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jistý kazatel tvrdil, že Bůh nás musí přijmout takové, jací jsme. Takové nás
sice příjme - ale jak?
Představme si, že bychom nej lepšímu příteli stále ubližovali:uráželi ho, spílali mu, kazili mu děti, pomlouvali ho, ponižovali...Tu by nám prokázal mimo
řádné dobrodiní. Propadli bychom se hanbou! Tak dobrý člověk - a my?
Takoví ovšem hejste-ale představit si to Umíte. Skoro každý z nás někdy něko
mu nějak ublížil-snad jen nevšímavostí, zamračením - nebo i víc.
Bůh nám odpustí každý hřích, když ho litujeme a snažíme se polepšit. Sv.Augus
tin žil přes deset let v konkubináte, měl s onou ženou chlapce-a navíc učil
lžím víry-herézím. Bůh k němu promluvil skrze sv.Ambrože-biskupa v Miláně.
Sv.Augustin svého hříchu litoval, ovšem nepolepšil se hned, ale pustil se na
cestu k Bohu. Milovanou ženu poslal zpět do Afriky, o syna se postaral - a
stal se velkým Učitelem Církve. Takových kajícníků je mezi světci mnoho-i mezi
těmi, kdo snad ještě k dokonalosti nedošli. Snaží se ze všech sil, žít podle
učení Kristova.
Kristus předal Církvi k rozdávání sedm svátostí-pro každou důležitou chvíli
života: narození, manželství, nemoci, svátost křesťanské statečnosti-biřmování-život podle katolické víry není lehký-dal nám i svátost očisty-zpověd,
svátost posily-své Tělo ve sv.přijímání-a svátost rozdělovatele svátostísvěcení kněží. Máme dát Bohu mnoho-ale dáváme to jen sobě-Bůh nám dal mnohem
víc. Přes dva roky učil nechápavé lidi-a učí je i dnes-stejně nechápavé. Od
pouštěl hříšníkům-i dnes-dělá zázraky-stále. Nakonec se dal pro naši záchranu
umučit.
A jak my se mu odměňujeme? Jak přijímáme jeho dary? Jak je předáváme těm, kte
ré nám svěřil, s kterými se setkáváme?
Ruku na srdce - tolik nám už toho Bůh odpustil, kolikrát nás na cestě života
vytahoval z bláta hříchu, křísil a někdy i trestem upozorňoval na to, co nám
škodí...Nasloucháme jeho tichému hlasu? V nemoci, v opuštěnosti, v starostech
ale i v šťastných chvílích našeho života?
Jistě si zaslouží, abychom po odchodu z času do věčnosti předstoupili před
láskou zářícího Boha bez škrábanců,
boulí a špíny hříchů-a živí-ne mrtví
smrtelným a nelitovaným hříchem.
Ano-Bůh nás přijme takové, jací jsme.
Ale my sami nemůžeme předstoupit před
jeho Lásku nevděční, nemilující, chlad
ni a lhostejní,Jinak zavrhneme sami sebe-bud k věčnému palčivému a bolestné
mu stesku po Lásce-nebo k uzdravování
a očistě-nebo-a to přejme Vám všem i
sobě - přímo do Jeho milující náruče.
Bůh nás přijme, dokud v nás najde aspoř
jiskru Sebe Samého-totiž činnou lásku
k sobě a skrze Něho i k lásku k lidem.

Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
24.9.přijal sv.Otec demisi st.gallenského bis
kupa Otmara Mädera(73), který je churavý.
Kapitula pověřila 28.9.svého probošta, bisk.
vikáře Ivo Flirera vedením diecéze. Kapitula
má od r.1847 právo vyvolit mezi kněžími 6
kandidátů. Zeptá se jich, zda by volbu při
jali, pak pošle jména na nunciaturu, ta ši
je prověří a pošle Sv.Stolci, který je potvrdí
pokud odpovídají jejich kvality biskupskému
úřadu. Budoucí biskup nemá být členem ka
pituly a musí být knězem z diecéze.Pak si
prohlédne seznam Velká rada, která má prá
vo některého kandidáta škrtnoutljak se to
stalo v Basileji). Volit se bude v zákristii
katedrály a souhlasí-li zvolený, oznámí se
i
jeho jméno Sv. Stolci (napřed ovšem nunciatu
ře), a když Sv.Stolec souhlasí, hned se je
ho jméno uveřejní. Volba se má konat v úno
ru nebo v březnu, pak je zvolený vysvěcen
na biskupa-nástupce apoštolů. Volba se koná v zákristii katedrály.
Sv.Otec trpí psychologickými následky po
atentátu (1981 .'řekl přednosta anestesie na
jkubuce Fenekku. Corrado-Mani, britskému
týdeníku The European. 5 operací nezů
stalo bez následku. Prof.Mani radí, aby se
nevzdával úřadu,ale omezil práci a cesty.
Zdá se, že papež ztratil radost ze života,
uzavřel se do sebe. Návštěvu OSN a USA
odložil na listopad 1995-na oslavy 50 let
od založení OSN.-Po operaci 29.4.začal
sv.Otec příliš brzo pracovat.-Chirurg sv.
Otce.prof.Fineschi, řekl Corriere della Se
ra, že také odradil sv.Otce od dlouhých
cest. Ten chce jet začátkem 1995 na Filipí
ny, do Austrálie aj.V listopadu Sicílie.
Na Filipinách-12.-16-.l.bude také výstava 2OC
uměleckých děl renesance. Začne 10.11.a po
trvá do 10.2.1995.Jsou to díla z Vatikánských
museí i kopie děl renesančních mistrů. Sv .Otec
tam pude blahoslavit i dva Boží služebníkyPetra ToRota z Papui a Josefa Vaze ze Sri
Lanky(Ceylonu).-Sv.Otec přijal 29.9., v Castel
gandolfu I.izraelského velvyslance u Sv. Stol
ce, Samuela Hadase(63)narozeného v Argenti
ně z polsko-židovských rodičů . Pozval také sv.
Otce na návštěvu Jeruzaléma.-24.9.přijal sv.
Otec členy nadace Centesimus Annus, zal.r.
1993. Ta má šířit katolické sociálně učení po
mocí katol.podnikatelů a šíření učení podporo
vat finančně. Nadace Pro pontifice vznikla z
podnětu kardinála Castillo Lara, ředitele
správy majetku Sv.Stolce.
Biskupská konference ve Fuldě zbavila funkce P. Petra-Rolfa Cremera, duchovního rádce
svazu katol.mládeže Německa a řed.skupiny
pastorálky mládeže a Karin Kontmannovou-poradkyni, protože se postavili proti některým
ustanovením Stolce. Viz s.17.
Anglikánští biskupové Richard Butt, býv.bisku v Leicesteru a Conrad Meser.býv.světící

biskup z Dorchesteru se i s manželkami stali2
katolíky. Řím jim má dát povolení, aby-po vy
učení a vysvěcení-mohli sloužit věřícím jako
katoličtí kněží. - U anglikánů ve Walesu je do
sud zakázaná ženitba rozvedených. Na posled
ním valném shromáždění se diskutovalo o tom,
jak celou záležitost řešit. Také chtějí hovořit
o svěcení žen v dubnu 1995. - Anglický farářzřejmě anglikán-kázal tak, že jednou při neděl
ní pobožnosti 30 věřících v kostele v Brandsdale usnulo nebo jim bylo špatně. Plynové svěť
lo je vadné a má se nahradit elektrickým.
Kard.Achtenmeyer, předs. "Missio",potvrdil v
Mnichově, že katol.Církvi v Sudanu se podaři
lo vykoupit několik zotročených dětí. Už stale
tí unášení Arabové ze severu černošské děti z
jihu a prodávají je za otroky do Stř. Východu a
zemí u Golfského zálivu. Výkupné za dítě stojí
kolem 400 dol. Vracejí se rodičům. Oficielně
se tyto hanebnosti popírají, ale odborníci odhadují, že dětských otroků je v Africe na 45 tis.
V Madarsku po 40 ti letech zase otevřeli katolickou universitu Peter Pazmány. Bude v býv.
sovětských kasárnách na se v. od Budapešti.
Zatím má 700 studentů. Předměty: teologie,
filosofie, dějiny, literatura, moder.jazyky, la
tina a sociologie. Min.školství Gabor Horn chce
změnit zákon o stát.podporách pro katol.školy,
které jsou zatím soukromé a nezávislé.
Teol.fakulta v Luganu zahájila 4.1O.akademic
ký rok. I.téma bude Církev jako svátost.
Přednáší také světící biskup z Vídně, Chr.
Schönborn na téma"Úvod do učení sv.Tomáše
Akvinského." Tento světecí 1226-1274)dominikán. napsal 11 knih a 50 spisků. Česky vyšla
v Olomouci péčí dominikánů Teologická summa.
Na základě jeho učení vznikl"novotomismus"-hl .
představitelem byl Jakub Maritain (1882-1972?)
Encyklikou Lva XI11.-Aeterni Patris(1872).
Tato filosofie se má učit na teol.fakultách.
Obnova pravosi, kostela sv. Salvatora, vystavě
ného v letech 1812-1883 na památku vítězství
Ruska nad Napoleonem, už začala.Tento nejvýznamější kostel dal srovnat se zemí Stalin roku
1931, na jeho místě postavil Památník revoluce
a j.stavby. Práce-trvající 3 roky-podpoří stát.
R.1997 má být chrám otevřen, snad na památ
ku 750.výr.založení Moskvy. Za poslední 3 roky bylo otevřeno v Rusku na 600 kostelů.
4.10.otevřel arcib.Ján Sokol slavnou mší sv.
po 45 ti letech kněžský seminář sv. Karla Boromejského, založeného původně r.18O4. Na
stoupilo 31 studentů teologie a bude tam i teol.
institut pro laiky, učitele náboženství a pod.
Kard.J.Tomko, prefekt kongr.pro evang.náro
dů, byl v září v Japonsku a v hl.městě Taiwanu-Taipehp-se zúčastnil 25.9.oslav 700 let od
příchodu P. Jana de Montecorvino do Khambaliqdnes Pekingu-františkána a I.misionáře v Číně
(1294-1328). Arcibiskupem ho jmenoval Klement
V.r. 1307 a uvedení do funkce se zúčastnil i
Velký Chán. Františkánský misionář tam vy
stavěl řadu kostelů, škol a j.církevních staveb.

ODCHOD TETY ANEŽKY
Teta Anežka tyla pro rodinu sváno sy
novce jakousi přítěží. Ale jeho mamin
ka nařídila Karlovi-synovci-aby se o
tetičku trochu staral. Aby ji pozval
na vánoce, poslal přání k svátku i a kdyby
snad onemocněla, aby ji někdo z jeho
rodiny každý den navštívil.
Teta Anežka byla vdova. Syn-lékař-se
nakazil v tropech a zemřel. Dcera ne
přežila porod-a dítě také ne. Zet se
brzo oženil a ztratil se tetě z očí.
Byla v pohodlném bytě sama, pletla,
hladila kočku a občas se zadívala na
telefon.
Nikdo jí nevolal.
Pod předtištěnými blahopřáními bylo cosi načmáráno-ale co? Teta Anežka tyla zkromná a
radovala se i z těchto pozdravů. Synovec při
šel -když potřeboval peníze. Vypůjčit-ale te
ta Anežka je už nikdy neviděla.
"Takový pakatel!"prohlásil zpupně,"a je to v
rodině..." Manželka přikývla, tyla to vůbec
kývavá povaha.
Posluhovačka Karmen na něho vyčítavě pohlédli
"Vy si hledte svého!"vyjel na ni synovec.
Byli to prostě příbuzní jako jiní-znali své
staré rodiče a tety i strýce, jen když od
nich něco potřebovali.
"Jak jste nás vychovali, takoví jsme,"řekl
jednou synovec-a neměl nepravdu.
Nechrne však filosofům filosofování a podívej
me se, jak si osud-nebo Bůh-se synovcem Kar
lem a jeho manželkou Julií zahrál.
Teta Anežka oslavila osmdesátiny. Jak? Prostě
Upekla si dietní dort, koupila k 59 ti šálám
60 tou, a pustila si oblíbené Straussovy val
číky a Debussyho Moře. V poště ležel načmára
ný podpis synovce, jeho ženy a dvou dítek-ty
čitelné a s pravopisnými chybami.
Lístek položila Anežka ke květináči-ten do
stala ještě od posluhovačky Karmen. Karmen
prohlásila, že má tetičku ráda a těší ji, že
vybrala správné a oblíbené květiny.
Občas poslal totiž synovec Karmen k tetě,aby
si"vypůjčili"vejce, máslo a jiné potraviny.
Pak Karmen vynadal, že se zdržela dlouho,ale
Karmen ráda poslouchala dějiny Anežčina života-které nebyly nezajímavé. Karmen se vždy
těšila na pokračování.
"Umíte moc poutavě vyprávět,"říkala s obdivem
Jednou balila tetička potraviny pro synovce
a Karmen pozorovala řadu knížek v knihovně.
Tetička vstoupila s taškou.
"Díváte se na mé knihy? To jsou "hříchy mla
dosti". "Sama jste je napsala?"užasla Karmen.
Tetička položila prst na rty:"Nikomu o tom
neříkejte.Jsou to škváry-krimi.Ale některé

vyšly i třikrát." Karmen zakroutila hla
vou. - "A kanu je mám odkázat? "zašeptala
tetička zasněně.
"Mně!" vyhrkla Karmen a zrudla. 3
Tetička na ni zamyšleně pohlédla.
"Vlastně-proč ne? Mám jen vás..."
nedokončila větu a podala jí tašku.
Nic netrvá věčně - krotě Boha. Ani
tetička netrvala věčně. Dostala zá
pal plic a odvezli ji do nemocnice.
Karmen to ohlásila synovcově rodině
s prosbou tetičky, aby ji někdo navští
vil.
"Ach, ta protivná bába,"povzdechl sy
novec, "zítra musíš, Julie, tetu navštívit
já jdu na kopanou. Mistrovství!"
"Je mi líto - ale máme dobročinný bazar, "od
sekla manželka a podívala se na staršího syna.
Ten se hned ohradil:"Se mnou nepočítejte. Ka
marád má narozeniny, musím na slavnost!"
"Co kdybych sama vaší tetičce vyřídila po
zdrav, "zašeptala nesněle Karmen.
"Tt> je nápad!" zaradoval se synovec."Chodíte
k ní častěji než my. Mě to její žvanění nudí,
a vy máte svátou trpělivost, to poslouchat.Co
říkáš, maminko!"
"Máte volno, Karmen, zaskočte do nanocnice,"
souhlasila ochotně manželka,"stejně musím ješ
tě k holiči. Vypadám jak čarodějnice!"
Tak sice nevypadala, ale chovala se podobně.

Když vstoupila Karmen do nemocničního pokoje,
seděl u postele advokát. Tetička na ni pohléd
la horečnatýma očima - a náhle se jí tvář roz
jasnila. "To je nápad,"zašeptala roz
pukanými rty. "Počkejte chvilečku na chodbě."
Karmen se usadila na lavici a čekala.Bylo jí
smutno. Měla tetičku Anežku velmi ráda. A tak
jen vzdychala a vzdychala.
Kolem šli dva lékaři a vstoupili do pokoje. Po
chvilce advokát s taškou pod paží vyšel a
usmál se na Karmen:"Můžete jít dovnitř. Je to
vzácná žena__ těší se na vás..."a odcupital.

Dlouho se vzácná žena na Karmen netěšila. Ješ
tě pět dní každý večer seděla Karmen u poste
le a hladila tetiččinu ruku. Šestý den byla
postel prázdná.
"Pane doktore, už jste otevřeli závět?" zeptal
se po čtrnácti dnech netrpělivě synovec.
"Už dávno, pane Snith. Proč se ptáte?"
"Měl jste nás, jako dědice, předvolat. Jistě
po ní zůstalo pár dolarů..."
"Pár tisíc dolarů.. jenže vy nejste zákonní
dědici. Tetička odkázala všechno Karmen—za
její lásku..."
Synovec mlčky položil sluchátko a obrátil se
k manželce:"Ten nevděk! Vydědit nás,příbuzné!"
"Pochopitelně! Proto už týden nepřišla Karmen
ulidit." Julie otevřela ledničku - ale ta ze- •
la prázdnotou.
A.B.

CITLIVÁ MÍSTA

Nařky nad mládeží

UŽ POMINULY ČASY AUTORITY?
Pamatujte st, moji milovaní bratři; Slo "Naše mládež žije v přepychu, má špatné 4
zvyky, nevšímá si autority a nemá úctu
vák má být Sily, když je třeba něco vy
před staršími. Dnešní děti jsou tyrani!"
slechnout, ale váhavý, než začne mluvit
nebo než se rozzlobí. Když se totiž Slo "Nevěřím v budoucnost našeho národa, proto
že má příliš lehkomyslnou mládež a na té
vek rozzlobí, nekoná, co je před Bohem
závisí. Tato mládež je nesnesitelně bezo
spravedlivé. /Jak 1,19/.
hledná a brzo dospělá. Když jsem byl mlád,
Hněv je jedna z vášní a citů. Jinak bude učili mě dobrému chování a respektu před
o něm hovořit psychologie, jinak teolo
rodiči, ale dnes chce mládež všechno lépe
gie. Křesřan však nesmí zanedbat rozhodu vědět."
jící kvalifikaci: hněv jako hřích. Pro
ODKUD ČERPÁME TYTO NÁŘKY NAD MLÁDEŽÍ?
nebezpečenství, které v sobě skrývá a
Z dávných dob. První citát je od Sokrata
pro množství, kterým zaplavuje svět, pat (496-399 př.Krjdruhý od Hesioda(7OO př.Kr.)
ří mezi sedm hlavních hříchů. Pýcha, la- Odpor proti autoritě není novinka. Od pra
dávných dob se hořekovalo naď'dnešní mláde
kanstv.1', smilstvo, závist, nenávist,
ží". V přirozenosti mladého člověka je za
hněv a lenost.
kořeněn
odpor vůči autoritativním příka
Pán Ježíš přivnává hněv k vraždě. "Kdo
zům a zákazům-vidí v tom útok na svou,
by zavraždil, propadne soudu. Já však
osobní svobodu.
vám říkám: Každý, kdo se hněvá na svého
PROTIAUTORITATIVNÍ POSTOJ VE UŽ U DÍTĚTE.
bratra, propadne soudu."/Mt 5,21-22/.
Na začátku jeho přání stojí sobecké"chci
Podobně sv.Jan:"Každý, kdo nenávidí své mít všechno".
ho bratra, je vrah."/I Jn 3,15/.
Malé dítě se pomalu vychovává k společen
Hněv sice nezabíjí člověka, ale vždy za ské bytosti.Musí se'naučit, lecčeho se
bije lásku. A často je i přípravou na
vzdávat, k něčemu se přinutit. Výchova,kte
vraždu.
rá povoluje všechno a nic nezakazuje, není
PROS SE OBVYKLE HNĚVÁME? Protože
výchova.
-věci se nevývíjí tak, jak si to právem
UŽ SLOVO VÝ-CHOVA PROZRAZUJE CHOVÁNÍ,
totiž vzhůru-k dokonalejšímu, nahoru. Ne
nebo neprávem představujeme my,
spoutaná svoboda nevede do výše, ale vede
-nemáme úspěch,
k ztroskotání. Se zděšením pozorujeme dneš
-neumíme se zbavit svých chyb,
ní rozšiřování omamných jedů, sexuální vý
-druzí nám křivdí__ atd.
střelky. Bylo by nesmyslné,zavrhovat auto
db jsou příčiny nebo záminky k hněvu.
ritu jako potlačování vývoje. Autorita je
Ani v jednom případě hněv není řešením,
ani řešení neulehčuje,neboř zakrývá čistý záruka pro svobodu člověka, prostředek,jak
ho chránit před násilím a libovůli jiných
pohled a vede k nerozvážným rozhodnutím.
osob a skupin. Autorita i svoboda se muse
Hněv nikdy neodhaluje sílu - ale slabost jí užívat-ne zneužívat.Pak můžeme očekávat
Nebezpečný je nejen navenek projevený
že z dítěte vyroste dobrý člověk.
hněv. Nejnebezpečnější je hněv, který
číhá v srdci a čeká na svou příležitost.
Sv.Jakub napomíná, aby byl člověk pomalý
v hněvu. Je snad možný i oprávněný hněv?
db bude asi ten řídký případ, kdy je
nutné odstranit z chrámové předsíně "lot
rovskou peleš", když je vylovit"běda"nad
těmi, kteří si to zaslouží, db však smí
me jen z horlivosti pro věc Boží, horli
vosti, který je ochotná obětovat i svůj
život za jejich spásu.
Na světě je příliš mnoho hněvu.
A ty chceš, Pane., aby na. citlivé místo
Spiš spěchala láska než hněv.
Začátkem lásky je aspoň neunáhlít se v
hněvu.

P.Andrej DERMEK,SDB:CHLIEB A SLOVO

Mlčeni - základna pro vnitřní život!

P.J.DOUBRAVA,O.Praem,:ROŽENSKÁ MOZAIKA

NAŠE NADĚJE
7.astavíte-tí se v Vnaze u Jezuitu , otev
ře Vám mladá, vlídná dívka. Možná, že
na chodbě potkáte ještě datlí. Napadne
Vám, že jsou to hehotníce? Snad jen z
klíže na puou. Jejích společnost zato-.
žít P. ROBERT KUNERT S.J.,kteaého známfy z exen.cícíí. Není to žádný”tletí lád”Jezuitu. Je to
samostatná Společnost, kteaá vynosila z hlubo
kých kolem duchovního odkazu sv.IGNÁCE 1
LOVOLVizaktadateíe jezuitského hadu] a jeho
spirituality-duchov no stí. Na tomto základě sto
jí její vlastní stanovy. Áte přečtěte si sami,
co nám pověděly dvě mladé sestry této Společ
nosti.
JE SPOLEČNOST SESTER JEŽÍŠOVÝCH SEKULÁRNÍ
INSTITUT?
Není. Naše Společnost je začínající řeholní
Společnost. Máme zatím 30 členek. V ra
kouské provincii je jich 8 a v české 22,
včetně 12 ti novicek.

ale - a to je velmi důležité - další du-g

chovní formaci. Ta u nás pokračuje i po 3
noviciátě. Velkým prohloubením a osvěžením
v duchovním životě jsou pro nás roční osmi
denní duchovní cvičení podle sv. Igná
ce, které nám dává Otec Kunert.

STARÁ SE 0 VÁS JEŠTĚ JINÝ KNĚZ?
Po duchovní stránce je to hlavně
Otec Kunert. Jinak - samozřejmě i Otcové Je
zuité, s kterými spolupracujeme nebo kterým
pomáháme. O ostatní věci se starají naše
představené. Každé sesterské společenství
má svoji představenou. Dále pak vyšší před
stavená, kterou je v České republice sestra
MARTA KANIOVÄ, která je zároveň novicmistrovou.
A Z ČEHO ŽIJETE?
Na obživu si vyděláváme vlastní prací. Takto
se starané i o naše novidky. Jejich noviciátzkušební doba - trvá dva roky. V prvním
roce se připravují na řeholní život v
noviciátním společenství. V druhém
roce probíhají jejich experimenty:
zaučují se do duchovního a praktic
kého života sestry v nějakém ses
terském společenství.

KDO TOTO SPOLEČNOST ZALOŽIL?
Založil ji r.1981 Otec Robert Kunert v
Klagenfurtu, kde dodnes žije a působí.
9.1984 ji tam schválil místní biskup
UČÍTE TAKÉ NÁBOŽENSTVÍ?
Tr.Eigon Kapellari. R.199O dal Otec arciAno - a sice ty sestry, které na
oiskup Vaňák naší Společnosti k dispozi
to mají nebo budou mít studijní
ci faru v Moravské Húzové u Olonouce,
kvalifikaci.
cde jsme otevřely noviciát. R.1993 schválil
českou Společnost sester Ježíšových Otec arci-j JAKĚ JSOU VAŠE OSOBNÍ ZKUŠENOSTI ZE ŽIVOTA
V TÉTO SPOLEČNOSTI?'————
aiskup Jan Graubner.
Mě zaujala jezuitská spiritualita: odvaha,
JAKÝ JE CÍL VÁŽÍ SPOLEČNOSTI?
ráznost, statečnost. Snad je to pro ženu
žijeme podle ignaciánské spirituality. Naše
trochu zvláštní, ale pro mě je v ton vitazásady jsou tedy podobné zásadám Jezuitů. Dá lita-životnost - a činnost.
váme se k dispozici se svými schopnostni a
Řeholní život mě vlastně
vzděláním pro různé potřeby Církve nebo pracu přitahoval už dávno. Tú
jeme s ostatními lidmi na různých pracovních
jsem se jednou dostala
úsecích.
na exercicie k Otci KunerMÁTE ČLENKY V ZAHRANIČÍ?
tovi. Co se mi na těchto
Tino. 8 našich sester pracuje v Rakousku.
exerciciích líbilo a co
mě zaujalo, byl styl,
KDE PRACUJETE V ČESKĚ REPUBLICE? JISTĚ NE
jakým je dával. Pak
JEN V PRAZE?
Jak jsme se již zmínily, největším našim ses jsem se seznámila se Spo
lečností sester Ježíšo
terským společenstvím je noviciát v Moravské
Husové. Tam se ovšem novicky na řeholní život vých v Rakousku. Způsob
teprve připravují. Další sesterské společenst života těchto sester a jejich krásné mezi
lidské vztahy mě "získaly."
ví je v našem "daně setkání" v Kožušanech u
Mladá Společnost přitahuje mladé dívky,
Olomouce. Jsou tam tři sestry, které stu
které touží po řeholním životě a po tan,
dují teologii. Ostatní sesterská spo
aby mohly pracovat pro Krista a pro
lečenství jsou zde v Praze, v Hradci
Králové, v Českém Těšíně a na Hostýne.
duše. A to jsem chtěla.
ODKUD POCHÁZÍTE A JAK SE CÍTÍTE VE_
OTEC PLAČEK NÁM ŘÍKAL, ŽE JEZDÍVÁTE
SPOLEČNOSTI? Pocházím z početň^~řodiĎO VAŠEH9 DOMU V KO^jŠANE0L~ProČ'
ny ve Vých.Čechách. Dana jsme to měli
TAM JEZDÍTE?
velmi hezké. Nyní jsem však našla"svoKaždých 14 dnů máme dva volné dny. Tyto
ji rodinu", v níž jsem šřastná a spodny tam věnujeme nejen tělesnému odpočinkukojená. DĚKUJSME
ffiZfi3V0R!

LIDÉ BEZ PRÁV

byla to hodina Kristovy smrti__ Kdo z nás to
první slyšel, upozornil ostatní. Utišily jsme
se, poslouchaly a udělaly jsme kříž.
6
Ivanka a Lidka záéaZy itváz paotč itané pani
Různé zvuky jsme neslyšely ani v určité dny,
KaZapkové a Made.
ani v určité hodiny, nýbrž tu a tam, a vypa
dalo to, že jsou nějak spojené s událostmi
A zase se do cely vloudila zloba, nenávist,
v naší cele. Slyšely jsme je totiž před výsle
posměch, slzy. Dokud jsme měly na své straně
chem nebo před nějakou změnou. lák nás to
Slávinku, dalo se to snést, ta se dovedla pro
tajemně připravovalo na nějakou událost. Ach!
ti Ivance vždycky prosadit a usměrnit ji.
Jak jsme přilnuly v naší nejistotě, v naší
Slávinku povolali k posledn&tu, mimořádně těž
uzavřenosti a opuštěnosti k těmto zvukům!
kánu výslechu. Vrátila se jako omámená.. Ted
Ale nemohly jsme si je vysvětlit - ani jsne
čekala na proces - měl být za několik týdnů.
se o vysvětlení nestaraly. Snad to bylo ta
Využívaly jsme čas k zajímavým rozhovorům - o
jemné působení Boží Prozřetelnosti, která
oblíbených knihách, o umění, o všem, co nám
nás stále obklopuje a i když ji poznáváme
leželo na srdci. Vyprávěly mi hodně o svých
jen nezřetelně, přece nás obšťastňuje - prá
domovech a o sván životě. V sobotu a v neděli
vě tehdy, kdy s hořkostí v srdci hledáme
nás tak nehlídaly. Nada docela tiše zazpívala
donov.
několik písní. Nejvíc se mi líbila píseň o
JEDNDU ZASE ZAZNĚLO TAKOVĚ ZNAMENÍ
dívence, která stála před vězením, volala po
otci a prosila ho, aby se brzo vrátil. Otec
Brzo poté se otevřely dveře a Slávinka dosta
odpověděl:"Ach, milé děvčátko, už přišla hlíd la doklady pro proces. Paní Kalupková se pta
ka a já se vrátit nesmím. Vlož všechno do ru la: "Tb byly jistě dušičky ubohých vězňů. Dá
ky Boží. Bůh bude nyní tvým otcem." Melodie
vají nám znamení, abychcm se za ně modlily."
byla prostá, ale tak dojemná, jakoby vycháze Slávinka měla dokonce několik podivných snů.
Viděla spoustu hovořících a bavících se lidí,
la ze srdce neznámého vězně, který se nesměl
vrátit dcmů.
ale byli nesvorní. Někteří ještě žili, ale
někteří už zemřeli. Vždy byla při tem i její
"NYNÍ JE ČAS, NĚCO PODNIKNOUT!"
zesnulá maminka a postavila se na její stra
řekla mi Slávinka jednou večer. "Nechali tě
nu. Bylo jasné, že sny se vztahují na nastá
tu příliš dlouho. Musíme to trochu urychlit!"
vající proces. Večer jsne se modlily, i když
Co mám dělat? Mám napsat na italské vyslanect
jsne věděly, že výrok trestu je určený předem
ví do Prahy a oznámit jim, že jsem ve vězení,
a vůbec není k Slávinčinu prospěchu. Měla
aby mě někdo navštívil. Jako cizinka jsem mě
však dostal sílu, aby přestála dobře tento
la na to právo. Slávinka mi dala papír a tuž
ne právě lehký den procesu - a v tom ji moh
ku. Napsala jsem vše, co se mi zdálo důležité.
ly naše modlitby panoci. Už myšlenka, že mat
Dopis předala Slávinka hlavní policistce.
ka bude při ní, ji posilovala a utěšovala.
MĚLY JSME VE VĚZENI v8bEC NĚJAKÁ PRÁVA?
"DNES MÔŽEŠ POKŘIŽOVAT SLÁVINKU NA ČELE!"
I když na dveřích byla vývěska se skoro neči
řekla ráno před procesem Ivanka. Přišly do
telným textem, s našimi právy a povinnostmi.
cely skoro společně a zvlášť první den velmi
Paní Kalupková začala číst vybledlý text. Udi
trpěly od ostatních vězeňkyň. Chovaly se k
vilo mne, jaká máme práva. Že můžeme kdyko
nim tak sprostě, že obě proplakaly noc i den.
liv napsat advokátovi-což nebyla pravda - na
Ivanka na to nezapomněla a měla svým způsoben
první dopis nepřišla vůbec odpověd. Poznaly
Slávinku ráda. Jinak to tuze vidět nebylo,
jsme, že nemá smyslu psát. Ivanka nikdy odpo
až jednou se ukázalo, jak na Slávince visí.
věd také nedostala. Máme dokonce právo psát
Ivanka mi naznačila, že se mám Slávinky přímo presidentovi! Dál už nechtěla paní Ka
která ten den službu neměla-u jmout. Řekla mi:
lupková číst - a my to také nechtěly slyšet.
"Moje místo patří tobě,"i když jsem na ně ne
Nikdo by se neodvážil svých práv použit.Snad
měla nárok. Byla jsem v cele třetí nejstarší.
někdy v minulosti bylo pár důvěřivců-a to jim
SLÁVINKA SE SNÍDANĚ ANI NEDOTKLA!
přišlo draho. Pověsily jsme vývěsku a začaly
Byla klidná, ale bledá. Než měla odejít, sep
si zase prohlížet Nadiny fotografie dětí.
jala ruce a zavřela oči. Udělala jsem jí kří
NĚJAKOU DOBU JSME SLYŠELY ŠKRÁBÁNI NA ZEĎ,
žek na čelo. Po tvářích jí proudily velké
divně šustění, jako kdyby někdo nahoře škrabal
slzy. Objaly jsme se. Ivanka plakala a Slá
na okno. Napřed jsme myslely, že zvuk přichá
vinka ji také objala. Vzala jsem rychle ze
zí zvenku. Zvuk byl jasný. Např.jsme slyšely
své přihrádky čokoládu, poslední dar paní doi hlahol zvonů, nezřetelné zvuky ze vzdáleného
centky-a dala jsem ji Slávince na cestu. Vě
stadionu-zřejmě tam hráli kopanou nebo cviči
děly jsme, že se vrátí až příští večer. Bylo
li, a jezdili. V pátek jsre slyšívaly ve tři
ještě tolik času, aby Slávinka mohla říct:
hodiny ze vzdáleného kostelíka zvuk zvonů-by"Modlete se za mne!" a ke mně:"Bůh s tebou!"
Panz docentka paopaitZiy, piZZía mZada mamin
ka tV dětí. a piZdaía 4e k tiem AZuXným ženám.

SVĚDECTVÍ KRVE
kteil nechtett, aby axctbtiku.p Tomai

RytTÄt,
z
Cante.nbuxy pxováde.t natizent pápežovo, vntkti
do katedxáty a axctbtikupa Tomat, e zavxjazditt.
S hxjízou ie divá btikap a pfmvox Ttttp na zoha
vení títo ivatého a itatecného axctbtxkupa.:

Už jako dítě nepovažoval za možné, aby někdo
zavraždil jeho otce. Ted se znovu přesvědčil,
že existují stále krvelační muži se zbraněmi. By
la to strašlivá pravda. Tak tu stál on, dvoušedesátiletý kněz, před mrtvým tělem Tomáše
Becketa, jako posedlý dětským, nechápajícím
vztekem chlapce, jehož otce zavraždili.
Vstal. V katedrále panovalo tísnivé ovzduší.
Kněží, mniši a lid přistupovali blíž a s hrůzou
hleděli na zohavené tělo arcibiskupovo. Filip
cítil, že za děsem a otřesem nesčetných tváří
se skrývá stejný vztek, jaký cítil on.
Jeden či dva muži tiše mumlali modlitby. Jedna
žena se sklonila a dotkla se mrtvého těla mu
čedníka, jako kdyby čekala, že jí to přinese
štěstí. Po ní to udělali další lidé. Pak spatřil
Filip ženu, která naplnila krví mučedníka ma
lou lahvičku. Všichni věděli, že je to mučedník.
Duchovní se pomalu vzpamatovali.
Po tváři arcibiskupova komorníka Osberta se
řinuly slzy. Nožem uříznul kus svého roucha,
poklekl u mrtvého a nešikovnými prsty se sna
žil připevnit useknutou část lebky k hlavě.Byl
to starostlivý pokus, aspoň trochu dát důstoj nost tak hrůzným způsobem zohavené hlavě.
Několik mnichů přineslo nosítka a na ně opatr
ně položili mrtvé tělo. Několik rukou jim při
spěchalo na pomoc. Filip viděl, že Tomášova
tvář vyzařuje pokoj a mír; jediná známka nási
lí byl tenký proud krve od pravého spánku
přes nos k levé tváři.
Muži zvedli nosítka a vykročili. Filip vzal zbyt
ky meče. Zena, která zachytila arcibiskupovu
krev, mu nešla z mysli. Cítil velký význam to
hoto gesta, nevěděl ještě, k čemu směřuje.
Jako by je hnala neviditelná síla, kráčeli lidé
za nosítkami se zavražděným. I Filipa strhlo po
divné kouzlo. Mniši nesli nosítka chórem a po
stavili je opatrně před hlavní oltář. Lidé se za
čali hlasitě modlit. Jeden kněz přinesl čisté plát
no a pozorně obvázal hlavu mučedníka. Nekonec
mu nasadil biskupskou mittu, která zakryla větší
část obvazu.
Jiný mnich rozříznul krví
prosáklý černý plášť
arcibiskupův. Nejistě na
něj zíral-co s ním?Chtěl
tento kousek oděvu odho
dit. Tu vyskočil jeden z
věřících a vytrhl mu jej
z ruky, jako kdyby to
bylo něco nesmírně cen
ného.
A tu spadly Filipovi
klapky z očí. Věděl,

proč cítil celou tu dobu takové pohnutí. Lidé
viděli v arcibiskupovi mučedníka Církve.
Shromáždili jeho krev a jeho oděv, byla to 7
pro ně krev světcova, krev mučedníka. Cí
tili v relikvii nadpřirozenou sílu.
Filip viděl v arcibiskupově vraždě politickou
porážku Církve, ale lid si to vysvětlil jinak.
Věděli, že arcibiskup je svátý mučedník.
A ze smrti mučedníka, i když to na první
pohled vypadalo jako porážka, vzrostla v
Církvi nová inspirace, nová síla - jako to
bývalo vždycky.
Zase si vzpomněl Filip na nesčetné lidi, kteří
přišli budovat katedrálu v Kingsbridge a
na muže, ženy a děti, kteří dřeli polovinu
noci, aby vybudovali hradby kolem města.
Když se mu podaří, vzbudit v lidu podobnou
sílu k činu-pomyslil si se vztoupajícím vzruše
ním-tak se zvedne křik rozhořčení a ten bu
de slyšet nejen v Anglii, ale v celém křesťan
ském světě.Pozoroval muže a ženy, jejichž
tváře byly zkřiveny bolestí a úděsem, jak
se tísní kolem mrtvého těla. Chybí jen vedení
Je to vůbec možné?
Zdálo se mu, že tato událost mu vlévá důvě
ru. Strašně zohavené tělo, množství věřících,
odchod soldatesky... Kde jsem to už viděl?
Bylo mu jasné, že se nějak pokračovat musí.
Malá skupinka kolem mrtvého se musí spojit
a bojovat proti nadvládě přemocné říše.
Ano-přirozeně! Vždyť to byl začátek křesťan
ství!
Když si to Filip uvědomil, věděl přesně, co
má dělat. Postavil se zády k oltáři a čelem k
lidu. V ruce držel zlomený meč. Všechny oči
se na něho upřely. Vzklíčila v něm pochyb
nost. Dokáži to? Mohu skutečně vzbudit lido
vé hnutí k životu-dnes a ted? Hnutí, které
otřese anglickým trůnem? Pohlédl na tváře li
dí a poznal v nich-kromě vzteku a nesmírné
ho bolu - i jiskru naděje. Zvedl meč do výše
"Tento meč zavraždil světce!" zvolalLidé mumlavě přisvědčili.
Vzmužil se a pokračoval: "Dnes jsme byli svěd
ky mučednictví! Právě ted skonal mučedník!"
Kněží i mniši byli překvapeni. Jako Filip i
oni hned nepochopili hluboký význam vraždy.
Mezitím se to dozvěděli snad všichni obyvate
lé města. Přišli do katedrály a hlasitě při
svědčili.
"Všichni musíme vyjít ven
a hlásat, čeho jsme byli
svědky! "Věřící souhlasně za
mumlali.Filip chtěl víc,než
aby souhlasili. Chtěl je zapá
lit. Kázání nebylo jeho silou.
Nepatřil k mužům, kteří do
kázali vzbudit v lidech nad
šeni, pláč a vzrušení tak,
aby za ním šli kamkoliv.
Netušil, jak se mu chvěje
hlav, jaké kouzlo září v je
ho očích. Byl to praktický
člověk.
KEN FOLLETT

NORMÁLNÍ DÍTĚ
Problém mladých je dnes spíš duševní než du- ।
chovní. Jistě, všechny nesprávně vychované dě
ti se nedostanou do konfliktu se zákonem. Vý-;
voj jejich osobnosti je ohraničený. Plýtvají ;
časem a vzácnou silou nervů-mohly by to upo- ;
třebit k důležitějším věcem, úkolům a požadav
kům. Tito nešťastníci jsou svými vlastními ne
přáteli. Nenaučili se jako děti sebeovládání.
Ovšem nejistě se snaží i za nepříznivých
okolností o zlepšení. Avšak bez vedení a
správné výchovy zůstávají skoro vždy na okra
ji úspěchu a nevědí, jak posílit svou křehkou
sebedůvěru.
ZAPADNOUT DOBŘE DO SPOLEČNOSTI!
Mladý člověk, který nezapadne správně do spo
lečenství, má pocit méněcennosti a cítí, že
mu něco chybí. U dospívajícího je tento po
cit zvlášť silný. Vytvoří se v něm jakási
základna, která se u člověka s pevnou vůlí
může vyvinout bud k hledání slávy a uznání,
nebo se cítí zahanbený - podle toho, vyvíjíli se směrem kladným nebo záporným. Většina
ovšem zůstane trčet v prostřednosti.
RODIČE SE DNES VÍC ZAJÍMAJÍ 0 PSYCHOLOGII
dítěte. Dříve zapadlo dítě automaticky do
poměrně dobrého společenství-dnes prožívá
útoky ze všech stran - a neví si s nimi rady.
Tady je velký úkol rodičů. Většinou mají už
své zkušenosti z dětství-dobré i méně dobré.
Milují své dítě a chtějí využít všech možnos
tí, aby své dítě dobře vychovali. Vědí o tom,
jak. důležitý je dobrý, teplý domov a dobrá
výchova. Pak se dospívající dítě může zapojit
správně do společenství, do okolního světa.
Dobří rodiče se nezajímají tolik o nevyzkouše
né teorie o výchově-ale víc o své dítě.
"NORMÁLNÍ
ČLOVĚK".
Člověk, který se správně zapojí do svého oko
lí- je "normální". Takový člověk je ovšem
abstraktum, které se ve skutečnosti nikde nevyskytuje-leda ve fantazii myslitele. Osob
nost se dá zlepšovat-ne však zatlačit na stej
nou úroveň-standartizovat. Na světě není a ne
byl nikdy člověk, který by byl úplně
stejný, ani jednobuněčná dvoj
čata. Mohou si však být lidé
velmi podobní.
Ve stejné situaci nebudou jed
nat dva lidé stejně-snad podob
ně. Máme důkazy fysické, biolo
gické i psychologické. Živo4se vyvíjí-nestojí. Víte, ko
lik vlivů na vás působí! V
jak různých situacích se
ocitáme. Přesto můžeme dítě
vychovat tak, aby si v nor
mální i nenormální situaci
vědělo rady.
PODLE P.FLANAGANA .

Jiskra lásky

Jednou měl řehplnik v Nancy
duchovní obnovu pro matky.
Mj.řekl:"Nikdy nesmíme zou
fat nad spásou duše. Něk
dy se něco dobrého, s
vírou, zdá světu bez ce
ny, ale Bůh se na to dí
vá jinak.V hodině smrti
to může být důvod jeho
milosrdenství."
Po sv. zpovědi mu i řekla jedna paní:"Otče,
mohu z vlastní zkušenosti dosvěčit, že je
pravda to, co jste nám o Božím milosrdenst
ví za dobrý skutek v hodině smrti řekl. Měla
jsem muže, jeho dětská víra uvadla a marně
jsem se snažila přivést ho zpět k Bohu. Loni
jsem si-jako každý květen-udělala doma oltá řík k Panně Marii. Tam jsem se modlila a dá
vala před obraz ve váze květiny. Každou ne
děli chodíval muž navštěvovat nemocnou matku
na venkově a přinesl mi vždy pro můj oltářík
kytici květin. Jestli mi chtěl udělat radost
nebo uctít Matku Boží - dodnes nevím.
V červnu ho ranila mrtvice. Byl okamžitě
mrtev, zemřel bez svátostí a já se nemohla
uklidnit-tak mě mrzelo, že nebyl zaopatřen.
Navštívila jsem jednou sv.faráře v Arsu. Sot
va jsem vstoupila do pokoje, řekl:"Proč jste
tak smutná? Zapomněla jste už na květiny,kte
ré nosil váš muž v květnu pro Pannu Marii?"
Byla jsem tak užaslá, že jsem se nezmohla
ani k jedinému slovu. Přece mě neznal, jak
mohl vědět, že můj muž zemřel a že nosil v
květnu kytici na oltářík Matky Boží? S nikým
jsem o tom vůbec nemluvila. Bůh to musel
svátému knězi zjevit. Řekl dál:"Bůh je mi
losrdný k těm, kdo uctívají Matku jeho Syna.
V okamžiku smrti vašeho manžela dal Bůh na
přímluvu Matky Boží milost lítosti nad hříchy
a jeho duše trpí nyní očistnou lázní. Budeteli se za něho modlit a konat dobré skutky,
brzo ho vezme Bůh k sobě!"
Sv. Gertrude! I334)řekl Spasitel: "Vidím-li v
posledním zápase ty duše, které na mne v
životě myslely nebo vykonaly SKUTEK MI
LOSRDENSTVÍ, ukáži se jim ve smrti s tváří
tak »lnou lásky a milosrdenství , že budou z
hloubi duše litovat svých hří
chů a protože budou litovat,
budou i spaseny."
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"Oko nikdy nevidělo, ani
ucho neslyšelo, ani na lid
ské srdce nevstoupilo, co
Bůh připravil těm, kteří ho
milují."(I.Kor 2,9).
"Netruchlete nad zemřelý
mi jako ostatní, kteří
nemají naději."(2 Tes 4.
13) .
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf
PŘIPRAVUJEŠ SE STÁLE
’NA ODCHOD K OTCI?

MODERNÍ JOB
Naktadatetítv-c VyXzhnad v Pxazě^vydato znovu,
knihu Joizpha ROTHA: JOB. Jiou to těžké
oitidy židovikz Hodiny z hatizz-tehdy Riukapázd l.^vžt.vátkou. Aut^a taéá utápěni. m o dive
ného Joba, jzho odpoa vuži ßohu, ktzazmu věaně i toužit a kteaý ho ztihá jízdnou Hanou za
duihou. I když ýz jedná o židovskou Hodinu.,
má nám, katotikum, tato kniha hodně zo ááct a
povzbudit náz k oddanoiti k Bohu-i v uťipzni.
Autoh. bythatizAky žid, kteaý i z dat vz Vidni
po kátit a zzmázt za okupazz v z Pnanzát.
"Bůh je strašný a čin víc jsme ho poslušní,
tin přísněji s námi zachází. Je mocnější než
mocní, nehtem svého malíčku je může rozdrtit,
ale nečiní tak. Rád ničí jen slabé. Lidská
slabost dráždí jeho sílu a poslušnost budí je
ho hněv. Je velký a krutý ispravnik. Řídíš-li
se zákony, praví, že se jimi řídíš jen pro
své dobro. A zpronevěříš-li se jen jednánu
jedinému příkazu, stihne tě stovkou trestů.
Chceš-li ho podplatit, požene tě před soud.A
jednáš-li s nim poctivě, čeká na úplatek. V
celán Rusku není horšího ispravnika!"
"Vzpomeň si, Mendele,"spustil Rottenberg,
"vzpaneň si na Joba. Vedlo se mu podobně ja
ko tobě. Seděl na holé zemi, hlavu posypanou
popelem, a rány ho bolely tak, že se válel po
zeni jako zvíře. I on se rouhal Bohu. A přece
to byla jen zkouška. Možná, že Zlý předstoupí'
před Boha a řekl jako kdysi: Je třeba svést
spravedlivého. A Pán řekl: Zkus to s mým
služebníkem Mendelan."
"Z toho také vidíš,"vpadl Gröschel,"že tvoje
výčitka je nespravedlivá, nebot Job, když ho
Bůh začal zkoušet, nebyl slabý, ale mocný. A
ani ty jsi nebyl slabý, Mendele! Tvůj syn měl
obchod, obchodní dům, rok od roku bohatl.
Tvůj syn Menuchim se skoro uzdravil a málem i
on přijel do Ameriky. Ty jsi byl zdráv, tvoje
žena byla zdravá, tvoje dcera krásná a brzy
bys jí byl našel muže."
"Proč mi rveš srdce, Groschele?"opáčil Mendel
"Proč mi vypočítáváš, co všechno bylo, teči,
když už z toho není nic? Mé rány se ještě nezajizvily, a ty je znovu rozdíráš."
"Má pravdu,"řekli ostatní tři jakoby jedněmi
ústy. A Rottenberg začal:"Tvé srdce je rozer
váno, já vím, Mendele. Když ale s tebou může
me o tem všem mluvit a když víš, že s tebou
neseme tvoji bolest, jako bychom byli tvými
bratry, budeš se na nás hněvat, poprosím-li
tě, abys myslel na Menuchima?
Možná, milý Mendele, žes po
rušil boží plány, když jsi
Menuchima opustil. Bylo ti
souzeno, mít nemocného syna
a vy jste se zachovali tak,
jako by to byl špatný syn."

Rozhostilo se ticho. Mendel dlouho vůbec neod
povídal. Když opět přemluvil, bylo to, jako by
byl Rotenbergova slova neslyšel, neboť se ob
rátil ke Groschelovi a řekl:"Co chceš s tůn 9
příkladem Joban? Viděli jste někdy na vlastni
oči takový zázrak? Zázrak, o kterém se vypráví
v závěru Knihy Job? Vstane můj syn Semarja z
hromadného hrobu ve Francii? Přestane můj syn
Jonáš být nezvěstný a bude živ? Uzdraví se na
jednou moje dcera Mirjam a vrátí se z blázin
ce? A když se vrátí, najde tu ještě muže a bu
de pak pokojně žít jako někdo, kdo nikdy nebyl
šílený? Zvedne se moje žena Debora z hrobu,kte
rý je ještě vlhký? Přijede sem z Ruska teči,
uprostřed války můj syn Menuchim, pokud vůbec
žije? Ne, není pravda,"obrátil se Mendel opět
k Rottenbergovi,"že jsem Menuchima svévolně
opustil, abych ho potrestal. Museli jsme odjet
z jiných důvodů, kvůli mé dceři, která se taha
la s kozáky-s kozáky! A proč byl Menuchim ne
mocný? Jeho nemoc, to už bylo znanení, že Bůh
se na mne hněvá, a byla to první z ran, kte
rých jsem si nezasloužil."
"I když Bůh může všechno,"začal Menkes,nejuváž
livější ze všech', "musíme připustit, že už nedě
lá veliké zázraky, poněvadž svět jich není ho
den. A kdyby Bůh chtěl učinit u tebe výjimku,
co hříchy ostatních? Vždyť ostatni nejsou hod
ní zhlédnout zázrak, jenž se udá spravedlivému
a proto se musel vystěhovat Lot, proto Sedana
a Gonora propadly zkáze a nespatřily zázrak,
který se s ním stal. Dnes však je celý svět
obydlen-a i kdyby ses vystěhoval, noviny by
oznámily, co se s tebou stalo. Proto v dnešní
době může Bůh provádět jen malé zázraky. Jsou
však dost velké-budiž Jeho jméno pochváleno.
Tvoje žena Debora nemůže vstát z hrobu, tvůj
syn šemarja nemůže vstát z hrobu, ale Menuchim
patrně žije a po válce se s ním setkáš. Tvoje
dcera se může uzdravit, pomatenost od ní od
stoupí, bude možná krásnější než dříve a do
stane muže a porodí ti vnuky. Jednoho vnuka už
máš, šermajova syna. Soustřed veškerou lásku,
kterou jsi dosud choval ke svým dětem, na toho
to vnuka, a dostane se ti útěchy."
"Mezi mnou a mým vnukem,"odpověděl Mendel,"je
pouto přerváno, neboť je mrtev šemarja, můj
syn a otec mého vnuka. Moje snacha Fega se pro
vdá za jiného muže, můj vnuk bude mít nového
otce, jehož otcen nejsem. Dům mého syna není
mým domovem. Nemám tam co pohledávat. Moje
přítomnost přináší neštěstí a moje láska přita
huje prokletí jako osamělý strom v širém poli
přitahuje blesk. A pokud jde o Mir
jam, doktor sám mi řekl, že
medicína nedokáže vyléčit její ne
moc. Jonáš asi zemřel a Menuchim
je chorý, i když se mu vede lépe.
Tam v Rusku, v tak hrozné válce,
určitě zahyne. Ne přátele!

Jsem sám a chci být sám. Po všechna léta jsem se Ho bál, teč už mi nerrůže udělat nic. Už mne
zasáhly všechny šípy z jeho toulce. Už mne může jen usmrtit, ale na to je příliš krutý. Budu
žít, žít, žít!"10
"Jeho moc však, "namítl Grpschel,platí na tcmto i na onan světě. Běda ti,Mendele, jsi-li mrtev!'
Nato se Mendel zplna hrdla rozesnál a řekl: "Z pekla strach nemán, moje kůže už je spálená,mo
je údy ochráněny a zlí duchové jsou mými druhy. Všechna pekelná muka jsem už podstoupil .Ďábel
je dobrotivější než Bůh. Poněvadž není tak mocný, nemůže být tak krutý. Já nemám strach, přátelé
Přátelé onaněli, ale protože nechtěli Mendela nechat samotného, zůstali mlčky sedět. Nejmladší
z nich, Gröschel, sešel dolů, aby své ženě i manželkám ostatních sdělil, že muži se dnes večer
nevrátí darů. Přivedl pak do příbytku Mendela Singera dalších pět židů, aby jich bylo deset a
mohli odříkat večerní modlitbu. Začali se modlit, Mendel Singer se však k modlitbě nepřipojil.
Seděl na posteli a nehýbal se. Neodříkal ani modlitbu za mrtvé-a Menkes ji říkal za něho.
Pět cizích mužů pak odešlo, ale čtyři přátelé zůstali po celou noc. Knot jedné ze dvou lamp
ještě hořel a na rovném dně zbývala poslední kapka oleje. Bylo ticho. Tu ten, tu onen usnul
na místě, kde seděl, zachrápal a procitl zvukem, jejž sán vydal a opět se propadl do dřímot.
Jenom Mendel nespal, široce otevřenýma očima zíral do okna, za kterým hustá čerň noci konečně
počala řídnout, pak zšedivěla a zbělela. Zaznělo šest úderů hodin. Přátelé se jeden po druhém
probudili, a aniž se předtím dohovořili, vzali Mendela pod paži a sešli s nín dolů. Odvedli
ho do světnice za krámem Skovronkových a uložili ho na pohovku.
Tam usnul.

jité, uhádti, že tv.idý Buh nebýt k Avému páíteti vůbec tv^dý., Podfiobtt ho zkoužce, ve
htMe. itce neobitot, ate Buh mttovat Mendeta, chápat ho víc než může pochopit čtovik - a za
chovat ie k nemu itejně kaáóně, jako ac zachovat k Ataw zákonnímu Jobovi.
Možná, že Ae páč tom Z uAmát. A požehnat i věMiým pJiáteJtum zkoušeného Atužebníka.

JZíZě

PRVNÍ A DRUHÝ CHRÁM ŽIDŮ
První chrám vystavěl Šalomoun, syn krále
Davida a Betsaby, jejíhož manžela-vojevůdce-dai David v bitvě zavraždit. První syn
zemřel. Druhý-Salomoun-vystavěl nádherný
chrám-stavba trvala sedm let a šest měsíců.
Jeho popis známe z 3 Král 6 a 2, a z Par 35. Byl rozdělen na předsíň-tam mohli i cizinci-svatyni-přístupnou jen Izraelitům a
velesvatyni s archou úmluvy, kam vstupoval
jednou za rok velekněz. Archa úmluvy-Mojžíšova a Šalomounova, byla zevně i uvnitř
pozlacená, na víku dva cherubové, kteří ce
lé víko křídly zakrývali. Uvnitř byly desky
zákona, miska s manou a Aronova hůl.
Když babylonský král Nabuchodonozor pře
padl Jeruzalém, sebral chrámové i královské
poklady a při druhém přepadu r.587 př.Kr.
celý chrám zničil. Archa úmluvy se ztratila.
Tento chrám trval 400 let-bez velkých změn.
R.538 dovolil král Kyros židům návrat a
vrátil jim i poklady Šalomounovy, aby si pod
le starých plánů vystavěli nový chrám-kterému se říká Zorobábelův. Tento-jeden z před

ků Ježíšových, hrál v stavbě chrámu s velekně
zem Josuem velkou roli v poexilní době. Podrob
ný popis chrámu neznáme ani z Písma, ani z ji
né literatury. Byl vystavěn na stejném skalisku
jako chrám Šalomounův, měl být i tak velký,
ale ne tak skvostný. R.167 př. Kr. zpustošil
chrám král Antiochos Epifanes a obětní oltář
změnil v oltář boha Zeuse.
Juda Makabejský r.164 chrám očistil a zase se
v něm přinášely oběti.
Císař Pompeus dobyl Jeruzaléma r.63 př.Kr.
zemi obsadili Římané a změnili ji ve svou kolo
nii pod vládou místodržitele. Císař vnikl také
do velesvatyně. Našel tam sedmiramenný svícen,
obětní stůl, svaté nádoby - ale pokladu se ne
dotknul. Tento poklad se oceňuje na 2000 ta
lentů (1 talent je 6000 drachem).
Historik Tacitus píše, že v jeho době byla už
svatyně prázdná.
Třetí chrám přestavěl na stejném místě krutý
král Herodes, aby si získal přízeň židů. S pra
cemi se začalo asi r.2O př.Kr.a stavba trvala
půl druhého roku.
O zničení chrámu Římany napíšeme v přítím
čísle.

POSLEDNÍ HRDINOVÉ

Po oim-i Zeteeh ie. znovu. ehyita pneó etynze.et poutm.hu do 4v.i
Země. NavitcvZ takí MASAPU, pevnost, vybudovanou Het-odem a :
dokončenou n.3O po Kn.. Za žždovóké váZky, kdy pKeižZa okúpaní
tu-K.ánan& iZ podmamZa vZait K.nZitovu,óe bnanZZa tato nepKZ-.
i tupna pevnost itatečně jutě 4 noky po pádu JeauzaZéma.
Byla to nejvýznamnější pevnost v Izraeli. Herodes rád tudo- :
val pevnosti-trpěl strachem pro svou krutost a dal popravit ;
i členy vlastní rodiny .Masada, vystavěná 300 m nad mořem,mě-j
la být posledním útočištěm krutovládce před nepřáteli.
Horní planina byla obklíčená zdmi s věžemi, uvnitř byly kazematy/pevnostní sklepy/. Uprostřed byl velký palác s trůn
ním sálem a obytnými místnostmi. Vedle obrovských vrat byla ;
hláska s byty pro zaměstnance. V dalších dvou domech bydlelo
zřejmě kemonstvo. Voda pro velkou nádrž, vytesanou ve skále/
se přiváděla až z Judských hor.
Severně od brány byla kasárna. U západní brány stála synago
ga směrem k Jeruzalému. Jsou tam ještě její zbytky. Měla
sloupovou síň, u zdí byly vytesány kamenné lavice. Později
k synagoze přistavěli zeloti/velmi přísná židovská sekta/,
malou místnost pro posvátné knihy~tj.role.
Na severní části byly v dlouhých, vedle sebe stojících míst
nostech zásobárny jídla a zbraní pro 1000 osob. Pak budova :
pro správu a další lázeň, vyhřívaná teplým vzduchem pod podlahou-jak to bylo u Římanů. Uvnitř paláce byly menší lázně,:
některé sloužily obřadnímu umývání. Severní, do špice jdoucí
část skaliska je oddělená od pevnosti vysokou.branou. Byl
to soukromý byt Herodův s terasami.. Na nejvyšší planině byl :
malý dům. Odtud se sestupovalo na prostřední planinu s kula
tými pevnůstkami a kamenným sloupkovým zábradlím/balustrádou/. V přižení byla velká jídelna. Na balustrádě sedával
Herodes a díval se na hemžení svých poddaných. Ještě doleji
bylo několik místností s Vlastními lázněmi, všechno vtesané
do skály. Zeloti později vybudovali další dvě lázně.
Celý komplex budov byl obklopen kamennými-jónskými nebo ko
rintskými ozdobnými sloupy. Stěny byly z napodobenin mramo
ru, na podlaze byly geometrické nebo květinami zdobené mozaj
ky. Obrazy tam nebyly-král se držel živodských zákonů, které
obrazy zakazovaly. Tvrdí se, že v pevnosti byl pohřben Hero
des.
Za židovské války obsadili-jak víme z vykopávek-na 8 let ze
loti, k této sektě patřil i jeden z apoštolů. Masada padla
až r.74. Na jednom ze střepů se zachovalo i jméno obránce a
velitele Masady-Eleasara, syna Jairova. Byl to snad člen ro
diny Jairovy-z rodu .onoho Jaira, jehož dceru vzkřísil kdysi
Pán z mrtvých? Našly se i části starozákonní knihy EcleSiatikus/Kniha Sirachovcova/, spisy kumránské sekty od Mrtvého
moře, modlící řemínky ap. Z Masady viděli věřící dobře leše
ní Římanů. Zdálo se, že pevnost je. nedobytná. Uchovaly se
však zbytky náspu, který vybudovali Římané, Na něj postavili
obléhací věže a z těch vrhali velké kameny na opevnění Masa
dy a tak ji poškodili. Když si Římané byli jisti vítězst
vím, odtáhli na Jeruzalém. Vůdce zelotů přemluvil muže, aby
zabili ženy, děti i sebe~jen aby nepadli jako otroci do ru
kou Římanů. Ti tam pak našli jen mrtvoly. Četné kosti při
vykopávkách dokazují, že to, co popsal historik Josefus Flavius-židovský odpadlík-ve své knize Válka židovská, odpoví
dá pravdě.

11 NOVINK Y
Statistický úřad v USA zjistil,
že od r. 1980 do r. 1990 se počet
vězňů skoro ztrojnásobil- od
32982! na 998.880, Zvýšil se po
čet některých zločinů-prodej
omamných jedů, loupežná přepa
dení a znásilnění. Budují se dal
ší věznice a senát chce odhlaso
vat zákony pro jiné zločiny.Při
průzkumu mezi mladými se děti
od 13-19 let přiznaly, že 5 proč,
z nich se pokusilo o sebevraždu
12 proč.,že na ni pomýšlely.
Příčiny: problémy dospívání,
omamné jedy, neshody s rodiči
či jinými dospělými. Většinou
patří k vyšší společenské třídě
a 93 proč.má vyšší vzdělání.
Chybí jim pevná náboženská víra
Jeden z těch, kdo rozšířili po
věsti o obludě v Loch Ness ve
Skotsku se přiznal, že to byl
podvod. Udělali si nafukovací
zvířata v podobě ještěrů, která
na nápad otce podrželi pod vo
dou, takže vyčníval jen krk a
hlava.
V červnu spadl u vesnice St.
Robert v Quebecu -Kanada mete
orit velký jako grapefruit a vy
ryl do země hlubokou jámu. Při
pádu bylo slyšet velký hřmot a
vidět zablesknutí. Na zem pada
jí stále tisíce meteoritů,ale většinou ve vzduchu zhoří.
Mons, Petr Pennacchini, náměs
tek ředitele tiskové kanceláře
sv. Stolce prohlásil tvrzení kar
dinála Lorscheidera, že sv.Otec
má kostní nádor za falešné.
Dítě v 20.týdnu těhotenství cí
tí pří umělém potratu bolest,jak
zjistily pokusy v jedné londýn
ské klinice. Prof.Mikuláš Fink,
po znal že na
píchnutí jeb
lou reaguje
dítě trha
vými pohy
by a pro
dukuje
hormo
ny, spo
jené s
bolestí
Výsled
ky po
kusů
1 uve
řejnil
lékařský časopis
The Lancet.

CHYTRÁ CÍSAŘOVNA
V Zetech 474-453 vZádZa va Východě vnučka TeodoiZa VeZZkého Augusta PuZeheAZa. - NebyZo jZ
anZ 14 Zet, když ie uehopZZa vZády. CZsaáem byt
ovsem jejZ mZadáZ bnatn. TheodosZui 11. Osudy HZše vedia pevnou štukou 40 Zet-až do witZ. ZZZa
svatě jako panna, tepstve po smntZ svého bsiatsta
se museZa vdát, protože žena numěZa vZádnoat.

rozhodl nakonec papež. Ve věcech víry je
hlavní slovo náměstka Kristova. Papež psal
Cyrilu Alexandrijskému dopis, aby ho na
sněmu zastupoval a zjednal právo té pravdě
kterou už Rím uznal.
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ZBYTKY NESTORIÄN& ODEŠLY DO SÝRIÍ:
V Seleukii měli svého patriarchu. Tito pat
riarchové odešli později do Bagdadu, kde
jim muslimský kalif také přál. Rozvinuli
velkou misijní činnost - zanesli Boží slovo
do Cíny, Indie a Mongolska. Kolem r.11OO
měli 25 metropolí-tj.arcibiskupství. Avšak
Ve I4. století jich dal spoustu povraždit su
rový Timus. Snažil se je zničit i jinak.

Bratra oženila s dcerou athénského filosofa Nestoria, která při křtu přijala jméno Eudokia.By
la velmi učená a krásná. Bratr nebyl schopným
V NOVOVEKU SE VĚTŠINA SJEDNOTILA
vladařem, ale uměl krásně psát a malovat-hlavs katolickou Církví. Nazývají se chaldejský
ní památka jeho vlády je Codex Theodosianusmi křesťany. Jejich patriarcha bydlí v Bag
sbírka císařských nařízení od dob Konstantina
dadu a je jich asi 40 tisíc. Mají nádherné'
Velikého.
Nájezdy Atily odvrátila sv.Pulcheria velkými da bohoslužby v syrském jazyce. Za I.světové
války mnoho vytrpěli od Turků.
ry. Cařihrad dala obehnat mohutnou zdí.
[iV.ďRKEVNr SNEM V CHALCEDONE-r.45l|
HERETIK NESTORIUS
Byl to mnich v klášteře u Antiochie. Uměl dob-i V prvním tisíciletí se rozrostly hereze hlav
ně na východě. Další heretik byl Eutyches,
ře řečnit, proto se stal cařihradským patriar
chou. Byl to člověk pyšný a prudký, navíc na představený kláštera u Carihradu, v němž
žilo asi 300 mnichů. Tvrdil, že 70 let slou
kažený herezemi. Sotva byl jmenován, rozvířil
ží Bohu neustále - ale byl ducha trochu
spor o Kristově osobě. Hlásal, že v Kristu jsou
omezeného a hodně samolibý. Některé ne
dvě osoby - božská a lidská. Prý je nesmysl,
přesné výrazy v knihách sv.Otců ho přived
nazývat maličké dítě Bohem. Smrt na kříží jsou
ly k názoru, že v Kristu nebyly dvě přiro
pohanské báje.
zenosti (božská a lidská) , ale jen jedna MATKA BOZr? NEBO PROSTA ŽENA?
proto se jmenují monofysité. Jednotní však
Pak by ovšem Panna Maria nebyla Bohorodičkou
nebyli. Jedni hlásali, že božská přirozenost
Nestorius získal pro svůj blud i císaře.Mnichy,
se změnila v lidskou, jiní, že lidská se změ
kteří s ním nesouhlasili,dal bičovat a žalářovat.
nila v božskou, opět jiní, že Kristus si při
Rada biskupů, hl.v Sýrii, se hlásila k tomuto
nesl tělo s nebe a prošel Marií jakoby vodo
starému bludu, podávanému v novém rouše. Ne
vodem, že za nás trpěla celá Božská Trojice
chtěli pochopit, že by se Bůh mohl vtělit do
a řadu nesmyslů proti zdravému rozumu i
člověka a přijmout lidskou přirozenost.
proti pravé víře.
ODP&RCE-ZASE Z ALEXANDRIE-CYRIL
BOJOVALY PROTI SOBE DVA TÄBORY
místní arcibiskup. Cyril i Nestorius se obrátili
Monofysité se spoléhali na přízeň císaře
k rozřešení sporu k papeži Celestínovi I. Ten
Theodosia II.a když se konala v Efesu
svolal r.43O do Ríma sněm, který Nestoriovy
synoda r.449 -vnikli do chrámu Panny Marie
názory zavrhnul a měl se do deseti dnů hereze
a řádili tam proti přítomným. Cařihrad- .
zříct, jinak mu hrozilo sesazeni. Nestorius se
ského patriarchu Flaviána tak ztýrali, že
nepodrobil.
brzo zemřel. Papež Lev I.-Veliký, nazval
^VŠEOBECNÝ SNEM V EFESU. (Ill ■ ||
toto shromáždění loupežnickou synodou.
Císař svolal r.431 sněm do Efesu. Papeže zastu R.45O zemřel příznivec monofysitů - císař
povali dva zástupci-plnou mocí pověřil Cyrila
Theodosius II.-těžce se zranil při pádu s
Alexandrejského. Na sněmu - v chrámě Panny
koně. Proto se musela Pulcheria vdát za
Marie - zasedalo 198 biskupů. Četla se příslušstarého vojevůdce Marciana-ale i když byl
místa z děl sv.Otců, pak list papeže Celestina
císařem on - vládla ve skutečnosti ona.
a po zralém uvážení sněm učení Nestoriovo od
Její manžel-císař-svolal r.451 synodu do
soudil jako kacířské. Ale k Nestoriovi se přida Chalcedonu-proti Carihradu na druhé straně
lo 40 biskupů a společně, chráněni císařovým
Bosporu. Papeži se to tuze nelíbilo, protože
komisařem zasedali na jiném místě v Efezu
tehdy na všech stranách zuřily boje a
Ti vyslovili nad Cyrilem a ostatními biskupy
nepokoje-ale pak to schválil. Sešlo se
kladbu. Císař byl nejdříve proti Cyrilovi.
630 biskupů,hl.východních-ze západu
Avšak rázná císařovna Pulcheria pohnula
2 Afričané a papežští legáti-kteří sněnu
bratra, aby se sektářů (zřekl a podrobil se
předsedali. Trval jen tři dny. Po pře
usnesení pravého sněmu. Nestorius musel
čtení listu papežova a úryvků z děl sv.
do vyhnanství a jeho spisy byly spáleny.
Otců sněm prohlásil, že v Kristu jsou dvě
Císařovna dala stavět chrám Bohorodičky.
přirozenosti-božská a lidská-spojené v jed
PAPEŽ NAD SNEMEN
né osobě. Většina heretiků se vrátila. Dnes
Sněm ovšem svolal císař, ale o sporu
mají několik miliónů věřících na východě.

Jak budeme
umírat
-žijící
T. .-republiky-měl zvláltní

BŘETISLAV KAFKA

za

dulevní AchopnoAtí. Protože to byl hluboce velící
člověk, dovedl, leccos lépe vysvětlit než moderní
parapsychologle-která tehdy byla v plénkách. Slova
pro určité mlmoládné zjevy tehdy včtiinou neexisto
vala-nebo v nich byl zmatek. Fluidum, které za života člověka spojuje títo s duli , nazývá" o dulím".
CO SE DĚJE NĚKOLIK DNÍ PŘED SMRTÍ?
Tehdy se fluidum odusí zvolna uvolňuje od těla-nejdříve na nohou a rukou a stahuje se k ramenům, pak
se kupí kolem hlavy. Citlivec ve spánku čtvrtého
stupně zjistí s jistotou blížící se smrt-ba přesně i
dobu skonu. Když se "odusí "odděluje od těla, nemocní
většinou cítí 10-20 dní před snrtí úlevu a myslí si
že se uzdravují. Pak ochabují smysly-nastává pocit
sladké únavy, jakási svoboda a volnost duše-velmi
příjemná.
NEJDŘÍVE ODUMÍRÁ CIT, PAK ZRAK, NAKONEC SLUCH.
Duše opouští šedou kůru mozkovou a stává se pasivní,
nemůže už svobodně myslet. Postupně se podráždí a
rozzáří mozková esplana, tj.to, v čem se usazuje ce
lá naše minulost - zakrnělá a takřka vyhaslá, i nám
nepříjenná, vůlí potlačená/velké hříchy/. Duši se
zjevuje víc a více prožitý život, vidí současně či
ny dobré i špatné, zpřítemňuje se jí celý život. V
duši se probouzí úzkost a má-li nelitované hříchy,
i muka.
DUŠI OPOUŠTÍ ROZUM a SVOBODNÁ v8l.E - to je smrt.
Dostává se do říše esplan vrchního podvědomí,kde,
jsou všechny činy člověka-dobré i zle. V tomto |
období si naposled uvědomuje celý pozemský život
Je to snad očistec, o kterém nás učí naše víra?
"Odušfse stále uvolňuje a odlučuje od esplan,
která pohasínají, rozpadají se a v několika
dnech se rozplynou. Zářivé"oduší" od něhož se
duše pozvolna odlučuje, se kupí kolem hlavy. Po
opuštění esplan se duševní dění na krátký čas
změní v trpný stav jakési slabé neuvědomitelnošti a duše neví jasně, co se s ní děje. Snad se
to dá přirovnat ke stavu vězně v úplně tenné
kobce, který se náhle dostal na zářivé světlo a
to ho oslepuje. Někteří tvrdí, že duše, osvobo
zená od hmoty, dostává hned své skvělé vlastnos
ti-ale není tomu tak.
RUŽÍME-LI ODCHOD DUŘE Z TĚLA VOLÁNÍM, PLÁČEM.
probouzí se její síla jako z těžkého snu a uvě
domí si tento svět; pozoruje, slyší a vidí nás
svým duševním zraken, pokud umírajícího tak
vyrušuj one a upoutáváme na sebe.
Když se odpoutává duše od hnoty"oduší", probou
zí se v celé své podstatě, síle a dokonalosti v
rozumu a svobodné vůli. Nastává stav duše, plný
vnitřního světla, nejdokonalejší a nejvzneše
nější, duševní blaženost, štěstí, blaživý mír
a klid, který vyplývá z duše a ta prožívá sama
sebe. Prožívá nesmírnou radost a blaženost, pro
tože poznává svou podstatu a uvědomí si, že je

odleskem Boha, jeho dílem, jawu podobná.
Z tohoto stavu se ještě může vrátit k životu-proto se ti, co to prožili, už smrti,
nebojí. Takový stav duše částečného nebe
prožije v době umírání každý člověk, at
je dobrý nebo špatný. Zlo je ovšem také
lhostejnost k dobru, pravdě, lásce.
PAK NASTANE SOUKROMÝ SOUD!
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Duše si jednám vjenem uvědomí celý život.
Pozná dobro i zlo a z toho vyplývající i
spravedlnost - odměnu a trest.
Člověk, který se jsnažil žít s Bohen - te
dy prakticky světec .- přijde přímo k pro
žívání Bolia - a to je to, o čam říká sv.
Pavelzadní oko nikdy nevidělo, co

žádné, ucho nikdy nutyXeto, nač žádný
člověk ani nepomýlili., co všechno páipfiavlt B&h těm, kdo ho mltajl." l.Kon.2,9
Je to stav, který nazýváme"nebem".
DUŠE ČLOVĚKA, ZATEMNĚNÁ HŘÍCHY
uvidí v tom okamžiku svůj život se všemi
špatnými a zlýni činy - takže musí projít
očistou, nebo£"nZe nečistého do nebe ne
vejde". Tato očista je pro něj velkým
utrpením, které zmírňuje jen naděje, že
je dočasné. Ibuží po jediné skutečnosti,
a tou je Bůh. Nic jiného totiž už není.
Duše člověka, obtížená těžkými, nelitova
nými vinami, zůstává na věky odtržená od
Boha, v tomto stavu utrpení bez nadě
je - a ternu se říká "peklo". Že exis
tuje a je věcné, víme z Písma.
VČAS ZAVOLAT KNĚZE!
Je to pro umírajícího - ba ještě dří
ve - velmi důležité. Kněžským rozhře
šením a ovšem i lítostí - se duše
očišťuje, zkracuje se jí utrpení,
či lépe-zmírňuje se, a zpovídá-li z
těžkých vin-nebo není-li zpověd už
možná, aspoň jich lituje z lásky k Botu#ne ze strachu před trestem/není
na věka zavržená. I Odpadlý kněz má
moc, jménem Božám odpouštět hříchy!
BUDE DUŠE VNÍMAT PŘE POSLEDNÍM SOUDU
I ODPUŠTĚNĚ A IJTCVANĚ HŘÍCHY?______
Ano-stojí to v evangeliu, "...nic ne

ní tak tajného, že by to neveíto na
jevo..." Mt 10,26. -"Nic totiž nenc
ikayto, co by ie jednou nepao jevilo.
Lk 8,17.-Ma 4,22.
Tehdy se zjeví i odpuštěné hříchy ale ne k hanbě a trápení hříšníků,
nýbrž jako důkaz Božího milosrdenství.
Pokáním a lítostí, očistným utrpením
se stáváme znovu dětmi Božími a proží
váme Boha-což se nedá slovy vyjádřit.
K tomuto patření dojdeme v takové mí
ře, jakou jsme získali dobrými skutky,svou
láskou k Bohu a skrze Bolia k bližnímu.

Vodic Nových zálztadu ex.peaimentat.ni~
psychologie od Báettitava KA.PKV

ŽENYNA ZAČÁTKU CÍRKVE
Lydie byla moudra a rozvazna zena-sdeluje nam
sv. Lukáš. Brzy se rozhodla pro křest a při
vedla ke křtu celý dům. Chápeme ted, proč
píše apoštol Jan v Zjevení andělu církve v Tya
ti r ách: "Znám svoje skutky: lásku, víru, slou
žení a trpělivost ve zkouškách... tvoje skutky
stále rostou a množí se."(Zj 2,19).
LYDIE POZVALA MISIONÁŘE DO SVÉHO DOMU.
Tam se konaly bohoslužby. "I přinutila nás k
tomu,"praví sv .Lukáš (Fil 16,15).
Lydie se stala sloupem církve a mateřskou pří
telkyní sv.Pavla-jak píše apoštol. (Fil,4,15).
Jak vidíme v evangeliu o Samaritánce, přišlo
křesťanství do země skrze ženu. Zeny vytrva
ly pod křížem, první přišly k prázdnému hro
bu. Cím by bylo křesťanství bez statečných
žen? Matek, manželek, sester? Pavel to pocho
pil a váži! si žen, jako byla bystrá Priscilla,
která vyučovala vzdělaného Apolla. V listech
vždycky pozdravuje ženy. Např.v listě boha
tému kupci Filemonovi pozdravuje i jeho ženu
Apii. Váží se prorocky nadané, panenské dce
ry Filipa v Cesarei, pečuje o zbožné vdovy,
které se věnovaly skutkům milosrdenství.
Nezapomíná ani na ušlechtilé, statečné muže,
jako byl Epafroditus-nazývá ho"druhem ve
zbrani..." Ten navštívil Pavla v římském věze
ní a odevzdal mu dar. Ani na Klementa a mno
ho jiných, jejichž jména jsou v knize života.
(Fil 4,3).
APOŠTOL NÁRODŮ
FILIPY BYLY PAVLOVOU PRVNÍ LÁSKOU.
Tam získali apoštolově mnoho dobrých křesťanů
Scházeli se s přáteli u řeky Gangas nebo u Ly
die. O svém odpočinku píše málo, spíš o svém
boji. Chce ukázat že za první apoštolské úspě
chy vděčíme utrpení - jako i dnes a stále.
HYSTERICKÁ OTROKYNE
zpésobila obrat v dějinách evangelia. Jako
dnes i tehdy špiritistická media měla hodně zá
kazníků. Jejich služeb využívali pohanští kněží
a její majitelé k svému obohacení. V transu
mluvila i břichem, napodobila duchy v různých
řečech, znala tajné myšlenky lidí, předpovída
la, co je čeká.... V Pavlově přítomnosti byly
jejich mimopřirozené schopností zvláště silné.
Běhala za misionáři a volala:"Tito lidé jsou slu
žebníci nejvyššího Boha a zvěstují vám, jak do
jít spásy."(Sk 16,17). Asi byla posedlá zlým
duchem a proti jeho vůli musela říkat pravdu.
Působila na ni vyšší moc, kterou cítila u Pav
la a Silase.
KŘESŤANSTVÍ NEPOTREBUJE SVÉDECTVľ
ZLÉHO DUCHA . Ani Kristus je nepřijal. Pavel
nechtěl, aby se radostná zvěst zesměšňovala.
S dívkou měl soucit, proti pravdě nebojovala.
Ale zlého ducha z ní vyhnal-a tak ušel jejim pá
nům tučný zisk. Pobouřili pohanské obyvatele
i městské úřady proti apoštolům. Nepřátelským
židům šlo o víru, pohanům o zisk. Věštění
zákon nezakazoval,ani nepomohla žaloba o ná
hradu škody. Udělali z toho politiku:"Tito lidé
vyvolávají v městě nepokoj."(Sk 16,21).
Podle Josefa HOLZNERA - Pokračování
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íconovéhovesvĚTĚ
Anglikánsky biskup v Chichesteru, Eric Kemp
Suspendoval duchovního Antony Freemana/47/
faráře v Steplefieldu/V.Britanie/, protože
ten uveřejnil r.1993 knihu "Bůh a my". Tvrdí
že Božství existuje jen v lidech, osobní Bůh
neexistuje. 22 anglikánskych duchovních za
slalo protest arcib.z Canterbury protisuspen
dování tohoto nevěrce. Daily Telegraph tvr
dí, že jeden z největších britských odború,
chce zájit zájmy suspendovaných zaměstnanců
angl.církve. Těch však není mnoho._________
Pume/iný vek áehoZnZk& v Nizozemí je 65
a žádná áeho tulce. nenr mtadZZ 40 ti £el,
P.E.Schillebeeckxovi-Vlám»v Belgii, je 80 r.
60 r.je Dcminikánem, 50 r.knězem a od r.1958
do r.1982 byl prof.dogmatiky v Nimvégách a
poradcem holandských biskupů na II .Vatikánu .
Jeho učení se nesrovnává s učením Církve.
Auóítaíóka í>íók.feon^eA.ence požádala Vatikán,

aby imela páeložlt
Napá."neuvoď nái u
v dobách zkoušky".
a htZch nemuiZ byt

Otčenáš do modern! áecl.
pokuienZ" změnit"chaaň nái
Jenže zkouška nenZ hHZch
zkouška,

Luise Rinser vydala k 10.výročí snrti Karla
Rahnera, T.J.jeho dopisy, které jí psal v
letech 1962-1984.V dopise 28.6.62 stojí:
"V naší lásce je touha, napětí a uklidnění."
Rahner zemřel, proti erotickým dopisům se
bránit nemůže a jezuité prý zakázali, aby
se uveřejnily i ty dopisy, které jí psal
Rahner. Spisovatelka Luise Rinserová se s
prvním mužem rozvedla, ten padl ve válce,
je feministka a tyto dopisy jsou plné bana
lit a trapností.

Paedieda baazlltke blik.kon^eAence Moni.L.
Mendei de Almeida ie poitavll pMtZ hazard
ním hrám, Kailna jiou paumyitové podniky.
Nejvíc se ve vlasti prodává Mladá fronta
dnes/340.000 výt.denně,tj.čte ji přes milión
osob./Nejvíc se čte bulvární deník Blesk1,5 mil.osob. Denně se prodá přes 1,5 mil.
výtisků. Na třetím místě je Rudé právo s pod
titulkem Nezávislé noviny. Pak Zemědělské
noviny, Svobodné slovo, Hospodářské noviny a
Práce. Na 8.jsou Lidové noviny, na 9.Expres
a na 10.Lidová demokracie.

Nemecka Mliereoa po zadala mexického preiZden
ta Sallnaie, aby itát chránil Jezuity v zemi.
Už doitall několikrát výhrůžky, protože
ie zaitaZl Indiánu při jejich loňikém povitánZ-protZ bohatým itatkááum._____________
Al.Hrcmádková, mluvčí Charty 77,je předsedky
ní nové strany, která chce např.navrhnout
zákon, že ve státní službe nesmějí pracovat
býv.vyšší funkcionáři kcmun.strany a členo
vé STB, dále neprcmlčení zločinů komunismu
a privatizaci státních statků. Dodnes se ne
promlčují zločiny nacistů-kteří vládli mno
hem kratší dobu a zločiny komunistů byly
mnohem krutější/krcmě vyhlazování židů/.

na hlavu Jezuity 2000 zlatých.
Na konci Pavlovy vlády vzniklo v Cechách po
vstání proti Habsburkům. I když katolíci - a
Češi - v bitvě na Bílé hoře proti protestan*
tům-většinou Němcům - zvítězili - byla tato
PAVEL V. -DOKONČENÍ
bitva začátkem třicetileté války. R.I62O K Francii byl papež neutrální, i když se Jind
několik týdnů po bitvě na Bílé hoře - papež
řich IV.snažil ovlivnit ho proti Španělsku.
zemřel. Je pochován ve své kapli u Panny
Napětí se uvolnilo, když Maria Medici-po za
Marie Větší. Byl to zbožný a skromný papežvraždění Jindřichově r.161O se stala regentkou bezúhonný a nenáročný - ale svým nadržo
syna Ludvíka XIII. Brzy se oženil následník
váním a štědrostí k příbuzným nakonec svůj
španělského trůnu s Isabelou, sestrou Filipa IV
'rod zničil. Za jeho vlády byl dokončen chrám
a Ludvík Xlll.se sestrou Filipa IV.Annou. Obě
sv.Petra a vystavěla se řada kostelů a stud
mocnosti se tím sblížily. V té době se také
ní. Pod vedením umělce Materny byl na svato
objevily ve Frantii protipapežské pamflety.Za
petrské náměsti přemístěn jeden ze dvou vo
předsednictví kardinala Jakuba Du Perron se
dotrysků. 15
r.1615 postavilo francouzské duchovenstvo za
dekrety tridentského sněmu.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Za Jakupa I., syna Marie Stuartovny, nesym
Katol.kněží
v Kolumbii nenají právo na zvlášt
patického, namyšleného následníka trůnu,který
sice slíbil katolíkům svobodu, ale svůj slib ne ní soud-rozhodl na žádost stát.prokuratury
splnil, vypuklo r. I6O5 povstání. Církev je ne Ústavní soud v Bogotě. 4 biskupy podezřívají,
že se stýkají v partyzány.
schvalovala, ale k povstání se přidali katolí
ci a Jakub I.obvinil papeže, že povstání podní Na jcňe. 1996 íí bude konat ve Vtaneit konqaes
til. Povstalci chtěli vyhodit krále i celý parla ■studentu katot.ókot. Jg. jich 9.&00 a studuji
na ntc.it 2 mit.studentu.
ment do vzduchu-což byl plán víc než fantas
tický. O plánu se král dověděl a dal popravit
Arcib.kard.Carlo Martini z Milána vysvětil 43
mnohé, mj. ušlechtilého provinciála Jezuitů
jáhny pro 34 diecézí v.Itálii.
Henri Garneta. Ten ze zpovědi věděl o
Ve Rwandě bt/Z zavražděn vojáky itastenecké
spiknutí, ale nic králi neřekl. Poprava před
Áwntg-tuísi-mitionát-&íiý Otec P .T .OaMmajo i
20 tis.diváků byla velmi surová a povstání
3 ^knězZmi, kteái se stajiaZi o upA.ch.tZky ví
bylo signálem k dalšímu pronásledování. Kato
tA-ech táborech. Vácho vnich byto zabito vZc.
líci měli podepsat přísahu v níž však bylo
Dr .Navarro- Valls, tiskový mluvčí-^ tikánu^
obsaženo, že král je hlavou církve-proto přísa označil za vymyšlené zprávy, že je dohoda mezi
ha znamenala odpad od víry. Jedni ji složili, jiní
Vatikánem a Haiti o dodávce potravin.______
ne. Král se pokládal za velkého bohoslovce.
Sv.Otec siekt. biskupem z Kuby, ktetá u něho kěu
V Anglii bylo popraveno 11 duchovních a 2 laici
nati povinnou návštěvu, že by stád Kubu navitiVězení byla přeplněna těmi, kdo přísahu odmít
li. R.1622 bylo ve vězení 400 duchovních. Pro vit.
Mezi 14 ti dekrety kongr.pro svatořečení jsou
tože se vyjednávalo o zasnoubení španělské
3 potvrzené zázraky, 4 mučednickou smrtí-a to
infantky s následníkem anglického trůnu Kar
lem I., omilostnil Jakub na přímluvu španělské biskupa Anselma Polanco a P.Repipola-zavražděných 7.3.39 ve Španělsku, P.Jana Souzy a 63
ho vyslance r.1616 na 4000 vězňů, r. 1622
dalších 4000 vězňů. Nastalo ale ostré proná dalších kněží, řeholníků a kleriků, umučených
sledování katolíků. Sňatek těch, které neoddal v r.1793-95 za Francouzské revoluce,dále kněze
anglikánský duchovní, byl neplatný. Pokuta 10C berlínské diecéze Bernarda Lichtenberga-zemřel
liber stihla rodiče, jejichž dítě nepokřtil angli v nacistickán koncentráku. Uznávají se hrdin
kánský duchovní, 20 liber zaplatil, kdo nedal
ské ctnosti Zdislavy z Lemberka, jejíž úctu
zesnulého pohřbít na anglikánském hřbitově.
potvrdil už sv.Pius X.28.8.1912. Tento papež
Kdo byl vychován mimo Anglii, ztratil nárok
žil nejen svatě, ale obrpdil Církev na 50 let.
na dědictví-ve prospěch příbuzného-anglikána. Taká 6000 mtadých Němců se piipojito k americ
Kdo nešel na anglikánskou bohoslužbu, nesměl
ké akď'Vetká taška ceká" a podepsato závazek;
být advokátem a lékařem. Katolíci se museli vy-'
že
zdrži sexuatnich styku až do svatby.
stěhovat IO mil od Londýna. Za katolického slu
Qstganizovaío to hnuto" Křestané pro pravdu."
hu musel majitel platit pokutu. Kněží se muse
Místní hnutí na obránu práv žen v 'Kampale/
li skrývat na hradech katolických velmožů.
Tehdy odcházeli mladí muži studovat teologii na Uganda, žádá zrušení zákona, povolujícího mnohoženství. Se ženami se špatně zachází. Tento
pevninu-ale jen nejstatečnější se odvážili vrá
nemrav je rozšířen hl.na venkově a hájí je
tit do Anglie. Ve Skotsku bylo pronásledování
muslimové-je jich tam asi 10%■
ještě krutější. V sev. Irsku-katolickém, se za
čali usazovat protestanté ze Skotska. Ted chá Ústavní soud~na Litvě, stozhodt, že čórkevno
peme, proč se v sev. Irsku katolíci brání. Vyso sňatek je před zákonem ptatný jako civitni.
ká místa obsadili jen anglikáni. Irčané směli na Námětem příštího Světového dne míru má být
vštěvovat jen anglikánské bohoslužby a kněží
podle rozhodnutí sv.Otce heslo:"Žena, vychomuseli pod trestem smrti opustit zemi. Na hlaví vatelka k míru”.
světského kněze vypsal král pokutu 1OOO z!..

TY JSI SKÁLA!

NEČEKANÝ OBRAT
Komisař užasle díval na usmívají
cí se tvář továrníka. Tvář byla
ztrnulá, na pravém spánku byla
dírka po kulce a zaschlá krev.
"Zdá se, že vrah nedůvěřoval své
mu střeleckému umění a přiložil
pistoli přímo ke spánku," podotkl
asistent. Komisař se podivil:"Což
to byla vražda?""Určitě byla.
Mrtvého objevila jeho manžeiKa.
Nyní je v ložnici a pečuje o ni
lékař-byl to pro ni šok. Je to
hezká kočka."
"Kočka?""Nu, krasavice. Druhá že
na, o polovinu let mladší. Mohla
by být j eho vnučkou..."
"Jistě byl bohatý,"rozhlédl se ko
misař Horner po přepychové pracov
ně. "A kde je lékař?"
Policejní lékař právě vstupoval.
"Paní nahoře je už v pořádku, če
ká na tebe v pracovně..."
Mladá žena se svůdnou postavou a
mladičkou tváří ho přijala se
slzami v očích.
"Tak vy jste volala policii?"zeptal se okouzlený komisař.
"Ano. Byla jsem v tělocvičně,jako
každou středu,"řekla stísněně.
"Muž zůstal doma. Proto jsem šla
hned do jeho pracovny. A zde..."
Zlomil se jí hlas a rozvzlykala se,
"Kdy jste se vrátila?"
"Po desáté večer. Tělocvična je
blízko,v deset odcházívám."
"Všimla jste si něčeho neobvyklé
ho? ""Ne. Dveře byly nezamčené, ja
ko obvykle a svítilo světlo."
"Měl vás manžel nepřátele?"
Potřásla hlavou. "Jako architekt
měl hodně zakázek, tedy hodně zá
vistivých kolegů. Ale vraždit...?"
"Snad materielní výhody,"namítnul
komisař."Měl poslední vůli?"Jistě.
Dcera z prvního manželství a já
dědíme na povovinu. bž jsem jí te
lefonovala. Doma byl jen její muž,
sama chodívá do spolku."
Otevřely se dveře pracovny a ve
šel zet mrtvého, Robert Mann. Na
foukaný typ,"pomyslil si ko
misař. Za ním cupitala je
ho žena se sevřenými, ten
kými rty a přísnýma očima,
Zřejme cestou plakala.
Mann se hned obrátil k
tchýni:"Tak se ti to zno
vu podařilo. Přede dvěma
lety jsi odpravila první
ho muže a zdědila po něm
pěkné peníze,a ted druhého.
Tehdy jsi vyvázla, soud
věřil, že fön spadl do vany

náhodou a elektrický proud ho zabil. Ten
tokrát tak lehce nevyvázneš."
Mladá žena zbledla."Ty hnusný chlape,"za
syčela, "můj muž zemřel náhodou..."s pláčem
vyběhla z pokoje.
"Oč vlastně jde?"zeptal se komisař.
16
"Nevíte to? První, bohatý manžel zemřel po
dvou letech manželství a nechal jí celé
jmění. Nač potřebovala zabíjet tchána?"
Než mohl komisař odpovědět, vstoupil jeho
pomocník s pistolí v ruce."To jsme našli
zahrabané v zahradě... Zřejmě je to ta, kte
rou byl Horner zavražděn ..."
"Tak můžeme vystavit zatykač na manželku,"
řekl asistent spokojeně. "Věděla, kde je
pistole, přišla právě v době, kdy manžel
zemřel - a ta příhoda s fÖnern nebyla zřej
mě pouhá náhoda."
Komisař potřásl hlavou."Nezdá se mi, žeby
byla tak hloupá a nakupila na sobě tolik
podezřelých věcí."
"Nu, člověk si zvykne a pak už nedává moc
pozor. Ostatně, polovina bohatství stojí
už za to."
"To jsou ale pouhé domněnky,"namítnul ko
misař. "Musíme mít pevné důkazy. Ta dáma
nám neuteče, zaryjeme do případu trochu
hlouběji. Je tu i jiná dědička, že?" za
mrkal na asistenta.
Ten pokrčil rameny,zřejmě mu domněnky k
zatčení stačily, ale konečně - komisař už
vyřešil tolik zdánlivě jednoduchých pří
padů ...
Proto druhý den znovu zazvonil u dveří pa
na továrníka. Otevřela mu jeho dcera Joan.
"Jdete zatknout tu čarodějnici?"zeptal se
jedovatě její muž, který se vynořil za
svou ženou.
"Ještě ne. Zdá se, že s vraždou prvního
muže i s vraždou druhého nemá nic společ
ného. Jdeme zatknout spíš vás,"obrátil se
na továrníkova zetě.
Mladá žena vykřikla a užasle pohlížela na
muže."Jaký je to nesmysl? Manžel nebyl
zde, ale pracoval ve své kanceláři."
"A kde jste byla vy?"
"Ve spolku. Pracuji tam jednou denně,"
uřekla podrážděně."Můžete se přesvědčit.
Odešla jsem skoro o půl jedenácté."
"Přesvědčili jsme se, máte pravdu,"řekl
klidně komisař,"ale vás manžel nemá alibi.
Nebyl v kanceláři, nýbrž v herně. Prohrá
val tam už delší dobu velké částky
peněz. Na účet podniku. A jeho
tchán měl v úmyslu přezkoumat
všechny finanční záležitosti. To
nemohl pan Mann dopustit. Za
střelil tchána, obratně svedl
Jzraždu na továrníkovu ženy a doufal
že získá jeho manželka-a teď i
on, celé dědictví, protože paní
Teho tchyně skončí ve vězení-a vrazi
nedědí. Půjdete, prosím, s námi!"
Georg Dubai

NAŠE KRIMI

ŠVÝCARSKÝ PLÁN 17
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA ve Winterthuru v sále
u kostela sv.Ulrichs _______ 4.prosince
POUl1 DO SV.ZEMĚ JE UŽ OBSAZENÁ!

CO
SE DĚJE VE SVĚTĚ
16.10.blahořečil sir. Otec 5 zakl.řeholi.
NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.ne3. v měsíci v- sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u r.ádraží-10h
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Čechy,
Rümelinbachweg, neděle
9 hod
CORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
smer Yverdon ,'4 . ned . kostel sv.Petra,10 h
ČURYCH-každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue
Éug”.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.í.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 náboženství, návštěvy nemocných , sv.nemocných aj.
JMÉNA A ADRESY MISIONÁŘ
P.Josef ŠIMČIK,&OJ4 ZURICH,Brauer
str. 99.,tel.01-2415025
P.Anton BAKÍK-tamtéž, tel. 01-2415022
P .~M a r t i n MA 2 AK - 14,rue Maison-Rouge ,
1400 YVERDON-LES BATNS,t.024-222537
P. Alois ONDREJKA-Leonhardstr.45. ,Basel,
tel .061-6920404,
'KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY^
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou,
*7^77%
po ní modlitba růžence v kostele
sv.Dona Boská v Curychu.
PRVNÍ PÄTEK V MĚSÍCI MŠE St7.
v kapli Božského Srdce Páně,
Aemtlerstr. 49.________ v 19,30
P.Šimčík rád navštíví naše nesTOČné~Sma~či
v nemocnici. Upozorněte ho na ně a je na.
něho!

Maria Rafol/1781-1853/ a Petra de San José
Pérez Florido/1845-19O6/ze Španělska. Giu
seppina Vanini/1859-1911/z Itálie. Nicolas
Roland/1642-1678/z Francie a Alberdo Hurta
do Cruchaga/1901-1952/z Čile. P.Hurtado za
ložil středisko pro nejubožejší"Kristův domov"-pak vznikala další podobná střediska.
Na kneze ie pAipftavuje ve kvete 102.000 z>eminaAiAt&. 0 60 pAoe.vte než i. 1992, ŕií.z
Jíž.AmcAÍk^ív Kotům bii. vyívětiti teto i 305

kněž£}a K^Adky, kde je ježte vitia živá. Je
tam 1320 kemínÓAa.
K zprávě o výpovědi vedoucích katol.mládeže
v Německu. V dopise žádali autoritativně
biskupy, aby respektovali homosexualitu,
konkubináty, kněžství žen a nerespektují
některá ustanovení sv.Stolce. Katolíci vy
stupují z tohoto svazu a bud odcházejí vů
bec, nebo vstupují do dobrých katolických
spolků a společens tví mladých.
_____
V Zimbabwe pkip/tavajk zákon, kteAu by zaka

zovat vstup zah.w.nianieh mikionáÄu do země.
MuvčÁ biskupi O.WeAneA upozoAnid^ že zatím
ie země bez zahAaniíníeh miiionááu neobejie
Mans?Borut Kosir, poverenec slovinské bisk.
konference pro právní otázky prohlásil, že
chtějí zavedení italského způsobu financo
vání Církve-přes státní daňový systém.Plát
ce si sám stanoví, jaké procento z daní bu
de pro Církev a kulturu. Kritizoval vládní
stanovisko k vyučování náboženství-vláda je
chce připustit jako velmi omezený volitelný
předmět-dětsn od 6-14 let a žákům od 14-18
let jen po dobu dvou let a to státní zkouše
nými učiteli-ne absolventy cirk.škol. Uči
telé, často nevěrci-by vyučovali nezávazné
etice-ne katolické víře. Při tom 70% Slovin
ců jsou katolíci. Zřejmě tam stále je vel
ký vliv komunistů či jiný nevěrců.______

Čínské úsady povotity německým benediktin
kám z Tutzángen otevšít v městě Meikeikou.
nemocnici, ate nesmějí hlásat vísu, nýbAŽ
omezit se na zdftavotníckou službu.
Po rozhodnuti Evropského parlamentu, aby
byl homosexuální svazek na úrovní manželství-což chce přijmout i španělská vláda-vydali biskupové list o postojí Církve k té
to otázce. Odsuzují násilí vůči homosexuá
lům, ale že takové svazky existují, není
ještě důvod k jejich uzákonění.A'raždy ta
ké existují a jsou trestné. Jak vražda,tak
homosexualita jsou hříchy do nebe volající.

Milá maminka!

Poprvé v zivově jsem vystoupil v televizi.
Hovořil jsem o antickém umění. Velice peč
livě jsem se na přednášku připravil, pečetí
jsan řadu knih, prostudoval dějiny.
Mluvil jsem moudře, s citem a zasvěceně.Má
přednáška měla
jistě u diváků
úspěch. Jen co
přijdu dcmů, ozve
se telefon s po
chvalou, oceněním
Známí i neznáni,
muži i ženy, ba i
mladičké dívky
ocení vřele mou
přednášku! Budou mi blahopřát k úspěchu.

NAŠE KŘÍZOVKa
1
2
3
4
5
6
7
8

. Bůh je...
. Kain zabil...
18
. Snoubenec P.Marie...
.Eva svedla......
.Starozákonní kníhala žena)
. Bůh je Alfa a......
. Evangelista.....
.A...... se stalo Tělem.

Tajenka: Židovský i křesťan
ský a přirozený řád

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

Dobrý duch.......
Latinsky Věřím.......
Božská ctnost.......
Česká ctih.abatyše......
Bohoslužebný stůl.......
Sv.Pavel psal listy do......
.Poutní místo ve Francii......
.Patron a ochránce mládeže.

A skutečně. Sotva jsem otevřel dveře, roz
drnčel se telefon. Vrhnul jsem se ke slucházku s bušícím srdcem.
"Nazdárek, stará vojno,"slyším hlas kamará
da z dětství."Nechce se mi věřit, že jsti
Tajenky-stejné-jsou v sloupci
to byl ty. Viděl jsem tě na obrazovce."
"Děkuji,"řekl jsem se skrcmnou důstojností
"Jaképak děkuji. Kde jsi koupil tu senzač
KOLIK CHYB UDĚLAL ZAK V NÁBOŽENSTVÍ”?
ní kravatu? Kolik stála? Manželce se veli
ce líbí, koupím si ji také!"
Sv.apoštol Marek napsal evangelium o 20 ti kapi
Položím sluchátko a hned jásá telefon:"Tak
tolách. Za apoštola si ho vyvolil Kristus tehdy,
to jste vy, co jste měl tu přednášku. Pro když lovil rybář Marek ryby v Mrtvém moři. Ve
svém evangeliu popisuje vynikající řečtinou sta
miňte, že vás vyrušuji, ale rád bych věděl
ke kterému holiči chodíte...Ten účes - ja řičký Marek podobenství Kristova a zachycuje
ko v Americe..."
HUMORESKA jeho kázání. Spolupracoval hlavně se sv.Pavlem
a napsal Skutky apoštolské. Pán Ježíš si ho vy
Když zazní telefon potřetí, je mi už nevol
volil za svého zástupce na zemi. Jeho otec se
no u srdce. Bez vzrušení jsem zvedl slu
jmenoval
Barnabáš, a ten chodil se sv.Petrem až
chátko. A nemýlil jsem se. Jakýsi divák
do Ríma, kde zemřel mučednickou smrtí a je tam
se zalyká hněvem, děsně se rozčiluje,
také pochován. ZNÁME SVOU VÍRU?
že mám špatnou výslovnost. "U her
ců se máte učit,"bouří.
Další dva obdivovatelé se ptají,
který krejčí mi šije tak moderní
obleky. Ale mé uši se jim nelíbí,
měl bych jít na operaci-odstávají!
Když zase zazvonil telefon, zařval
jsem hněvivě: "Ták co se vám zase ne
líbí? Mám si líčit obočí? Nebo řasy?
"Ale ne, ne, chlapečku.
informace
Vypadal jsi báječně.
Portugalský knez Viktor Feitor Pinto byl
Jsem na tebe hrdá r- i
zvolen předsedou Evropského střediska
sousedky tě obdivují!'
pro boj proti omamným jedům-na 3 roky.
slyším hlas
Senát v Pákistánu zamítl návrh musmaminky.
limských fundamentalistů, aby byli
přísně potrestáni všichni, kdo
urazí mohamedány._
Neznámá teroristická orga
nizace v Nikaragui vyhro
žuje smrtí kard.M.Obando
Bravovi. I kněží a laici
dostávají telef.vyhrůžky.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
27.7.se konala porada YMCY-křestanského
svazu mladých mužů, za účasti asi 1OOO dele
gátů z 115 zemí pod heslem: Aby všichni jed
no byli. Před 150 ti roky založil YMCU Jiří
Williams v Londýně. Na poslední poradě v
Seulu r.1991 zvolili za gener. taj .katolíka.
V arcidiecéz! Neapol se množí krádeže v cír
kevních objektech. Ted se v nich zavádějí
poplašná zařízení, často se ozve v telefonu
hlas nějakého preláta, který prosí o příspě
vek na určité konto. Tyto telefonáty jsou falešné a každý si je má ověřit.
3.8.měli političtí a náboženští vězni 2.pout ní
Hostýně. Mši sv.sloužil biskup Otčenášek s
dalšími kněžími-"mukly". Kázal břevnovský
arciopat P.Opasek, také býv."mukl".
Podle Catholic Newspaper v Pittsburghu chce
americký milionář John Conely věnovat Vatikt
nu hotel a to ve Vatikánském městě. Má mít
132 pokoje pro církevní hodnostáře, kteří při
jedou do Říma. Sv.Stolec se k jeho nabídce
nevyjádřil. Zatím se zvětšuje a obnovuje hospic sv.Anny pro poutníky
Mezinárodní křest. společenství vdov-FICAVmělo v Ženěve čtyři dny valné shromáždění.
Přišly zástupkyně z 1O ti zemí Evropy a Afri
ky. 2.2.bude mezinár.dnem modliteb za vdovj
Příště zasedá FICAV r.1997 ve Fatimě.Místní
odbočky mají ústředí 2x ročně posílat zprávy.
25.9.-1. 1O.byl v městech Split-Salona a Poreč v Chorvatsku 8.kongres křest.archeolo
gů. Vatikán k němu vydal řadu známek s
obrazem mosaik v basilice v Poreči.
Na 700 katolíků oslavilo 29.9.v poutní svaty
ni Heiligkreuz u lucernského Entlebuchu 650,
výročí barokního kostela na vrcholku pahorku
Od r.1753 o kostel pečují kapucíni. Podle tra
dice je tam tříska z kříže.Mši sv.sloužil světí
cí biskup z Basileje Pächter.
Před zničením řeholí za komunistů v naší
vlasti .chodilo mnoho misionářů ze Slovenska
do rozvojových zemí. R.1989 se na tuto tradi
ci navázalo a na Sibiři, na Ukrajině a v Afri
ce pracuje už řada kněží a řeholnic. Ředite
lem Papežských misijních děl na Slovensku je
P.Juraj Vojenčiak, salezián, který byl dlouho
misionářem na ostrově Flores v Indonézii.
Světový den učitelů se má konat každý rok
5.10. - Dnes je v Církvi 1423 ženských nábc
ženských institutů papežského práva a 1550
institutů diecézního práva.- 4.10 zakončil vi
kář sv.Otce kard.Camillo Ruini oslavy 800.
výr.narození sv.Kláry. - V Hustopečích byl
posvěcen kostel sv. Václava-na který jsme
kdysi přispívali.
V Petrohradě mají být 5.3.1995 pohřbeny
ostatky cara Mikuláše II.a členů jeho rodh
ny, zavražděných komunisty r.1918. Uloží
se v katedrále sv.Petra a Pavla a obřadů se
zúčastní pozůstalí členově rodu Romanovců.
Za 2 roky byly založeny nové katol. biblické
společnosti na Slovensku, na. Slovinsku a v
Rumunsku.
______
___

Pro zasmání
"Pane vrchní, přineste
jmi obložený chlebíček:
plátek chleba, hodně
tenkého, na něm 4 plát
ky navrdo vařeného
vejce, kapka kečupu,
kousek nadlouho
rozkrojené sardinky,
uprostřed prekroje
ný kousek papriky,
jarmě posypaný strou
haným sýran, uprost
řed ozdobené plátkem
klobásy,okolo kousek
šunky, na oba konce
dejte očko s trochu
petržele."
"Dobrá. Přijdte si ve
čtvrtek.""Proč ve
čtvrtek?""Na první
zkoušku."
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Na uáad pátieL pán:"Paoiím vát, je zde
pao obchod a itužby?""Není, je nemocen. Vypo
věděly mu neavy itužbu."

Jeden chodec se zhroutí na chodníku. Kolem něj
se seskupí řada lidí a jeden čtyřicátník na
vrhuje: "Měl by mu někdo dýchat z úst do úst."
Cmdlený se vztyčí a ukáže na jednu slečnu:"Ano,
tam ta blondýnka."

"Vce>ta jiem ie i mužem pohádata'.""A paoc?""NMchtěC. pádznat, že on ie Lépe ožentě než jiem
ie já vdoba."
Jirka blahopřeje každý rok dědečkovi k svátku.
Vždycky dostane desetikorunu. Tentokrát mu na
vrhuje: "Dědo, mohl bys mi dát ještě tu deseti
korunu za příští rok? Udělal bych ti to dohro
mady se slevou - za patnáct korun."_____

Sveaovat ie jednou pan Novak pactetě. "Ja ne
měl někdy páed ženou tajemitvé.. .L když jiem
ie o to inažět iebe vZc..."
Jeli na dovolenou. Zpocený manžel srovnal na
kufry a zabručel:"Měli jsme vzít i pia
no. ""Proč?"" Zapomněl jsou na non
jízdenku."

Pedětet vytýká píiaáce: "Chodíte
pozdě do pnúce a když je
konec, tak jité pavná ven
ku."" Páece byite nechtěl,
ibych ie opozdila dvakaát.
za den ?"________
V čekárně se hovoří o~
důležitosti očkování."Je
to zbytečné. Dal jsen se
očkovat a druhý den jsem
si zlcmil ruku.""Pochopi
telně, "říká druhý,"injek
ce ještě nezačala účinko
vat."
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Jste konzervativní ?
1 - jste si jisti, že nikde na světě není
lepší život než ve vaší zemi? ano 1 ne O
2 .Považujete cestu letadlem za
nebezpečnou?
ano 1 ne O
3 .Uděláte si o lidech rychle úsudek jen
podle jejich vzhledu či obleku?ano 1 neO
4 .Podvědomě máte odpor vůči všem
dopravním policistům?
ano 1 ne O
5 .Domníváte se, že lidé mimo okruh vašich
známých jsou méně chytří? ano 1 ne O
6 .Milujete klasickou hudby? ano O ne 1
7 .Automaticky, bez přesvědčení se,si mys
líte, že některá jídla jsou škodlivá?
ano I ne O
8 .Předpověd počasí považujete skoro
vždy za nespolehlivou?
ano 1 ne O
9 .Rídíte-li auto, zdají se vám lidé nešikov
ní a řidiči bezohlední?
ano 1 ne O
10 .Máte stejné názory jako měli vaši
rodiče? Hlavně politické?
ano 1 ne O
11 .Myslíte si, že lidé, kteří nevěří,
musejí mít horší charakter?ano 1 ne O
12 . Považujete"staré časy"za lepší?
ano 1 ne O
13 .Sázíte rádi v loterii a věříte pevně,
že jednou vyhrajete?
ano 1 ne O

KLUB
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14 . Vyzve-fi vás řečník k diskusi, napřed o tom
přemýšlíte, pak se ozvete?
ano O ne 1
15 .Automaticky mu odporujete?
ano 1 ne O
16 .Oblíbíte si v televizi určitou sérii či program a
díváte se hlavně na něj?
ano 1 ne O
17 .Stavíte se proti jinému náboženství, aniž byste
se přesvědčili, má-li snad v něčem trochu
pravdy?
ano 1 ne O
18 .Považujete matku či manželku za nejlepší
kuchařku, kterou znáte?
ano 1 ne O
19 .Domníváte se, že značka určitého výrobku je
stále zárukou jeho kvality?
ano 1 ne O
20 .Považujete nezaměstnané, kteří berou podporu
automaticky za lenochy?
ano 1 ne O
21 . Domníváte se, že stát měl by být přísnější a
mít ostřejší zákony?
ano 1 ne O
22 .Nemůžete některé lidi vystát? ano 1 ne O
23 .Dáte přednost přírodní léčbě
před léky?
ano 1 ne O
24 .Považujete mladé lidi za horší, než bývali mla
dí dříve? _______________________ ano 1 ne O

HODNOCENÍ: 24 - 20: jste vysloveně konservativ
ní typ. Má to své výhody, ale brání to rozvoji
vaší osobnosti.
19-16:jste vyrovnaný
typ, naprosto ne zkost
natělý, ale přece jen
byste o lecčems měli
uvažovat.
15-lO:máte málo před
sudků, ale také ne
nevné zásady.
9-5: jste velmi pokro
kový, sice objektivní,
ale jako minulý typ,
tu a tam byste měli
stát na pevných zásadách-ovšem ověře
ných.
4-0: typický soudce,
který myslí více mé
ně matematicky. Ne
právě příjemný ve
styku s lidmi, kteří
mají jiné názory.
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