Linec, kde se k tonuto sodonskánu vždycky dal větší část jídla při obědě a sám
hříchu příznivě vyjadřuje i oficielní kato sis vzal menší. Ted to děláš naopak. Copak mě
lické církevní noviny. Odpovědný je biskup. už nemiluješ?""Ale miluji tě stále. Jenže za ten
Od r.1989 v Dánsku a od r.1993 v Norsku je rok ses už naučila vařit."_______________________
homosexuální partnerství na úrovni manžel
"Hrome, teď mi spadly brýle do Vltavy.""To ne
ství._______________________________________ ní Vltava, to je Ohře. ""Opravdu? Já jsem totiž
Ód 30.ó.byly poprvé v Evropě vystaveny ve
bez brýlí úplně slepý."
Vatikáne Qumranské texty.___________________
Vedoucím výchovného tiskového střediska KNA
/katolické tisk.agentury/ ve Frankfurtě je
bratr biskupa Lehmanna z Mohuče, Reinhold
Lehmann,který musel začátkem r.1991 pro ko
rupční aféru opustit katol.Missio v Mm r y
Právník Robeni Ton(25) založit společenství
"Mladí 2000" které se soustřeďuje hl. na
modlitbu a úctu k Ne jsv .Svátostí. Vzniklo v
USA a je rozšířeno v mnoha zemích.
P.Jiří Kopie oslavil 26.6. 25 let kněžské
práce.-Rafael Kubelík je 80 ti lety.
ž Tržní hospodářství-
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JAKÝ JE VÁŠ POMĚR K PRÁCI?
1.Snažíte se udělat svou práci rychle, dobře
ano - ne
a rozumně?
2.Šetříte čas i materiál zaměstnavatele tak,
jako kdyby to patřilo vám?
ano - ne
3.Přijímáte kritické připomínky s rozmyslem
a ochotně?
ano
ne
4.Nedbáte na pomluvy spolupracovníků ani
ne
sami pomluvy nešíříte?
ano
5.Ochotně pracujete přes čas?
ne
ano
6.Stýkáte-li se při práci se zákazníky
dbáte pečlivě na svůj zevnějšek? ano - ne
7.Hovoříte se šéfem upřímně o svých obtížích, které máte při práci?
ano - ne
8.Jste přátelští ve svým kolegů?.
ano - ne
9.Pomůžete jim radou i jinak?
ano - ne
10.Dodržujete bezpečnostní předpisy?ano - ne
ne
11.Těší vás vaše práce?
iano
12.A když vás netěší, snažíte jí dát
náplň, najít v ní něco dobrého,
ne
aby vás těšila?
; ano
ne
13.Zdokonalujete se v práci?
iano
ne
14.Odevzdáváte vše, co děláte,Bohu ano
.

n

14-10 bodů: máte správný poměr k práci - víc
než vynikající.
9-6
bodů: není to sice nejhorší, ale také ne
nejlepší. Což kdybyste večer zpytovali
také o svém pcměru k práci svědcmí?
5-3
práce vás netěší, ale vložíte-li do ní
trochu lásky k Bohu-snad bude váš pcměr
k práci, zejména důležité - lepší,
2-0
co na to říct? Při zpovědi se zaměřte
na svůj vztah k práci. Jistě vám Bůh po
může - ale musíte se i snažit.
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KŘÍŽOVKA
V sloupci A a B jsou
pro nás 2 významná
mís ta__________
1. Německy "pták
2. Dívčí jméno
3. Odměna za hřích
4.Země východu
5. Buditel
6. Velký prostor
7. Latinsky"jméno" .

o

C luAr-i k temí
h 1 e clá napa ŕe d
chylou
ii se —
E>e , be z c? ha —
ra k te r n í u
cl r-i i li v oh .

Lidová moudrost.
NAJDETE 1O ROZDÍLU0
MEZ! OBRÁZKY?

KLUB

Zeitschrift der kath.Tschechen in der Schweiz
Jährlich lOx Jahrgang XXV.Abo.30 sFr-Ausland 35 sFr
Redaktor: Franziska Peter, PF 7521-CH.81O6, Adlikon, tel.01-8311113
Druckerei: M.Cirnburek, Badenerstr.698-CH-8O48, Zürich, tel:01 -4316878
Bank.Konto:Katholische Mission für Tschechen, 8004 Zürich
Schweizerische Volksbank 8026 Zürich-Helvetiaplatz, Konto 80-710-4
••••••••••

