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je neuvěřitelné, že v knihách, vydaných víc než před 2000 lety jsou odpovědi na všechny dů
ležité otázky člověka. Kristus i jeho apoštolově řeší tyto problémy jasně-pro všechny!
Na Písma sv.a posvátné tradici stojí celé učení katolické Církve. Dnes se mohou pravdy jen
osvětlovat a prohlubovat-ne je měnit. Každá doba má své problány, svá nebezpečí. Církev za
ložil Pán proto, aby problérry ve světle jeho učení řešila a na nebezpečí upozorňovala a ta
ké vyloučila ze svého středu vlky, kteří ničí víru věřících. Dělala to prvotní Církev, dělal
to i sv.Pavel. V dějinách prvotní Církve vidíme statečnost mučedníků a vyznavačů. Jediný
biskup-sv.Atanáš/295-373/ se postavil proti lži arianismu, který tehdy otravoval skoro celou
Církev a do jisté míry i papeže. Atanáš byl přes 17 let ve vyhnanství, ale podařilo se mu
lež víry-herezi-skoro vykořenit. Bojoval proti ní šedesát let!
Sv.František se jednou zeptal rolníka:"Proč ořeš?""Abych zasel saneno.""K čemu semeno?""Aby
vzrostlo, dalo zrní a z něj umelu mouku. ""K čanu itDuku?""tpeču si chleba, abych mohl dál žít"
"A proč žiješ?" Na tuto otázku rolník odpověfi neznal. Sv.František ho poučil tak, jak pou
čoval Kristus lidi:"Já jsem se proto narodil a proto jsan přišel na svět, abych vydal svě
dectví pravdě." /J 18,37/. A co je pravda? "Já jsan cesta, pravda a život!"/J 14,6./
Dnes touží zvlášt mladí po tem, aby znali smysl svého života. Ne v každém katechismu je
jasná odpověá na smysl lidského života: "Abychom Boha poznávali, ho milovali, janu sloužili a
po anrti se k narvu dostali."
A protože dnes velká většina lidí - i těch katolíků, co jen platí církevní daně - odpověS
na pravý srtysl života nezná, roartvohla se namravnost, mamon, ctižádost, zločinnost, sekty,
cmamné jedy aj.
Kristus odpověděl na otázky vzdělaného Nikodáma/J 3/, i na otázky prostých lidí, a dal odpověčl i svým nepřátelům, když se ha zákeřně ptali, mají-li dávat daň císaři. "Dávejte císaři
co je císařovo a Bohu to, co je Boží."/Mt 22,21/.
Tb platí i dnes! Bohu patříme všichni. Při početí nám dal nesmrtelnou duši. Abychcm měli sí
lu, žít podle jeho vůle za všech okolností, dal nám sedm svátostí. Vede nás obratně životem,
jen nastavit uši a nezacpávat si je příliš světskými starostmi:"Nedělejte si starosti o svůj
život, co budete jíst...neznepokojujte se tím."/Lk 12,22-31/. Nejen že nám jasně odpověděl,
dal nám i odpověd svýn životem:"Učte se ode mne, neboť jsan tichý a pokorný srdcan," a proč
se máme učit?"Naleznete odpočinutí pro svou duši."/Mt 11,29/. Tedy mír za všech okolností.
Prorokoval zradu Jidášovu i zrady moderních Jidášů. Prorokoval lži víry, nepravé prorokv.
že"ustydne láska mnohých".
"Dejte si pozor! Nebojte se!...Vystoupí mnoho lžiproroků a svedou lidi..'.' A odstavec končí: "Kdo však vytrvá
až do konce, bude spasen!" /Sv.Matouš - kapitola 24./
Vytrvám já? Vytrváš Ty? Vytrváme všichni beze strachu,
s vírou v Krista-až do konce? Je-li Bůh s námi, co zmůže
proti nám zmatkař-3ábel-otravující svět? Jak řekl Pavel
VI., vloudil se jeho zápach i do Církve. Nemůže však po
ničit a zničit hlavu Církve-Krista!
Ani toho, kdo se pevně drží mocné a laskavé ruky
našeho Spasitele - Ježíše Krista!
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Kniha sv.Otce"Překročit práh naděje" vychází už
česky. Byla přeložena do čínštiny-prodává se
jen v Taiwanu, Hong-Kongu,Macau a v Singapurus Čínou se vyjednává, v Taiwanu se prodalo z
13.500 výt.už 3.000-tedy o 1000 víc, než se nor
málně prodá katolických knih.-Předseda vlaste
necké katol.církve v Číně, Zong Huaide řekl, že
pošlou do Říma studovat bohoslovce-60 už stu
duje v USA a v Evropě.-Na Západě obíhá pastýř
ský list čínských biskupů-věrných Římu-kteří
ostře kritizují od Říma oddělenou církev v Číně-tedy schisnatiskou-jak ji označil sv.Otec
při své návštěvě v Manile.__________________
Po 40 tl l.ie uiadlll ledemptoilite v HanolVietnamu. Je to 1 .řehole, kteiá i e tam viátlla.

V pol.února přijal sv.Otec biskupy-přátele Foko
lárů i Chiaru Lubichovou/76/,jednu ze zaklada
telek hnutí, býv.učitelku a později vedoucí Fokolárů. Zasedání vedl kard.Vlk. V naší vlasti
působí velmi dobře.-Svaz italských nakladatelů
a knihkupců udělil Chiaře Lubichové cenu autora
knihy roku. Její knihy byly přeloženy do 21 ře
čí v 3 mil.výtisků. Cenu jí předají na knižním
velektrhu v fliláně 13.3._____
_____
Od 5.3. za.čZná iv.Otec zaie navštěvovat ilmiké
^ainoitl-pio nemoc návštěvy pieiulll. Voiud na
vštívil z 323 fiainoAtZ 233.______
________ .

K značnému napětí mezi pravoslavným patriarchátem a katolíky v Rusku došlo proto, že Řím tam
jmenoval několik biskupů a vytvořil diecéze.
Patriarchát vytýká katolíkům"agresivní metody",
tj.horlivý apoštolát, v tradičně pravoslavných
oblastech. Po setkání delegace, vedené kard.E.
Cassidym s metropolitou Kirilan 30.-31.1.se na
pětí uvolnilo .V prohlášení 2.2.se zavázaly obě
strany, že nebudou násilím řešit navrácení cír
kevního majetku uniatů/vých.katolíků/,zabraného
kanunisty pro pravoslavné. Rozhovory se budou
konat pravidelně.-Patriarcha Alexej II.otevřel
v Moskvě druhé"Ruské světové shranáždění"za
přítomnosti církevních i státních představitelů
Mají hledat cesty k duchovní obrodě Rusů a jed
nat o problémech národního sebevědomí i překoná
ní krizových zjevů. Patriarcha se obává vlivů
těch náboženství a sekt, které jsou cizí pra
voslavnému lidu/tj.také katolíků/."Nic nemůže
uchránit život lidí před zničením, dokud bude
jejich život spočívat na pravé víře!"řekl. 80%
dotázaných se hlásí k pravoslaví, 3% k islámu a
2% jsou židé. Jen dvanáctina navštěvuje pravi
delně bohoslužby. Zájem o náboženství po pádu
komunismu trochu ochladí. 40% Rusů považuje ná
boženství za úplně zbytečné-nedůležité. Na te
lefonický dotaz odpovědělo 1.630 Moskvanů.
Býv.piofieAoi na Lateiámké unlveiiltě v R-úně
P.Kaiel Skalický piednášl na teol. učilišti v
Budějovicích. Rok je ^aiákem v Hluboká n.Vl.

Má se natočit film o P.Piovi/1887-1968/

"Proces pro chudého světce1' Proces blahořeče'
ní, zahájený r.1983 - ještě ukončen není.
lldoviký výbon. Ameilcan Jmuh ComrrúXtee
žádal phl av.dl2.ncl u iv.Otce 6.2., aby iv,
Otec vydal encykliku, pfiotl antuemltlimu.

2

Den před vypršením lhůty, nutné k odvolání
rozsudku obvodního soudu v Praze I., který
nařídil, aby se Svatovítský chrám vrátil
Církvi, oznámil vedoucí presidentské kance
láře Luboš Dobrovský, že kancelář se proti
tanuto rozsudku odvolala a odvolání prý
schválil i president Václav Havel!_____
Tento mei-cc ma vyj^t encyklika o ochiane ži
vota. Koncem čeivna má vyjit po-ielátvl o eku
menlckých vztazích a to pil návštěvě patnlai
chy Bartoloměje ve Vatikánu._______________

Na slavnost Zjevení Páně přijel představený
českých saleziánů P.B.Beneš do Říma,do generalátu řehole v Pisaně a na Saleziánskou pa
pežskou universitu, kde se setkal s profeso
ry. Setkal se také s hl.představeným Donan
Equidem Vigano, s členy hlavní rady a s řím
ským provinciálem Donan Pussim. Navštívil i
české saleziány. Nedávno bylo ustanoveno
společenství sv.Václava-českých saleziánů v
ŘJmě-představený je P.V.Hrubý, členy P.L.
Dittrich, P.L.Heryán a P.Jiří Sedláček z
Prostějova. P.Benno Beneš bydlel v Poutním
dcmě Velehrad. Tam bylo od 16.-21.1.školení
ředitelů saleziánškých společenství pražské
a bratislavské provincie. Kurz zahájil vikář
kongr.sv.Františka Sal. P.J.Veccii oblastní
rádce pro oblast Evropa-sever, ke které naše
obě zaně patří s 8 dalšími provinciemi.
V českých zemích je 17 konunit, na Slovensku
16 a jedna v Jakutšku-Rusko. -Zástupce před
staveného P.J.Kuchař navštívil 3 saleziány
v Bulharsku. Loni se přestěhovali ze Sofie
do Kazanlaku-kde zřídili kapli, a tu posvě
til při slavné zahajující mši sv.
biskup Mons.Chr.Erojko.__________________
29.7 .blaho lečll. i v .Otec R.Gulzaia 1/alencla
(7879-1902)bl&kupa z mexického Veiaduiu,
ModeAtlna od Ježíše a Maile 11802-1854)^iantllkána z Neapole, iutiu. Genovevu Toiieó Mo
uo±et> [1870-1956) zakladatelku kongi., a Gilmoalda OčlZtěnl P.M. (7881 -1902) pailonlitu.

6.2.se sešlo na lékařské fakultě v Hr.Králo
vé na 150 posluchačů, aby vyslechlo přednáš
ky odborníků-teologů a lékařů. Mj.výklad
zprávy o stvoření světa a člověka podle Písma sv. Po přednáškách byla živá diskuze.
2.2.7 945 byl popiaven v Mnichove jezuita
AIfaied VeZp,piotože vedl itiedliko odpoiu
piotl naclómu a pilpiavoval pád dlktatuiy.
Půl mil iv.kaid.Uettei vzpomněl 1 na sedlá
ka W.Meleia,kteiý zahynul v Vachau 22.2.45,
odioudlll ho, piotože ukiýval piovlnclála
jezuléí P.A.RUiche.také člena Velpova itledl&ka. Míl Aloužll 1 kaid.A.GiHlmelei,piltel Velpňv a Ví.Pilnz,pečující o dělníky.

V BOUŘLIVÝCH VODÁCH

vedla neviditelná ruka, jsem se zachytil jed
noho sloupu mostu. Na začátku mostu se tísnil 3
Velikonoce 8.dubna 1928. Teplé jarní slunce
dav lidí. Něco křičeli, ale v hukotu vln jsem
rozpustilo poslední stopy zimy na polích. Na nic neslyšel.
řece St.Francois se s hrozivým praskotem
Pcmalu jsan se sunul k blízkému břehu po té
lámou ledy a po proudu řeky se valí kry.
části mostu, která byla nalcmená a vyčnívala
je šest hodin odpoledne. Za několik minut
z vody. Nebyla to lehká námaha. Na nohy mi na
vjede rychlík Q-tibec-Montreal do stanice
rážely ledové kry, zuby mi cvakaly zimou.
Drumodville. Ve voze pro zavazadla je vedou
Prsty jsem měl ztuhlé mrazem - ale nepouštěl
cí poštovní dopravy. Právě ukončil práci a
jsem se toho, co mě ještě mohlo zachránit ke
dvana dalšími úředníky hovoří o nebezpečí
břéhu.
uvolněných ker na řece. Ale nechrne ho samého
Kousek po kousku jsem se sunul dál.
hovořit:
Konečně! Konečně!
"Klidně jsme si vyprávěli. Odložil jsem těž
Ucítil jsem na ruce čísí ruku, která mě táhla
ký revolver a kapesní hodinky, jaksi mě tí
vzhůru. K ruce se přidaly další a vytáhly mě
žily.
z ledového proudu. Ještě jeden náraz kry na
Náhle jane zaslechli strašlivý lcmoz. Pocho
zmrzlý kotník - a byl jsan venku.
pil jsan okamžitě, co se stalo...
Pak jsem cmdlel!
Lední kry a silný proud strhly most přes ře
Když jsem přišel k sobě, viděl jsan tváře, jak
ku a vlak se řítil do rozbouřených vod...
se nade mnou naklánějí. Mezi nimi jsan zahlédl
Skoro celý vlak spadnul s mostu mezi kry.
pěnu vody - poslední vůz - z něhož jsan se
Hlavou mi prolétla myšlenka: Nyní musíš
zachránil, strhl proud na dno řeky.
zemřít! Nastala tvá poslední hodina. Odnesli mě do hotelu.
Rychle jsou vzbudil lítost nad svým. hříchy
Ošetřil mě tam lékař tak, že jsem se mohl po
celého života.
stavit na nohy. Přinesli mi horký grog, to mě
Snažil jsan se zatím dostat se z vody, která
posílilo, ale stále jsem byl cmámený. Myslel
už zaplavovala poslední vagon se zavazadly.
jsem na osud svých přátel.
Pak jsem si vzpomněl na manželku a děti.
Nevzpamatoval jsem se pořádně ani když už jsem
Boží, lituji svých vin. Avšak ty jsi nekoneč
seděl ve vlaku do Montrealu.
ně dobrý a zasloužíš si celou naši lásku...
Dana čekala manželka. Ještě nevěděla o neštěstí,
Vzpcmněl jsem si na své dětství. Od té doby
ale byla velmi neklidná. Když mi otvírala,
jsem se denně modlíval večer tři Zdrávasy
vzrušeně řekla:"Jak to, že jdeš tak brzo? Stalo
k Panně Marii a prosil, abych nezemřel bez
se něco? Bože můj, proč jsi tak bledý?"
svátostí... Maria nedopustí, abych se uto
Sedl jsem si těžce na pohovku, šaty mi v hotelu
pil.
usušili, ale nohy jsem měl ještě studené."
Konečně se mi podařilo dostat se z vagonu,
Zachráněný muž vyprávěl ženě o sván štěstí v
zaplaveného vodou a snažil jsem se dostat
neštěstí. Zatelefonovala dopravní společnosti.
nad hladinu. Podařilo se to. Zhluboka jsem
Oznámila jim, že její muž už je dana. Podivili
si oddechl. Ale jak se dostat mezi hřmícími
se tomu:"To je nanožné! Všichni zahynuli. I vás
vodami ke břehu? Kde je vlastně břeh?
jsme měli za mrtvého. Oznámili jsme to už vaše
Náhle jsan zahlédl jakési světélko. Přední
mu bratrovi a panu faráři."
část vozu byla pod vodou a prudký proud
Zachránil se ještě vedoucí vlaku a tvrdil, že
trhal celým vlakem po proudu. Kdy jej proud
z vagonu pro zavazadla se nanohl nikdo dostat
strhne a odnese? Přední část vlaku se dotý
živý ven.
kala dna, zadní vůz, v němž jsem byl s kama 'Za čtrnáct dní jsan nastoupil do práce. Bylo
rády, pcmalu klesal pod vodu.Vyprostil jsem
tam smutno, truchlili po zahynulých.
se konečně z vozu a usedl na malý kousek
Dlouhou dobu jsan vyprávěl ostatním: "Lítost nad
vagonu, který ještě vyčníval nad vodou, ale
hříchy a denní modlitba tří Zdrávasů mě zachrá
hrozivě se kymácel. Silně na něj narážely
nila. Navíc to, že jsem odložil těžký revolver
kry. Byl jsem tam sám - ostatním se nepoda
a stejně těžké hodinky s řetízkan, že jsan se
řilo to, co se podařilo mně. Jaký
odvážil skočit do ledo
div, že se dveře vedle mně otevře
vé vody, že jsan se za
ly!
chytil sloupu blízko bře
Bez rozmyšlení jsem skočil do
hu - byl to skoro zázrak.
bouřlivých a ledových vln.
Myslím, že každý z nás
Snažil jsem se dostat k
by se měl modlit denně i
světélku na břehu. Ale
k Panně Marii, nezapomí
proud mě strhával stále
nat na to - pak ona nepo proudu.
zapanene na nás, když poNáhle - jako kdyby mě
třebujane její panoc."
Ze slovenských pramenů.

SPRÁVNÉ POSLÁNÍ

NAŠE POŠTA

JAKUB, SLUŽEBNÍK BOHA A PANA JEŽÍŠE

"...akci aspoň po dobu F4
tti lít pomocÁ. zdejším vě
Jakub, první jeruzalémský biskup, příbuz
řícím na cestě k Bohu, ne
ný Ježíše Krista "sloup Církve"/Gal 2.9/
bol z de. je na počet věÁÍclch knězi velký nedosta
se představuje dvanácti kmenům izrael
ským, svým soukmenovcům, jedinou hodnos tek. A tak s radostí v duli překonávám různé pře
kážky a pracuji už 5 měj>ícu na svém prvním pusoblltí: služebník. Tak předem znehodnocuje
všechny budoucí hodnosti, tituly, funk ti v městě Cualaqulza[4.000 obyvatel) a v okolí.
S Lítosti, že jsem to neudělal už dřív, Vám děkuji
ce a přívlastky, kterými budoucnost
ozdobí a ohrozí jména Pánových služební za 20 CNV dolaru... (panu V. J. Vostřezovl.)
ků. Mohli bychcm říci, že apoštol Jakub S adaptaci na zdejší poměry se ml otvírá svět chudo
vstupuje do dějin Církve ve sván pracov by. Mnoho Lidi zde od kněze, v jejich představách
ním oděvu, bez ornátu. /Liturgické rou bohatého Evropana, vedle duchovni služby l pomoc fi
cho není symbolem moci, ale vnitřní pro nanční, zejm.chudé a početné rodiny.
měny při svátostné službě/. Což se čas Nejvíce mě tlžl, když vldlm, jak mnoho nadaných a
to nestává, že ovečky sa ke svánu/dobré Inteligentních mládenci těžko studuje pro nedosta
mu/pastýři těžko dostanou přes překážky tek peněz a někteří proto nemohou studovat vůbec.
Jak velká škoda pro tento národ. Studovaní Lidé mys
vznešených titulů?
li, uvědomuji sl zdejší stav a jsou ochotni aspoň
Tedy služebník Ježíše Krista. Ale on
něco udělat pro zlepšeni situace. Jak bych projasně ukázal, kde v kati je mu třeba
ně rád udělal aspoň něco-ale nemohu. Minimální pod
sloužit, a to za cenu spásy. "Cokoliv
jste jednomu z těchto mých bratří učini pora od zdejšího pana biskupa a mlnlatuA.nl platba
li.." Bere na sebe sám bídu, hlad, žízeň za Intencelna mše sv.p.r.) na výraznější pomoc ne
vězení všech lidí...Služebník si neurču stačí. Všichni však počítají, že zahraniční kněz má
podporu p>w své působeni v Ecuadoru. S touto pomoci
je ani místo ani čas ani obsah služby.
bych zde mokl lépe působit a tak aspoň trochu pcmocÁ
Služebník je stále zkromný, ochotný, k
nejchudšlm rodinám a studentum střední školy, která
dispozici. Neslouží vrtochům, náladám,
zde trvá 6 let po skončeni 6 ti letí základní školy
nerozumu svých oveček, ale všem správ
ným potřebám k jejích spáse-a to určuje a vše se musí tvrdě zaplatit. Ze své strany mohu na
bídnout modlitbu, mše Sv.a projevy vděčnosti. Pro
Kristus.
miňte ml mou upřímnost. Nejvhodnějšl způsob pomoci
Lehčeji si bere Kristovští služebníkům
je poslat jl šekem v dolarech na tuto adresu:
moc než služba. 0 moc není třeba se
Ayuda para aZ P.Franclsco MAKOVEC en P.Juan Shutka,
snažit. Svět lehčeji přijímá službu
Církve než jařmo vlády. Doba, která be Procurador, Mlslón Saleálana de Oriente., Procura
re Církvi vnější moc, je doba obnovy.
Que&eraA del Medlo y Uqulnocclo 203, Apartado
17.12.S9J, Qulto-ECUAVOR, South Amerika. (Trochu
Pravá vnitřní moc"shora", moc svazovat
dlouhá adresa, že?). Předem mnoho diku. Tam je má
a rozvazovat, odpouštět hříchy, přemě
reserva, která se však od mého příjezdu zcvrkla na
ňovat chléb a víno v Tělo a Krev Páně,
je nedotknutelná. Doba, která odpírá
polovinu a není velká. Také poznamenávám, že jsem
kněz dlecéznl, ne řádový, ačkoliv pracuji v oblasti
služebníkům i zaslouženou úctu, mu jen
připomíná, že je na čase opustit symbol Salezlánu.
P.FRANCISKO MAKOVEC
KRISTA, POSHA POZDRAV DVANÁCTI KMENŮM

ROZPTÝLENÝM V CIZINĚ.

Jk 1,1.

a metaforu vlády a převzít kříž tvrdé
služebnické skutečnosti.
Dnes začínáme psát na vlastním životě
píseň o služebníku Božím, z proroka
Izaiáše./Psáno v době pronásledování p.r
A to je předzvěst blížící se spásy.
Roztroušené křestanské kmeny čekají na
služebníka.
Pane-dej,at překročíme všechny hodnotí ti
tituly a funkce, a necháme sl jediný pra
vý titul-.SLUŽEBNÍK, který jsi l ty,Pane
přijal. Titul, který za.va.zujz sluhu k
přemýšleni, k postojia ke skutk&m.
P.ThDr. Andrej DERMEK, SDB:
CHLÉB A SLOVO, výběr z listů apoštolů.

DOPIS Z PRAHY

''Letošní rok byl rušnější než předchozí. V jeho zá
věru jsme prožili v Země l v Praze radost z jmenová
ní arclb.Vlka kardinálem. Současně s tím mu ovšem
přibylo členství v Kongregaci pro vých.Církve a v
Papežské radě pro sdělovací prostředky. Obvodní soud'
pro Prahu 1 rozhodl 19.12.0 tom, že katedrála sv. Vi
ta patři právem nai*. Církvi-jejím správcem je Metro
politní kapitula a že administrativní opatřeni komunlsÁ z r.1954-56 bylo nezákonné. Jak se dalo čekat,
soudní rozhodnuti vyvolalo u části veřejnosti nega
tivní reakce a v mediích pokračuje živá dlikuze.Rozsudek zatím nenabyl právní moci a týkal se l domu na
Vlkárce a baziliky sv.JVíí. V lednu uspořádáme tóiko
vou konferenci, ve kteAé kapitula sdělí své stanovls
ko a své plány s ohledem na budoucí provoz katedrály

EXISTUJE ĎÁBEL?
24.4. mfi.upozonnil iv.Otzc na modlitbu, do
poručenou Lvzm XIII. {/S7S-7903) -zajčiná ílo
vy Svatý Mlchazli an.chand.zLL, bnaň nái v bo
jl...Lzv XIII.mží. vidžni kozpadu Clnkvz za
i to Izt-pKoto jimž i z modlívali, tzrvto tzv.
malý zxoKclimui vzdy PO mZl iv. P.Vondna iz ji modlíval i iz Xvýcaukýml vžXlclmi. Po 11 .Vatikánu i z pk.z&tall knzzi PO mži
Av.tuto modlitbu modlit. Naital hKozivý
úpadzk ClKkvz-modlltba nznl zakázaná a iv.
Otzc ji znovu dopoKučll. -T&3. pUzdložU Va
tikán bl&kupikým kon^zKznclm popit, pKaxz
zxoKclimu-aby KozlÁlovall mzzl nzmocl, obc.uZ[obizdíoitl,kdy íz člověk dává dobKovol
nz do ilužzb zla)a po&zdlo&tl zlým duchzmktzjiý i z zmocni Kozumu i vulz clo víka.
Pl&d 100 Izty iz naKodll P.AVOLF R0VEWK,jz
zulta, ktzJiý za války v TnlzAu iz iouhla&zm
aKclbl&kupa oivobodll od moci z lího ducha
oXzXKovatzlku-dal ji jmzno Magda. ExokcIímui popliujz odboKnz v knize Vámonlichz
3za ziznhzlt hzutzlo ivé pnáci i "Magdou")
a v dnuhŽ knizz popliujz zaiz odboKnz poizd
loit. Vzdzni jzzuit&kzho nádu, ktzJiý má
autoKókz pAavo na obž knihy, zakázalo knihy
vydat, ačkoliv jiou vynikající pomuckou pio
blókupy i knžzz, v Kozlilovánl nzmocl, obizdloiti a poAzdloitl. 2TLzjmž jzn vzdzni Xá
du v Nžmzcku. VnzA - kdy íz ponizujz KkíítuÁ, jzho Matka a vizchny lidíké i kJLzitanikz hodnoty, j&ou obž knihy vlc nzz čaiovz.
Zakopli SVÉTLO, p)Lzvzal z ča&opliu EíU1G,koz
hovoK i zxoKcl&tou P.GABRIELEM AMOR TEM z
Zírna, Clánzk vKztozil Ualoul

ĎÁBEL

JE

MEZI

NÁMI.

PROČ LIDÉ DNES J1Ž MÁLO VÉŘÍ V ĎÁBLA?

Já osobně pochybuji, že by lidé již nevěřili na dabla. Ďábel existuje-a jak! Časopis
Civiltá Cattolica přinesl studii s těmito
otřesnými čísly: cca 12 mil.lidí se obrací
ke kartářkám, kouzelníkům, existuji satan
ské sekty./Středisko satanistů je v Liberci
p.r./ Za jednu odpověd platí 100 sfr ,za
radu až 1000 šfr .
TO JE PŘÍMO VELKOOBCHOD JAK SI TO VYSVĚTLIT?

Když slábne víra, vzrůstá pověra,a to i mezi velmi vzdělanými lidmi. Dnes existuje v
Římě asi 100 satanských sekt. V Evropě za
vládl velký duchovní úpadek. Víra mi zí. Po
čet návštěvníků mše sv.klesá skoro ke dnu.
Pokládán Evropany za lid pokřtěných pohanů.
Rozvody, potraty, rozpad rodin: je to ka
tastrofální situace.
VĚŘÍTE,

lE

PÁBEL MĚllE BÝT SKUTEČNÉ PŘÍTOMEN

Satan je skutečná bytost a osobnost. Patří
k tán nespočetným zástupům andělů, kteří se

odvrátily od Boha. Jako všichni andělé byl kdy
si dábel štastný a dobrý, ale podlehl pokušení.
{"Viděl, jizm iatana padnout jako blzák z nzbz."
Lk 10,18). Je jisté, že satan a jeho družina se

vlastní vinou přeměnili v dánony, protože ne
chtěli vstoupit do Kristových služeb. Dánoni
jsou osobní bytosti, čistí duchové, nemají stej
nou duši ani tělo jako člověk. Proto někdy pc-<
užívají lidského těla.
JAKÝM TRIKEM SI MŮlE VABEL P0VMAN1T ČLOVĚKA':

5

K ovládnutí osobnosti člověka má čtyři cesty:
BOZÍ
1.
DOPUŠTĚNÍ. Existují někteří světci, kte
ří byli-na čas-posedlí dáblem.
2.
PROKLETÍ , které může působit i bez přispění
posedlých osob./Magda byla jako dítě prokletá
babičkou/. Tito lidé jsou obětmi bez viny. Pro
kletí působí méně často, je-li dotyčný ve stavu
milosti, modlí se a pravidelně přijímá svátosti
3. SETRVÁVÁNÍ V TĚ2KĚM HŘÍCHU. Mí sto, kde dábel
působí, je v tanto případě zřejmé. Nejlepším
přikládán je Jidáš. Jak často se Ježíš pokoušel
očistit ho od jeho vin. Jidáš byl zloděj, když
se rozhodl, že zradí Ježíše:'Vstoupil do něho
dábel."/Lk 22.2/. Často jsem pracoval s táni,
kdo žili ve stavu zakořeněného hříchu. Jeden
drogám propadlý muž znásilnil pod jejich vlivem
dívku a účastnil se loupežného přepadení.Přišel
za mnou, aby udělal radost matce a sestře, kte
ré ho doprovázely. Nemodlil jsem se nad ním ani
30 vteřin, když vpadl do vytržení a začal straš
ně křičet. Rychle jsan exorcismus přerušil a
řekl mu, že je posedlý dáblan. Odpověděl:"Já to
vín a je to v pořádku, protože já to chci."

A POKUD SE CLO VÍK STÝKÁ SE SATAN1STV, MÁGY, CAROPEJMICEMI,

OKULTISMUS A SPIRITISMUS..._________

Ten, kdo dělá takové věci, otevírá dveře satanskánu vlivu a posedlosti.
V KOLIKA PŘÍPADECH JSTE ZJISTIL VÁBLOVU,SKUTEČNOU PŘÍTOMNOST?______________
______

Zatím jsan měl co dělat s 72 těžkými případy.
Ovšan osoby, které se ke mně dostaly, prošly už
výběran. Každé pondělí mě volají lidé a prosí o
pcmoc. Obvykle jsou to dvě třetiny případů,kte
ré vyžadují osobní návštěvu. U ostatních teprve
po několika exorcianech mohu říct, šlo-li oprav
du o člábla či o podobné zjevy, které musí exorcista také znát, Těch,co bojujeme proti satanovi
není mnoho. Někdy stačí k vyhnání dábla svěcená
voda a kříž, jindy je k úplné porážce třeba i
14 ti let. Od r.1986 se na mě obrátilo 12 tis.
osob.
JAK MŮŽEME ROZEZNAT POSEVLOSTJ

Těžko je rozeznal utrpení, působení dáblem od
utrpení psychického. Někdy potřebuje tato osoba
jak exorcistu, tak psychiatra.
Nejnápadnější je odmítání všeho svatého. Nemůželi někdo jít na mši sv.-i když by chtěl, reaguje-li negativně na sv.obrazy, jsou to první
příznaky. Bez vědemí dotyčného mu můžeme před
ložit pokrm, ve kterán je svěcená sůl,voda ne
bo olej, nad kterým je pronesen exorcismus.

Když je odmítá nebo zvrátí-je tu podezření
z posedlosti.
Nebo choroba, kterou nemůže lékař poznat ani
při sebe pečlivějším vyšetření. Někdy jsou
neúčinné léky. Vážně se musíme dívat na to,
když se dotyčná osoba zúčastní spiritistických seáncí a pod.
K přesnámi rozeznání posedlosti je nutný oh
led na řadu věcí. Někdy to prozradí sám exorcismus, tj.jak se chová osoba za exorcismu i
po nan. Někdy vyvolá e.po několika dnech ná
silné reakce, obracení očí, stavy bezvědcmí..
Či se jí jeden den vede dobře, jiný špatně,
až zlo nastoupí opět v plné síle. Aby nedošlo
ke klamů, musejí se dělat o chování postižené
ho záznamy. Když se uváží všechny tyto věci,
dá se řící, že se může jednat o posedlost.
JAK DLOUHO TO TRVÁ NEŽ JE ĎÁBEL VYPUZEN?

Rychle to jde málokdy. Obvykle 5-6 měsíců,
někdy i 12-14 let. Vymítám i osoby, které už
chodily k mánu předchůdci, P.CANDIDOVI.
SETKAL JSTE SE NEKOV SE ZVLÁŠT TYPICKÝM
PŘÍPAVEM?
______________________________

Jednoho mladíka mi odkázali jeho příbuzní,lé
kaři, nanocnice a různí kněží. Nesmírně trpěl
/panika, úzkost, podlamování kolen, nervová
zhroucení, ztuhnutí, strach z epilepsie, ze
schizofrenie, třesavka, bolesti, někdy nebyl
schopen kontrolovat pohyby těla./ Lékaři ne
věděli, proč, léky mu nepcmáhaly. Vyprávěl:
"Ve ivém zoufialitvl jim ie obnátll na ivátek
P.Matle Vobtté Kady na jednoho pokorného a
zbožního kněze. Tm ml Kekl o duchovním, ktesiý puAobll i povolením blikupa a měl dan. nahLCzet do nitAa důle. Navitlvll jim ho a ten
ml ňekl: Někdo tě pnoklel na duli l na těle.
Pňed oiml měáZcA. jíl inědl zakleté jablko.
Poslouchal jimtomu i úiměvem a nevUuZ tomu.
Později jim o tom znovu pTLmýilel. a dalo ml
to novou naději. Začal, jim hledat exoncÁAtu.
Muiel jim pnozlt mnoho pokojeni, odmítáni a
poiměchu. Nyní jim mlel vá& a pnoiXm vái o
pomoc." Vyprávěl mi o své bývalé přítelkyni
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Jedni i druzí mohou pokušení podlehnout.
Boj proti mincřádným dábelským posedlostan je
vyhražen jen kněžím-se svolením biskupa-obvykle řeholníkům. Kněz má vést lidi ke spáse. K
prvním povinnostem kněze patří dobré kázání/tedy ne čtení, které je neúčinné a dříve by
la hanba, když kněz kázání četl/a zpovídání.
Svátost smíření je hlavním prostředkan, jak
vytrhnout člověka z moci zlého ducha. Ten zužc
val dobré zpovědníky-jako sv.faráře Jana Vianneye, sv.Doba Boška, Otce Pia a j.
MŮŽE KAŽDÝ POKŘTĚNÝ PROVÁDĚT EXORCISMUS?

Kristus řekl:"...a ty, kteří přijmou víru, bu
dou provázet tato znamení: V mén jménu budou
vymítal zlé duchy..."/Mk 16,17/. Do 3.století
byli všichni věřící exorcisty. Nevyslovovali
ovšem ty exorcismy, které známe dnes, ale
osvobozovací modlitby. Církev později zavedla
exorcismus jako obřad, pro něj musí být kněz
vyškolen a dostat povolení biskupovo. LAIK
NESMÍ PODLE CÍRKEVNÍHO NAŘÍZENÍ PROVÁDĚT EXOR
CISMUS! Ani kněz, kteránu to biskup nedovolí
/Takový kněz v Německu se snažil vyhnat zlého
ducha z dívky-bez vědcmí biskupova. Nakonec se
s posedlou dívkou oženil,p.red./.
Laik se může modlit osvobozovací modlitbu/např
tzv.malý exorcismus-Svatý Michaeli.../ Bisku
pem pověřený kněz jedná jménem Církve a má
tedy za stejných předpokladů mnohan větší moc.
Sv.Kateřina Sienská/1347-1380/přijímala posed
lé, které exorcisté namohli osvobodit. Modlila
se nad nimi a tak je od zlého ducha osvobodila
V boji proti zlénu duchu je řada prostředkůuvádíme se podle důležitosti:
L. ŽIVOT V POSVĚCUJÍCÍ MILOSTI-bez těžkého hříchu
2.SVÁTOST SMÍŘENÍ-svatá zpověd
3.SV.PŘÍJÍMÁNÍ
4.MSE SVATÁ
6 .MDDLITBA
7.EXORCI£MUS A SVÁTOSTINY/posvěcený křížek ap.
KTERE MODLITBY PQUllVATE PRI EXORCISMU?

Jsou to latinské modlitby Římského rituálu.
Všechny jsou zaměřeny na to, vyhnat satana
jménem Ježíše Krista. Někdy trpící na to nerea
která byla přesvědčená, že zlo je silnější
než dobro. Mluvila o zakletých věcech, kouzel guje. V těžkých případech upadne do tranzu,
sotva na něj vztáhnu ruce. Pak si nevzpomene,
nících a čarodějnicích. Mladík byl jist, že
ta je původkyni jeho posedlosti. Po třech le co se dělo. Někdy začně výt a křičet, brání se
a pění. Pomocníci ho musejí držet. Ďábel se
tech exorcismu získal původní rovnováhu.
brání všani možnými prostředky a maskuje se.
JE ROZVTL V BOJI PROTI VABLU MEZI KNĚZEM A
LAIKEM?_________________________________

Působení dáblovo je dvojíwbyčejné a mimořácfné ovlivňováni'člověka. Obyčejné se projevu
je jako pokušení. Pro mimořádné vlivy používá
zdraví ohrožující síly. Nejnověji je to uve
deno v novén Katechismu. Mluví o 3ábelské po
sedlosti i o zlu, působenán ááblan mnohem čas
těji. První je vzácné, ale druhé je časté.
Proti druhánu používají kněží i laici stejné
prostředky.

JAKÉ PROSTŘEVKY P0U2TVÁTE PRO BOJ S VABLEM?

Kříž, svěcenou vodu a olej-co se používá při
křtu. Olej katechumenů světí biskup na Zelený
čtvrtek. V Římě to dělá papež/římský biskup/.
Pak vkládám na trpícího ruce a nechám konce
dlouhé štoly splývat přes jeho ramena.
CO

VELATE PŘI POMNĚNCE,2E JPE 0 POSEVLOST?

Upozorním, že je třeba napřed obrácení, zachovávat přikázání a skoncovat s kouzelníky a vy
kladači karet/i se spiritisman a j./

Jeden podnikatel zachránil
život šamanovi/kouzelnfkovi/v Africe.Ten ho zasvětil
do obřadů, přinášejících
přátelům štěstí, nepřátelům
neštěstí. Obřady byly dabelského původu. Pak stál
podnikatel na pokraji úpad
ku a v rodině umírali lidé
jeden po druhým.
Jedna dívka vykládala kama
rádkám karty. Ptal jsem se
jí:"Kdo ti dal tuto moc?"
Kartářka může být začátkem
řetězu, jehož konec má
aábel.

Kdo je nejvíc ohrožen?

Mladí, kteří chtějí něco
vyzkoušet. Dříve se ternu
říkalo hřích. Jedou do Af
riky, do Indie, k nějakému
gurovi, který vyznává znovuzrození/inkarnaci/. Kato
lík věří ve vzkříšení. Také
satanská rocková hudba šíři
obratně poselství a ovliv
ňuje tak slabé lidi.
Muil posedlou osobu při
jmout a vyslechnout kněz?

Rozhodující je, aby kněz
pcmohl takovénu člověku k
víře-zvlášt když trpí po
chybnostmi ve víře. Musí ho
přijmout přátelsky, nebereme-li ho vážně, stáhne se a
přeruší rozhovor. Cbová-li
se kněz nevhodně, proviní
se nedostatkem lásky a za
hradí tomu člověku cestu k
milosti. Musí mu říci, že k
uzdravení je třeba obrácení
a časté přijímání svátostí.
Nemůžene panoci tanu, kdo
sám sobě nechce pomáhat.

exorcisnus. Kněz, který to provádí bez jeho souhlasu, vystavuje
se zlobě a panště satana, protože ho už Církev nechrání.
Věří. všichni biskupové na posedlost a důležitost exorcismu?
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Za posledních 200 let byly exorcismy velice zkráceny. Bohužel
máme biskupy, kteří nauku o danonologii nestudovali, proto se v
tom nevyznají. Mnozí s posedlým nikdy do styku nepřišli. Také je
ovlivňují demněnky některých biblistů a teologů, kteří zpochyb
ňují i ty případy, kdy Kristus vyháněl dábla. věří sice v něho,
ale popírájí,že by skutečně působil ve světě.
Prováděl někdy Sv.Otec exorclsmus?

Vím určitě, že provedl dva exorcismy. Později měly následovátdalší - už jako kardinál v Krakově. Naši biskupové nikdy
exorcisnus neprováděli. Při exorcismu nejde o nic jiného, než o
jiné věci života. Ten, kdo něco sán nedělá a nevidí, nevěří.
Nehrozí při exorcismu nebezpečí hysterie?

Hrozí-stejně jako u každé jiné věci. Ale to není důvod, abychom
exorcisnus odmítali. Řeknu-li lidem, že se musí včas podrobit
prohlídce, nanají-li rakovinu, může to také někdy vyvolat paniku
Nebezpečnější je nechat lidi v nevědomosti. Strach ze strachu
nás neosvobozuje od povinosti, říkat lidem pravdu.
Jakou roli hraje v souvislosti s exorclsmem Panna Maria?

Maria je prostřednictví všech milostí./Není to dosud závazná
pravda víry! P.r./ Má rozhodující roli v boji proti zlénu duchu.
První zprávu o Marii najdene ve St.zákoně: Nepřátelství položím
mezi tebe a ženu..."/Gen 3,15/. Ďábel se víc chvěje, když vzývá
me Pannu Marii-než když vzýváme Krista - je to pro něho víc po
nižující, protože přijímá porážku od člověka a ne od Boha.
DOKONČENÍ DOPISU P.MILOSLAVA

FIALY, MLUVČÍHO TISKOVÉHO

STŘEDISKA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE (ze str.3)

Hlavně OLOMOUC se připravuje na svato
řečeni bl.JAWA SARKANVRA. Těšíme se na
příjezd sv.Otce 20-21.května, který na
olomouckém letišti svatořečeni provede
Na Moravě už funguje přípravný výbor s
12-ti komisemi. Jen Ekumenická rada
církvi není spokojená a protestuje.
Argumentuje hl.tím, že blahoslavený
Jan SARKANVR byl representantem násil
né rekatolizace na Moravě-což neodpo
vídá skutečnosti.
Vstupujeme do i.roku VesetÁZetZ duchov
Co když někdo koná exorcis
ni obnovy, který je předznamenán posta
mu!, bez povoleni biskupa?
vou sv.Prokopa a hlavním tématem je
Právně se dopouští zakáza
jeho osobnost a kultura. Tedy vlast
ného skutku-jen s povolením
nosti, které jsou vlc než potřebné v
biskupa se může provádět
Církvi a v národě. Uvidíme, jak se s
tím vypořádáme. Vzpomeňte v modlitbě,
abychom to dokázali.
Přikládám něco od prof.P.J.POLCE(o
možnosti a sbíráni dokumentu o osob
nosti kard.Josefa BERANA k jeho blahořečenl.
Vzpomínám na Vás l na všechny bratry a sestru, vyprošuji plnost
vnitřního pokoje a bratrsky zdravím
VÓ&

Zkušenost

je nejlepšÍ učitel; jen školné je vysoké'! carlyle

SKVĚLÁ ŽENA
"Ano, vstoupil jsan do posvátného stavu manželského...A ty
také? Už v Argentině? Snad ne čerrošku? Ne.Promiň, něco
mi přetéká na kamnech, jen stáhnu plamen...Už jsem zpět!
Ano, dostal jsem skvělou ženu. Úplná filmová hvězda! Dana?
Ne-není doma, má nějakou schůzi. Kdy se vrátí? Asi pozdě
večer. Ne - často ty schůze nemá, tak čtyřikrát, pětkrát
do týdne. Proč by mi vařila večeři? Jídlo večer jde na
tlouštku! Ostatně, sama jí málo. Večeřet bude v klubu.
Jak to jde v práci? Výborně. Někdy bývám trochu ospalý, mu
sím zajít k lékaři pro nějakou pilulku. Manželka mě k němu
zaveze autem. Jestli řídím sám auto? To se rozumí, ale cho
dím raději pěšky. Do kanceláře není daleko, tak hodinku
podzemkou...Musím ovšem brzo vstávat, uvařit snídani - man
želka také pracuje, má módní salon. Kolik jí to vynáší?
Nevím, ale koupila loni krásnou chatu. Jezdúne tam, přizve
si přátele a je tam veselo!
Jak to klape v manželství? Výborně! Když se nerozčílí, je
jako anděl.
Kde jsme se seznámili? Ani přesně nevím...Najednou tu byla
zamilovala se do mně a já se snažit, zamilovat se do ní a
hned jsem byl pod čepcan. No dovol, pod pantoflem! Ani ná
pad! Když jí napíši na papírek, jaké potraviny má na oběd
koupit, vždycky proleze celým obchodním dcmem, aby nakoupi
la co nejvýhodněji. Tu a tam něco i pro sebe - museli jsme
si vzít větší byt, je tam velká šatna, kousek mám já a ji
nak jsou tam její šaty! Pro každou příležitost něco!
Že mluvím jen o ní? O mně není co říct. Ráno jedu do práce
vedu právní oddělení...Ne ne, nejsem obyčejný poskok, má
žena se zpřátelila s manželkou našeho hlavního šéfa a Joan
ho přiměla, aby mě povýšil. Co tam dělán? Kontroluji práci
svých podřízených! Jistě že jsan měl sekretážku, hezkou,
přítulnou, elegantní, mladou. Ne, ne, už mám starší pří
jemnou dámu. Tu první jsem za odměnu pozval občas na veče
ři. Jestli ji znala má žena? Nu ovšem, ta mi právě našla
tu novou, mnohem schopnější-ovšan kolem padesáti-ta má zku
šenosti. Dovol, žena byla k té první velmi milá, později
mi ovšem řekla, že je to hloupá husa. Ale hezounká husa.
To neřekla žena, to říkám já. Tt> víš, manželka je inteli
gentní, umí se uplatnit.
A jak ty žiješ jako manžel? Cože, máte pět dětí? Žena děti
nechce, kazí to postavu, řekla. Že to není pravda? Chtěl
jsem ovšem děti, ale hned po svatbě mě přesvědčila, že to
nutně k manželství nepatří. Ostatně-je zaměstnaná a pracu
je v různých spolcích, za práva žen! Tvá žena je také za
městnaná? A kdo se stará o děti? Manžel? Ty? Ne-její rodi
če? Nu - pak se lehce chodí do práce.
Jestli hodně vydělám? Dost! Kolik vydělá manželka? To ne
vím, vede sama finance naší domácnosti. Napřed jsan chtěl
vlád...starat se o všechno sám, ale přesvědčila mě. Proč
by se neměla chtít uskutečnit? Že se má věnovat domácnosti'
A na co má mě? Mě to ted už docela baví. Koukej, ty nejsi
v mé kůži, kdybys byl,tak bys z ní už vyletěl! Ale já jsem
statečný, vzpcmeň si na vojnu. Ty máš ženu na svou míru a
já zase na svou. Mám dojem, že dole se otvírají dveře garáže-musím honem do kuchyně. Že mě lituješ? Manželka mě
naučila, že má být člověk spokojený v každé situaci. Tako
vá rázná žena je přímo dar od Boha. Už chrastí klíče, pro
miň, končím, nemám rád, když se vzteká. Někdy zavolej!"
JOHN BENETT
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"Vyhrál jste naši soutěž"hospodyně v domácnosti."

"Jistě že vám dám svůj recept."

"Tak jsem prošla obchodním dome
m
a našla pro sebe spoustu věcí.
Zeleninu do kuchyně si dones z
auta."

"Snaž

se, dělat všechno pořádně."

PŘED STO LETY V JERUZALÉMĚ
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nale poutníky uvexe jmi jme. vzpomínky
zbožného pou.tnX.tia. po Sv.zemj.-z mln.itoletl.
J-íité jim lekne vzdělaný pnuvodce mnohem vlc.,
ale tyto vzpomínky jiou pňlkladem, jak hlubo
ká byla zbožnoit tohoto kněze.
P/lo

Po návštěvě Betfage jsem vyhledal v Bethanii
hrob Lazarův. Nad jeho domkan je věžička a
Arab mi kyne, abych vešel. Nad Lazarovým hro
bem mají mohamedáni malé místečko ke společ
ným modlitbám. Jako jiné hroty, skládá se i
Lazarův ze dvou kcmůrek-druhá je vlastní hroh
Odjíždím po prohlídce do údolí Josafatského.
Po levé straně vidím hluboké údolí Ben Henncm
kde kdysi Izraelité postavili sochu boha j4olocha-tomu přinášeli i lidské oběti. Za údo
lím je hora Zlé rady; zde měl Kaifáš vilu, v
níž se starší lidu rozhodli umrtit Ježíše.
U Jeruzaléma, pod horou Pole hrnčířovo, kte
ré koupili za třicet stříbrných, které jim
Jidáš v zoufalství nad svou zradou Páně vrátil
/Hakeldama/. Už za sv.Heleny /matka císaře Kon
stantina-306-337/se odvezla země z velké čás
ti na římský hřbitov Campo Santo.
Jedu pod horou Moria. Zdi města jsou z velkým
balvanů. Ve zdi je brána tzv."zlatá",která
vedla přímo do chrámu. Ibu vjížděl Spasitel
na Květnou neděli ve slávě do Jeruzaléma. Mo
hamedáni tuto bránu zazdili.M ěli totiž pro
roctví, že jednou ve čtvrtek vejdou touto
branou do města Frankové a zmocní se ho. Což
se také za I.křižácké války stalo.
Do Cmarovy mešity musí mít člověk zvláštní po
volení pašovo/dnes už ne/. Dostali jsme na
přímluvu ředitele rakouského domu povolení a
turecký voják mě doprovodil na horu Moria ,
kde kdysi stával jeden z divů světa:Chrám šalomounův. Vrchol hory dal Šalomoun srovnat a z©
všech stran podezdít-část podezdívky jsme ješ
tě viděli. Ve středu roviny je mešita. Branou
bab-el-Kattanin vejdu do míst, kde bývalo tzv
pohanské nádvoří-do něhož směli kdysi vstupo
vat i pohané. Dál se jít nesmělo. Nyní je
tu několik olivových a cypřišových stromů a
pod nimi se procházejí mohamedáni.
Po šesti stupních vstupuji na chrámovou předsíň čili nádvoří Izraele. Zde se dvanáctile
tý Ježíš zdržel mezi učiteli, když ho matka a
pěstoun hledali. Odtud vyháněl penězoměnce a
prodavače obětních zvířat, zde předpověděl
zkázu nádherného chrámu Herodova. Nádvoří by
lo dříve ohrazeno vysokým zděným sloupovím a
odděleno na část mužskou a ženskou. Na nádvo
ří je několik studní a modlitební místo pro
mohamedány. Blízko nynější mešity bývala tzv.
kněžská síň, kam směli vkročit jen kněží a le
vité-ostatní Izraelité ne.
Na místě, kde stával obětní oltář a kde Šalo
moun soudil lid, je malý, desetihranný altán
na 17 ti sloupcích.

Zde má, podle dcmneriky mohamedanů, sedět za
konci dnů král David a soudit svůj lid. Itehdy
prý bude s nebe na zem viset řetěz, kterého
se mají držet svědci při soudu. Jakmile někte
rý vydá špatné svědectví, utrhne se článek ře
tězu a lež se vyzradí. Proto se místo nazývá
Mekkemed od David/soudný stolec Davidův./
Stojím před Pilařovou mešitou. Zde stával chrán
Davidův, Zorobabelův a Herodův. Římský císař
jej zbořil a císař Hadrián dal postavit sochu
boha Jupitera. Když Qnar dobyl Jeruzaléma, vy
stavěl tu nádhernou mešitu. Stavěná je do osmi
hranu, a nahoře je pozlacená kopule s mohamedánským měsícem. Mešita se nazývá také Es-Sakjrah/sJíála/ a to podle posvátné skály uprost
řed chrámu-na té měl Abraham obětoval syna
Izáka. Nikdo se nesmí skály dotknout, kolen
jsou umělecky řezané mříže. Na skále byla po
stavena i Archa úmluvy.R.599 odnesl prorok Je
remiáš archu s jinými věcmi na horu Nebo a
tam se nedá najít. Na konci skalnatého výběž
ku se ukazuje otisk ruky archanděla1 Gabriela.
Tkm měl-podle podání mohamedánů-vstoupit pro
rok Mohamed s koněm Barakan-darovaným mu Gab
rielem, a jednat v nebi s Bohem. Když se poně
kud povznesl, skála se pohnula a následovala
proroka. Bůh nechtěl, aby tyla zaně zbavená ta
kové vzácnosti a poručil Gabrielovi, aby skálu
zadržel.M ěla by vlastně být mezi neban a zemí-ale to není. K této skále se vztahuje mno
ho pověstí. Za mříží ukazují na skále stopu

Mohamedovu a dva vlasy z jeho hlavy.
denní modlitba, měsíční půst Ramadan,de
Pod skalou je ještě místnost, do níž dovolují křes sátek, pout doMekky, neaní jít určitá
ťanům jen mimořádně vstoupit. Nad stupni, které tam masa a pít opojné nápoje. Než vejde mus
lim do mešity, musí se umýt, odloží stře
vedou, tvoří skála výběžek, nazvaný jazykem. Sem
více a přidá se k ostatním k modlitbě
prý vstoupil první kalif-Qmar-a když viděl svatou
Za tyto náboženské výkony se nikdo ne
skálu, radostně zvolal:"Esselam alék/mír tobě/!
stydí!! Není-li mohamedán jinak zaměst
Skála mu odpověděla: I tobě mír! V místnosti pod
skalou má být místo, kde se modlívali patriarchové. nán, má na stužce zavěšená zrna a stále
V místnosti je prohlubenina, o které si rovněž vy je posunuje. Znamenají vlastnosti Allaha,
mysleli mohamedání bajku. Tam prý byl horlivou mod jichž je 89 - 90 té je jméno Alláh.
litbou tak unesen, že se zdvihl a prudce narazil his Celé místo, kde dnes stojí dvě mešity,na
zývají muslimové "haram eš-šerif""posvát
vou na skálu. Ta změkla a turban prorokův se v ní
ný okres". Vycházím z mešit a rozjímám o
otisknul. Zde se rrohamedáni dvakrát denně modlí.
bývalé kráse izraelských chrámů. Obě me
Prostředek té podzemní prostory nazývaji studnou
šity jsou krásné-ale jsou prázdné. Korán
duší.
Proti jednomu vchodu do chrámu je jaspisová deska.0 nenahradi oběti, mihrab nenahradí oltáře.
ní se vypráví, že v ní bylo 19 zlatých hřebů, které
0 novějších věcech kolan obou mešit a
tam narazil sám prorok, ale naznačovaly trvání svě
celého Jeruzalána, vás poučí na pouti
ta. Každých sto let prý se ztratil jeden hřeb a byl
vzdělaný průvodce - hlavně o tam, co tam
vražen do Božího trůnu. Jednou se tam vloudil zlý
dnes mají a dělají židé-např.zeá nářků,
duch a chtěl rychle vytrhnout všechny hřeby, aby
Chagalova okna v nemocniční kapli ap.
urychlil konec světa. Překvapil ho andělG abriel a
A co tam dělají a mají křesťané? Je tam
zahnal ho navždy z tohoto posvátného místa. Tři hře
řada chrámů a kaplí nad posvátnými místy,
by a část čtvrtého vězí ještě v desce.
které patří bučí katolíkům, nebo pravo
U dveří je mnoho krásně psaných koránů. Jeden z ni<±
slavným nebo různým protestantským od
prý patřil samánu kalifu Cínarovi.
větvím.
Mešita sama je nádherná. Mezi malbou a vypouklými
P.JaAoilav Sedláček: Z cesty Valentýnou.
obrazy jsou krásně psané verše z koránu v arabes
1888.
kách zlatými pí sněny. Nejvíc však překvapují okna,
které propouštějí slabé světlo různobarevnjíni skly.
Na malbách ovšan není obraz živého tvora, to ko
rán zakazuje.
Časopis Fels/Skála/z Řezná píše,že do
Proti bráně jsou sloupy, v nichž má být v soudný
katol.Církve vstoupil episkopální bis
den pověšena váha, na níž se budou vážit hříchy a
kup z USA Clarence Pope/65/. Jeho paní
zásluhy každého. Odtud půjdou duše, aby byly zkouše Marta je lékařka,mají 2 děti a 2 vnuky.
ny, na most Sirath. Před mešitou je kazatelna, kde
Episkopálové je v USA název pro anglikáse každý pátek-jejich posvátný den-vykládá korán.
ny.Jejich duchovní se smějí ženit,ale
CHRÁM OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE
jejich svěcení je neplatné.____________
vystavěl na jižním kraji roviny císař Justinián.Zde
Představena evangelických Ma/Uámkých
se modlil kalif Qnar a nazval místo, kde byla vy
iesten.(230J Matka Baslleda Schllngová,
stavěna mešita El-Aksa/daleká/. Za křižáků byla krá autoika četných náboženských knih, oilalovským palácem, potem zase okrášlená a je z ní me víla lovů. 90 let.
_____ _____________
šita se sedmi lodaai, asi 90 m dlouhá. Má stříbr
Na následky kouření umírá na světě denně
nou kupoli. V chrámě se vyučuje koránu a modlí se.
každých 10 vteřin jeden člověk-brzo bude
Tam se shrcmažčlují v určitou hodinu žáci v chrámovém unírat 1 za 3 vteřiny-na rakovinu plic
dlouhém kaftanu a bílán turbanu. Sedí na zani a třti 20 x víc než nekuřáci. Kuřáci často umí
novým pérem, kalamář za pasan,se seskupují kolan
rají i na srdeční záchvat, mozkovou mrt
učitele. Ti mají stále otevřený korán před sebou,
vici, rakovinu úst, hltanu, hrtanu, počtou část písma a vykládají jej.
břišnice, žaludku a močového měchýře.
Islám hlásá víru v jednoho Boha, nesmrtelnost duše,
TelevlsnZ žwinalÁsta Thomas Leifa ie v
budoucí odplatu a božská vnuknutíMohamedova. Jinak televizi oitJÍe poitavll. piotl mlnlitsu.si mohou věřit, co chtějí. Věří také v osud-kysmet- nl pnx> mládež v Měmecku-Claudli NolXeže dobré a zlé co se stane je jim předaň neodvolatél pfiotůže podpowje katolický kalendáři pw
ně určené. Tedy podle nich nemá člověk svobodnou vů mládež KOMM MÍT. Odp&Acl kalendáře ie
li. Prorok dovolil mnohoženství a mohamedán má
odvolavajl na biskupský geneA.ie.kA.eta>viát, ktený označil kalendář jako"poli
právo nad životsn a smrtí ženy-nesní do mešity ani
se řídit jeho náboženskými pravidly. Chce-li vyjít,
tický nebezpečný". kticÁhlikup Vyba z
Fuldy boj přoti KOMM MIT odmítl a iam
musí být zahalena od hlavy k patě-dokud nedojde do
svého danu. ani vidět zamřížovanými okénky,ale nikde několik iet kalendájWL objednal. KOMM Míl
vydává l knížku vtipu a heA pnu mládež.
ji nesmí vidět. Hlavní povinnosti mohamedána je
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NOVINKY

CO SE DÉJE VE SVĚTĚ
Sesazený biskup z Evreux, Jacques Gaillot,je
nyní titulárním biskupem zašlé, bývalé diecé
ze. Na jeho mši na rozloučenou přišlo asi
10 tis.osob-i 4 francouzští biskupové. Před
10 ti lety podepsal Gaillot s předsedou kanunistické strany G.Marchaisem provolání pro
zestátnění soukramých-hl .katolických-škol.
Biskup z Limburku-Kamphaus, křižoval Vatikán
že zbavil tohoto bi skupa úřadu-má prý zbavit
úřadu i churského biskupa Haase. Ale biskup
Haas se nestaví proti vedení Církve a papeži
Gaillot to dělá už přes 10 let. /Pod Limburg
patří i Frankfurt/.Gaillot se nedávno zúčast
nil televizního vysílání Frou-Frou, kde dis
kutovaly o Bohu a světu dámy ve spodním prád
le. Gaillot je nejen pro ženitbu kněží/9.
všeobecný snán v Lateráně prohlásil ženitbu
kněží za neplatnou!!/,ale propaguje i církev
ní sňatek hcmosexuálů-tedy hříchu, volajícího do nebe! ____
________
_______

V Chartunu vSudanu. se poprvé objevilo Písmo v
arabštině. K tisku dostalo povolení arcibiskuství v Khartumu, i když Sudan nutí křestany
11
afcy přestoupili k islámu.____________________
Kardlnal Heinrich Schwery-biskup v Slttenu-Uallis, yo 18 ti leté práci chce ze zdravotních
důvodu odstoupit. Než bude Římem ustanoven jeho nástupce, bude vést diecézi dál.___________

Sv.Otec se na své cestě do některých zemí Asie
zúčastnil částečně i 10.světového setkání mla
dých v Manile. U příležitosti 400 let od založe
ní arcibiskupství v Manile, sloužil mši sv. Z
německy mluvících oblastí tam byli:kard.Meisner
z Kolína a biskup Nowak, světící biskup Gachter
z Basileje a biskup z Churu Haas. ______
Siívío Bertusconl, býv.předseda vlády v Itálii
měl být členem tajné lóže P2 a měl členské člslo 1S16:____________ _________________________

Tyrolska vláda vydává časopis pro tyrolskou
mládež. Propaguje v něm "lásku", sex, pohlavní
nemoci/zřejmě ukazuje cesty, jak jim zabránit/,
umělý potrat a uvádí lékaře-potratáře. Hnusná
amatérská kresba na obálce-dva mladí v postelije dokladem toho,čeho chce časopis dosálmout.

Radlo Vatikán vysílá v 30 ti řečech a má 30
mil.posluchači v 170 ti zemích. Němečtí poslu Od 5.-11.3 .ma pro sv.Otce a kurií postní.
exercicie P.Tomáš špidlík, T.J.____________
chači protestují proti tomu, že německé RV
nezastupuje lívuJ. sv.Otcz. České a slovenské Sv.Otec jmenoval pro arcidiecézi Salzburg svět.
vysílání tuto linií zastupuje.______________ biskupa Dr.Andrease Launa, řeholníka a prof.

morální teologie. Vysvěcen bude 25.března v
salzburském dému. Spolusvětitel s arcib.Ederem
bude svět.biskup J.Mayer a jeden český biskup,
s kterým je Laun zpřátelený. Proti novénu bis
kupovi se ostře postaviliprogresisté a jejich
tisk-tedy nejlepší vysvědčení pro kvality novéV Iráku je sociální a hospodářská situace oby ho biskupa.______________________________

V Německu je už 149 tzv.Waldorfských škol 's
60.000 žáky. Vedou je v duchu teosofie Rudol
fa Steinera, který za života vykonával svobodozednářské obřady. R.1922 založil anthroposofii/lidskou moudrost/, věřil ve znovuzrození a budhistické karma/osud- i víra Brahmánů/

vateZ katastrofální. Lidé jsou podvyžlvení,
1/ USA si zalozill laickou organizaci Hlasy lidu
lékařská péče silně omezená, dětská úmrtnost pro Marli-spoluvykupitelku. Má se snažit o to,
stoupla od r. 1989 do r. 1994 o 3248 procent aby Sv.Otec prohlásil za pravdu víry(dogma}že
Je to následek sankci OSN proti Iráku. _____ Maria je zprostřadkovatelkou milostí.__________

V Changhua na Taivanu se setkalo mr.60 budhistů s katolíky a rokovali o rodinách. Refe
roval arcib.Tajpeh Ti Kang a budhistický
mistr Ching Hsin.

Měsíčník Maria Einsiedeln oslaví letos 100 let
od svého založení. Také Altottinger Liebfrauenbote si připomíná 100 let od založení 6.1.1895.
Tento lidový katol.časopis má náklad 40.000 výt

MODERNÍ' NAZARET

NOVÁ OD NÁDRAŽÍ
Chytrá a milá vedoucí oely-Slávirika-byla odsouzena a odešla.__________________________

Jednou odpoledne vstrčila Xantipa-dozorkyněnovou. Přišla z jiné cely. Xantipa ji přelo
žila z trestu. Napodobovala se smíchán dozorkyni a my mlčely; nelíbila se nám tuze.
Ale vzpomněly jsme si na Slávinčino napcmenu
tí:"Musíme všechno přijímat, jak to příjdejsne přece ve vězeni." Nová si sedla na býva
lé Ivančino místo, vytáhla z podpyžama kou
sek anačkaného papíru, urovnala jej a řekla,
že zbásnila kus svého života. Pak začala
číst. Pozorně jsme poslouchaly-chtěly jsme
totiž vědět, s kýn máme tu čest.

NOVÁ SE JMENOVALA VANA PETROVÁ.
Bylo jí 24 let a poprvé se octla ve vězení v
18 ti letech-zbila totiž v opilosti policis
tu. Znovu se zasmála. My se smát nemohly,ale
přece jsme její historku vyslechly. Sotva se
Vana dostala na svobodu, provdala se-jak řek
la-za šikovného chlapíka ze sousední vsi.
Oba dobře zpívali, rádi pili, táhli od hospo
dy k hospodě,zpívali pijácké písně vlastní
výroby-až se jednou strhla rvačka, do které
se také zapletli. Její muž vzal vinu na sebe
šel do vězení a odseděl si nějakou dobu.
VANA ZPÍVALA PO HOSPODÁCH SAMA.
Jednou ji pozval přítel jejího muže na cestu
autem do Brna. Vysadil ji u nádraží, kde po
znala staršího muže, který za ní zaplatil
jídlo. Všimla si, že má peněženku nadmutou
stovkami. Tak se dala pozvat na výlet. Sotva
dojeli do lesa, muže přepadla, zbila, peně
ženku mu sebrala a nechala ho ležet. V Brně
se pustila do pitky-ale tutéž noc ji zatklia ted tu byla s námi. Její otec pil také,
často byl ve vězení, a její matka-dobrá duše
jak nám ji představila, prý zemřela na sou
chotiny. Vanu a šest sourozenců rozstrkali
po různých rodinách. Ji přijali bezdětní
manželé na statečku v odlehlé vesnici. Měla
se tam dobře. 0 sourozencích už se nikdy nic
nedozvěděla-jen o jednom bratru-který se obě
sil v olomoucké věznici...
CELÝ Sv8j OSUD ZVERŠOVALA
Paní Kalupková mi to přeložila do němčiny.
Pak Vana složila papír a zastrčila jej znovu
za obrubu pyžama. Ale vytáhla odtud další pa
pír a začala dál číst jiné výtvory. Ty už
paní Kalupková nepřekládala. Jen potřásla
hlavou a řekla, že jsou odporné a neslušné a
to že překládat nebude. Pak se dala do pláče
"Jak velký se to trest, být pohromadě s po
dobnými lidmi. Dříve byli kriminálníci a po
litičtí zvlášt, ted nás zavřou s nimi dohro
mady, aby nám připravili ještě větší utrpení'.

IVANKA A NAĎA TO TAKĚ NECHTĚLY SLYŠET.
Vzaly ze svých přihrádek knihy v naději, že
Vana při nedostatku posluchačů přestane s čte
ním. Jenže Lidka ji ochotně a se aníchsn po
slouchala. A Vana četla dál, zřejmě stále stej
nou báseň v různých obměnách.
"Dobře, že tomu nerozumíte,"řekla paní Kalupko
vá, "je to trápení, poslouchat tyhle oplzlosti."
Nada i Ivanka přikývly. Neměly však odvahu,
protestovat. Slávinka by to nikdy nestrpěla.
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K OBĚDU BYLA HRACHOVÁ KAŠE A KOUSKY ŠPEKU.
Nebylo to k jídlu, ale Vana a Lidka to se smí
chem a dychtivě snědly. Ovšan přejedly se a
pak musely několikrát zvracet-což zamořilo
vzduch v maličké cele, tak jak tak nevětrané.Ale
aspoň byl konec s těmi sprostými básničkami.
VEČER SE LIDKA S VANOU A IVANKOU POHÁDALY
Ivanka chtěla místo, které patřilo Vaně. Spros
tě si nadávaly a tak hlasitě, že někdo zabou
chal na dveře, aby se utišily.
S Vanou se dostalo do cely nepěkné ovzduší.
Nedisciplinované, vznikla nejednota, hádky a
nespokojenost. Vyvanul duch modlitby, trpěli
vosti a vnitřního klidu? Ne!

KDE JE HODNĚ ZLA, JE VĚTŠÍ PROSTOR PRO DOBRO 1
Večer jsne si umínily, že se budeme víc modlit,
budeme konat dobro a sloužit Bohu s láskou.
Právě v této cele, zamořené zlan.
Nastala pohnutá doba. Nadu zavolali k výslechu,
paní Kalupková směla dokonce mluvit se svým
obhájcan a já musela k dalším výslechům.
V noci se mi zdálo o sv.Antonínovi, jak drží
Ježíška v náručí, obklopený září a zelenými
rostlinkami. Kde jsem je jednou viděla? Bylo
to při prvním výslechu na vyšším patře. Nyní
se mi zjevily rostlinky ve snu a měly ještě
krásnější barvu a víc zářily. Brzo ráno jsem
vyprávěla paní Kalupkové o sván snu. Řekla:
"Ted budete chodit k výslechům a sv.Antonín
vám pomůže. Nebojte se. Takové sny něco zname
nají a dává nám je milosrdný Bůh, aby nás po
sílily, potěšily a ozbrojily proti tanu, co
na nás čeká. Sv.Antonín vás vyzval, abyste si
k němu udělala třídenní pobožnost."

SOTVA JSEM SE ZAČALA MODLIT,ČEKAL NA MĚ VÝSLECH
Dozorkyně mě zavedla do horního poschodí, plné
ho zelených rostlin. Vyslýchající soudce řekl:
"Vaše dopisy jsem už předal italskému velvysla
nectví v Praze." Vyzval mě laskavě ke"spoluprá
ci", abych řekla "všechno", "celou pravdu".
Pak se všechno rychle vyřídí. Poděkovala jsem
mu s nadějí, že brzo dostanu odpověfi. "Tb už
není naše vě^"odsekl. Později jsem se dozvědě
la, že dopisy vůbec neodeslal. Na stole ležely
mé dary, které jsem přátelům přinesla k veliko
nocům. £o s nimi udělají?
Katharina TANGARIOVÁ

CESTA MANŽELŮ MARITAINOVÝOpravdu
CH jsme si mysleli,
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ze je to zá
Letos uplyne 50 let od smrti pant Raissy MAŘITAINOVÉ,
ležitost jen mezi Bohem, námi a naši
autorky knihy .-VELKÁ PŘÁTELSTVÍ. Jsou to poutavě
mi kmotry .
psané vzpomínky na dětství manželky katolického filo Báli jsne se vnějškovosti.
sofa JAKUBA MATIRAINA, na jejich cestu k pravdě a ko I když jsme překonali čistě rozimové
nečně i do katolické Církve .Tento rok zaniká autor
Pro a Proti, museli jsme se ještě lecské právo na překlad a vydání této knihy.Snad se naj čeho zbavit. Ve sván tajemnán a svatán
de ve vlasti dohry franstinář a Sestinár, který by
životě nám byla Církev nekonečně milo
tuto poutavou knihu přeložil a nakladatelství,
vání hodná. Byli jsme připraveni ji
které by ji vydalo.
přijmout. Slibovala nám skrze křest ví
V ÚNORU JSEM TĚŽCE ONEMO
CNĚLA. PSAL SE R.1906.
ru a chtěli jsme její slovo vyzkoušet.
Stonala jsem řadu týdnů. Moje nanoc byla, pro Jakuba
Velmi jsme se však báli prostřednosti
podnětem k rozhodnému uvažování: měl pocit, že nasta katolického světa a její-pro nás nevy
la doba, probudit se ze spánku. V těchto dnech,plných světlitelné a nepráván podezřívané spo
strachu, vrhnul se na kolena tak, jako se človék vrhá
jení se silami zpátečnictví a utlačová
do moře, chce-li někoho zachránit. Poprvé se modlil
ní. Považovali jsme ji za společenství
Otče náš. Jeho odpor zmizel a měl pocit, že nastala
šťastných tohoto světa, která chválí a
doba, aby se stal katolíkem__ tak tornu musí být.
spojuje se s irocnými, v našich ocích
Tb mi vyprávěl, až když jsem se uzdravila. Dříve jsan byla měštácká, farizejská a odcizená
nebyla schopná ho vyslechnout a pochopit. Byla jsem
lidu.
příliš nemocná, než abych mohla myslet. 15.února mi
Křest znamenal také odloučení od na
napsal Leon Bloy:
šeho světa a vstoupit do jiného, který
Má milovaná Raliio,
jsme neznali. Mysleli jsme, že se mu
míjillmz na Vái i něžnou láikou itálz. Ráno jim prw
síme vzdát naší prosté, navyklé svobo
Vái, milá Raiiio, pni fiannl mil i v. plakal. Pnoiií.
dy, abychan získali svobodu duchovní,
jim Vána JzžlZz a Manil, aby pňljall má muka mlnuloi- která je u světců jak krásná a skuteč
ti a jí-11 v nich něco záslužného, pnoměnill jí vz l'a ná, i tak vznešená, že ji nemůžane do
iz uzdnavznl a pňlpojlll jz k minu. Vaizho těla a k
sáhnout .
ilávě Voli dulz. Pni tom jim nonil iladkí ilzy, pno- Křtem jsme se také odloučili od rodičů
tožz jim věnll, že mě Buh vyilyiZ.. .Budztz vzlmi mi a přátel-na jak dlouho?Ti málo chápali
lována - nadpnljiozznou láikou. Věňtz mi. UzdnavZtz
náš krok... Ale Boží dobrota už pro
iz,pnožijztz mnoho nzimZnných nadoitl..."
nás chystala řadu překvapení.
"Uzdravíte se!" Ze se někdo za mne modlí, to nebyla
Konečně jsme se připravili na to, že
příjemná nyšlerika. Vždyt jsem se od dětství narodlila se musíme vzdát všeho, co jsne milova
ztratila jsan pak dětskou víru. Je-li člověk daleko
li, že pro ostatní budeme"odpadek svě
od Boha - má málo prostoty...
ta". Vzdor všemu měly ještě"cmyly filo
JEDNOU MĚ NAVŠTÍVILA PANÍ BLOYOVÁ
sofů" velký vliv a moc nad Jakubem;
Bylo mi právě velice špatně. Usedla na mou postel.
myslel si, že jako katolík se musí
Povzbudila mě, abych se modlila a řekla, že mi dá me- vzdát intelektuálního života.
dajlonek sv.Panny. Nemohla jsan mluvit, ale zlobila
Pokud nás zaměstnával jen pohled na
jsan se, zdálo se mi to vtíravé. Když jsem neodpovídá- svatost a krásu katolické nauky, byli
la, pověsila mi medajlonek na krk. Chvilku jsem se
jsme v srdci a v duchu štastni a nevy
rrodlila-aniž jsem si to plně uvědcmila-k Panně Marii, cházeli jsme z obdivu. Nyní, kdy jsme
pak jsem upadla do lehkého, posilujícího spánku.
se chystali vstoupit mezi ty, které
TRK ZAČALO MĚ UZDRAVOVÁNÍ
svět nenávidí-tak jako nenáviděl KrisTehdy jsne - Jakub a já - často spolu hovořili. Nezdá ta-trpěl Jakub i já smrtelnou úzkostí.
lo se mi, že nastal rozhodný čas. Teprve 5.dubna jsne Ta trvala dva měsíce: v té době jsem
řekli Bloyovi, že se chceme stát katolíky. Ovšem měli ve snu slyšela do jisté míry netrpěli
jsme řadu naivních výhrad. Leon Bloy napsal ve svém
vá slova:"Pnoc uvažujztz itálz o tom,
co iz má udělat? V&lzžlté jz jzn, Bo
deníku:
"Stal i z zaznak Jakub a Raliia faUaji o kňzit. Jak

ha milovat a jmu c.zlým indcrn ilouzit

iz mí indcz nadujz'. Pnotožz nzznajZ clnkzvnZ objuady,
myilzLL ii, že jz mohu pohJvtit iám. K tomuto záznaku

Později jsem tato slova našla v Kempenského: NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA-tehdy jsem
tu knížku neznala.
Léon Bloy nám doporučil kněze z bažili
ky Sacré-Coeur."Je to jakýsi druh
dětské a mučednické postavy-toho si
zamilujete" - Abbé Durantel čekal na
naše rozhodnutí.

daly podnět mí knihy. Schválil jzjnz blikup nebo uče
nec alz. iám Vuch ivatý... Voputovall až na nzjzazil
mZito pouští... VyivětllZ jim jim ...že kAut muizjZ
přijmout tak, jak to naňlzujz Clnkzv.. .pAotožz to nz
nl kňzit z nouzz, ktzný n&zz udělit v nzbzzpzčl
imnti i laik
nyní viak m&že pKljlt kněz.

Naše utrpení a naše vyprahlost vzrůstaly den ze
dne. Konečně jame pochopili, že i Bůh čeká a že
nanůžeme přijmout světlo dřív, dokud neposlechne
me povzbuzující hlas našeho světaní. Tto nám říka
lo: Nemáte už zásadní námitky proti Církvi. Jen
ona Vám slibuje světlo pravdy, vyzkoušejte její
slib a pokuste se o to křtan."
Mysleli jsne, že stát se křesťanan, znamená vzdát
se filosofie. Dobrá, i k tanu jane byli ochotni,
ale nebylo lehké, vzdát se filosofie kvůli pravdě
Jakub přinesl tuto oběť. Pravda, po které jsme to
lik toužili,nás vlákala do pasti. "Když se to Bo
hu zalíbilo, svou milost skrýt v hrcmadě odpadků,
řekl Jakub,"tak ji tam budeme hledat."
Uvádím tato hrozná slova, abyste si představili
stav našeho ducha...
Sestra Věra se chtěla také stát katoličkou - a
myslím, že jí už vlastně byla...
Konečně jsme se rozhodli - přinutily nás časová
důvody - měli jsme totiž odcestovat. Pro křest
jsme si vybrali 11.červen. 9.června psal Bloya
Termierovi:"P-có-č hlavně. pAoto, že Jakub MaJvltaln,
jeho fwzkoSnd pani Raliia a jejZ ieitia llětva bu
dou pokZtěnl na MoAtmaAfai 11.četvna - na ivátek
iv.BatnabáZe. Jana, Vetonlka a já budeme kmotny.
Tato neimÁJiná a ikvělá udaloit nemá vzbudit kozfuxch. . a oni pat/u. k lidem, kteJLt to pochopi...
Když zrnrn, budou lidé, kteXZ nevěděli nic o této
věci, dokud mě nepoznali, na kolenou plakat jak povznalej-lcX. myšlenka'.
Ve itejném imyilu naplil P.Vaclelovl."

/Léon Bloya týl zvláštním ctitelem sv.Barnabášeprůvodce sv.Pavla - jak o tem píše v další části
dopisu./
Nevěděli jsme ovšem, co toto datum pro naše kmot
ry znamená, když jsme se odebrali 11.června do
kostela sv.Jana Evangelisty na Montmartru.
Prožívala jsan stav úplné vyprahlosti duše, ale
už jsem neznala důvod, který ty mi ve křtu brá
nil.
Bylo mi jasné: bud mi dá křest víru - pak budu
celým tělan a duší patřit Církvi. Nebo se vrátím
beze změny - a pak už nikdy nebudu věřit. Stejně
smýšlel i Jakub.
"CO ŽÁDÁTE CO CÍRKVE BOZÍ?"
"VÍRU!"
V jedenáct ráno jsne byli pokřtěni. Leon Bloy byl
naším kmotrem, jeho paní Jana Jakubovou a Věřinou
jeho dcera Veronika mou.
Naplnil nás nekonečný mír, který v sobě zahrnoval
všechny poklady víry. Už jsem naněla ani otázky,
ani strach, ani zkoušky - to byla nekonečná odpověd Boží.
Církev dodržela svůj slib. Milovali jsme nejdřív
jí a skrze ni jsme našli Krista.
"TVÁ VÍRA TĚ ZACHRÁNILA."(Mk 10,52)

"VĚŘÍM! POMOZ MÉ MALÉ VÍŘE"

(Mk 9,24)

"NIC SE NEBOJ, JEN VĚŘ."'

"BLAHOSLAVENA,

KTERÁ UVĚŘILA..."(Lk 1, 45)

NOVINKY
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Srbský bělehradský patriarcha Pavle
prohlásil, že je ochoten setkat se s papežem-ale rozhodnout to může jen jeho bisk.
konference,sám je"první mezi rovnými".
Také to musí projednat s jinými pravo
slavnými patriarcháty-těch je řada._______

"Nové možnosti působení starého ateismu
se projeví, když se (východní)ateisté spo
jí s liberálním ateismem v jeho protinábo
ženských a protikřesťanských snahách"
prohlásil ve Vídni prof. Dr. J. Fingl. (Boj
proti víře-a jen katolické-se projevuje v
četných formách v mediích, školách a j.
vlivných institucích-i v Církvi)_________
KLUB čs.kultury v Los Angeles udělil li
terární cenu básníka J . Zahradníčka Rio
Preisnerovi v Pennsylvanii a Fr. D.Merthovi, knězi ve Strašíně u Sušice. Poprvé
byla cena udělena r. I985-I. Jelínkovi, I. Di
višovi, K.Krylovi a Zdenku Rotreklovi.
Je dotována I.000 USdolary.______________
V píseckém domově pro studenty-Petrinun

stojí poplatek za měsíc 200-300 Kč v
2-3 postelových pokojích. Je tam kaple,
jídelna, dvorek pro hry. Adresa zájemců:
Petrinum, Soukenická 161, Písek. V době
prázdnin tam mohou bydlet i naši lidé.
Konference o drogách ve Vídni zjistila,že
v Evropě se obchod s nimi nejen šíří,ale
jsou i nové obchodní cesty v býv.komunis
tiských zemích,které v boji proti drogám
nemají moc zkušeností. Ty jim chtějí předat zkušení odborníci ze Západu.__________

57 nábož. společností chce pomocí 21 stře
disek v Německu pozvat 110.OOO osob
telefonicky k rozhovorům o víře.________
Vláda v Budapešti slíbila uznaným círk
vím pro r.1995 podporu 8,5 miliaid korun.
Asi 75proc.Maďarů jsou katolíci.___________

V Německu vyšel péčí Mariánského insti
tutu v Řezně Mariánský lexikon, za re
dakce prof.L.Scheffczyka a R.Baumera.
Práce trvaly 6 let a pracovala na něm řada odborníků._________________________
18.2.převzal kard.Vlk svůj titul.chrám sv
Kříže Jeruzalémského v Římě. Postavil jej
císař Konstantin na přání své matky sv. Heleny, která r.326 přinesla části sv.kří
že do Říma. Kostel byl stále přestavován.
Ostatky sv.kříže jsou v podzemní kapli,
kde byla země z hlíny a kamení z Kalvarie-teď je vydlážděná. Jsou tam cisterciáci
16.1.při slavné mši sv.pověřili čeští bis
kupové bohoslovce 1.a 2.ročníku semináře
v Praze službou lektora (čtenáře epištoly)
a akolyty (průvodce). Jsou to 2 ze 4 niž
ších svěcení-vyšší je dnes jáhen a
kněz. Týden předtím měli duchovní cvičení, vedené P. Holotou a P.Opatrným.______

Benediktini opatrství Ampleforthu u Yorku-Anglie-na pozvání anglikánů zpívali
v jejich katedrále nešpory-poprve od 16. s-

NIČENÍ ŘEHOLÍ V USA

Ani se namáhat. Řekli jsme jim, že jim po
můžeme nahlédnout do vlastního nitra-vždyt
Bůh je ve vašem srdci? Stačí, když sami
sebe uskutečníte, budete sami sebou - a už
jste dobrými katolíky. Ovšem pak mnozí pře
stali být katolíky vůbec.

V červnovém čísle m.r.uveřejnil měsíčník Theologisches rozhovor s Američanem prof.Dr.Williamem
COULSONEM. Ten, pod vlivem nevěřícího kolegy
prof.Carla Rogerse začal v různých klášteřích
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propagovat a provádět tzv.skupinovou dynamiku
/Gruppendynamik/ a pochybné therapeutické léčeni Vr.Couston se nejen od této ničivé cesty
odvrátil, ale přednáší a varuje před nebez
Tento universitní profesor neprohlédl hned niči
pečnými cestami psychoterapie. Byl dobře
vý vliv těchto dynamik a therccpw na víru - a
vychovaný katolík, studoval filosofii sv.
když se oslabí víra, zničí se i řehole.
Tomáš/oficielní filosofie Katolické Církve/
Při tom se odvolávali na II. Vatikánský sněm,
a má 7 dětí.
ovsem vybrali si z něho jen to, co se k jejich
plánům hodilo-jako to dělají bludaři-heretikové, Je podivné, jakou svůdnou sílu má v sobě ta
ková převrácená a přeceňovaná psychoterapie
kteří si vyberou z Písma sv.potvrzení
svých
Za každou se skrývá ideologie - v co věří
lidských nauk.
psychoterapeut - to předává pacientovi.
Courson řekl doslovně: "Povzbudil mě II. Vatikán
mez k němu člověk jde, musí se přesvědčit,
ský snem a myslel jsem si: Já jsem Církev, prá
v co věří, jaké má hodnoty, které vedou je
vě tak katolický, jako je papež. Což nechtěl
ho život, je-li věřící a praktický katolík.
Jan XXIII., aby se otevřela okna a vpustil do
Psychoterapie znamená také útěk od péče o
Církve čerstvý vzduch?/Ovšem tato věta je dost
duse. Něco jiného - ba protikladného - je
pochybná a s čerstvým vzdechem proud-t do Církve
léčení pomocí sebeuvědomění - a léčení du
i kouř, bacily, smog a jiná nečistota/.
se duchovní cestou.
Ták jsme se tím tedy řídili a za rok žádala
Jediným správným léčitelem je Kristu a jeho
spousta řeholnic Řím, aby je rozvázal od řehol
učení. Dále se duše uzdravuje pomocí svátos
ních slibů."
tí - hlavně sv.zpovědi. Ta v mnoha kosteV dlouhán rozhovoru popisuje prof.Coulson, jak
lích úplně vymizela nebo zpovědník spíš
vedla taková tzv. skupinová dynamika k sexuální duši ničí, než aby ji podle Kristova učení
mu uvolnění a hříchům kněží i řeholnic. Konečně
léčil. Rozdávat Tělo Páně je lehké, do do
si uvědomil, že víru, kterou vyznává, sám ničí.
vede i malé dítě - ale vyslechnout nesčetné
problémy lidi, správně je řešit - k tomu
Otázkai Kolik noků vám tnvalo, než se zničila
už musí být hluboký kněz - jako byli slavní
nehole Neposkvrněného Sndce Manllna?
zpovědníci - sv.Don Bosko a sv.Jan Vianney.
Coulson: Asi půl druhého roku.
U jejich zpovědnic bývaly fronty kajícníků.
0:Kolik z&stcďo ňeholnlc z původních 560?
Skrze ně léčil Kristus sám duše.
C:Je tu několik přestárlých sester v mateřinci
v Hbllyvroodu. Pak malá skupinka radikálních fe Musíme si uvědomit, že II. Vatikánský sněm
chtěl obnovu v Kristu-ale nebyl to sněm vě
ministek vede středisko v krámu v Hollywoodu.
roučný, jako I.Vatikánům a ještě víc Trip:PňežLío aspoň něco?t
dentský sněm-který obrodil víru na několik
C:Několik jich žije podle původní řehole ve Wistoletí. Nesmí se také užívat názvu Církev
chitě-ty jsem navštívil. Pár je jich-věřícíchpřed II. Vatikánem a Církev po II. Vatikánu.
v Beverly-Hill-snad dva tucty dohrcmady. Ostatní
Před II. Vatikánem vyrostla spousta světců,
všechny odešly.
kteří se dnes svatořečí a mají se i napo
0: A co ieí-ich kole i?
C:Kolej musely prodat. To je výsledek naší prá dobovat - hlavně řeholníci zakladatele
svých řeholí. I Kristus a jeho učení je
ce. Jedna matka vzala dceru z jejich školy a
"přeďkoncilní" a přece se nesmí změnit ani
prohlásila:Víru jí může zadarmo zničit státní
jediné slůvko z jeho učení.
škola.-Měli jsme stipendium na tři roky. Po
Sněm chtěl obnovovat - ne měnit. Kdo mění
dvou letech jsme s prací přestali, zděsili jsme
víru-jak nám ji předkládají Katechismy se nad hroznými výsledky. Mysleli jsme si, že
přestává být katolíkem.
sestry zlepšíme, zatím jsrte je zničili.
0 -.PnovádějZ se tyto pnognamt/ l v jiných JieholZcJn

THEOLOGISCHES, Frankenweg 23, 53604

C:Podobné programy jsne zavedli u jezuitů, fran
Bad Honnef . Deutschland.
tiškánů, sester Boží Prozřetelnosti a Milosrd
ných sester. Pracovali jsme v tuctu jiných kato
"Víra tvá tě uzdravila! "/Mk 5 34,Mt 9,22/
lických organizací-dcmnívali jsne se, že pracu
jeme na obnově a modernizaci Církve-jak to chtěl "Apoštolově prosili Pána:Dej nám více víry'.
/Lk 17,5./ - "Já jsem za tebe/Petra/prosil,
Il.Vatik.sněm. Nabídli jsre lidem obnovu, při
aby tvoje víra nepřestala. . .utvrzuj své
které nemusejí ani pracovat, ani studovat.
bratru. "/Lk 22, 32/.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

NIKDY NE VE VZTEKU

VÝCHOVOU A ZKUŠENOSTMI
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V Sri Laňce blahořečil sv.Otec při své
! dospěje dítě k tomu, aby uznalo i nároky ostat
návštěvě P.Josefa Vazu. Proces začal už
ních. Když se najde dospělý, který nároky dru
r.1737, obnoven byl r.1935 a dokončen r.1996.! hých neuznává, zůstává na úrovni dítětě.
Narodil se 21.4.1651 v Sancoale, již.od Goa z< kaZdě dítě má svě zvláštnostii
pokřtěných brahmánských rodičů. Zemřel 16.
] Tb musejí rodiče poznat a uznat. K tanu patří
ledna r.1711 v Kandy v Indii. Od r.1685
j
i důstojnost dítěte. Normální dítě se často
pracoval jako misionář na Ceyloně, proto se \ ptá. Rodiče se musejí snažit-i když to stojí
také nazýval"apoštol Ceylonu". R.1675 byl vy určitou námahu-dát dítěti správnou a jeho věku
svěcen na kněze a jako misionář působil v Jaf-j přiměřenou odpověd. Upadají do rozpaků, zajdefně i jinde, kde organizoval katolické misie,! li otázka dítěte do sexu. Malénu dítěti může
zničené kdysi kalvinskými Holandany. Byl ře- ! leccos vysvětlit květinka a včelka, u většího
holník-Oratorián. Napsal řadu listů v tamilš- je třeba hledat správnou-ale ne nemrav
tině a slovník cingaléské řeči.____________ ; nou odpověd. Dítě zkoumá své
V červnu ma pokračovat rozhovor mezi katolíky, okolí. Všechno převrací,
a pravoslavnými. Má se tak setkat pravoslavný; všim proleze-jak často na
patriarcha Bartoloměj l.se sv.Otcem.____
; jetou rodiče dítě na střeše,
Saleziáni působí v býv.SSSR ve pěti zemích: j na straně, ztratí se ve měs
Bělorusku, Gruzii, Ukrajině, Litvě a Rusku,
tě, v parku, na výstavě a j.
kde žije 219 mil.obyvatel. Na Litvě je 75%
Je to přirozený dětský pud
katolíků, v ostatních zemích asi 5%. Ve všech po uznávání, který-bohuželzemích pracuje asi 197 saleziánů, mají 12 spo často rodiče z lenosti
lečenství a 13 noviců. Také učňovskou školu,
umlčí. Rodiče musejí
28 farnosti a 15 středisek pro mládež._______ ; být v těchto přípa
Církvi vrátilo město Prostějov 15 kapliček.
dech trpěliví. Ne
Vedení katolické Církve v Curychu chtělo vzít hned trestat, ale
katolickým Madarům jejich jediného misionáře. snažit se pochopit,
Ti protestovali velmi účinně a pohrozili,
proč dítě jednalo tak a ne
jestliže jim misionáře vezmou, vystoupí všich jinak. Vyptat se, co na cestě vidělo, co se"
ni z Církve. A misionář zůstal.
_________ mu líbilo a co ne - a vysvětlit mu, co mu v
Celti katolíci, maji v Německu od pátka 24.
cizím prostředí hrozí. A že zatoulaným dětem
března do neděle 26.března duchovni obnovu,
skutečně nebezpečí hrozí, vidíme z toho, kolik
kterou povede osvědčený exercltátor P.Kučera. děti najdou zavražděných, zneuctěných, vyděše
Apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup
ných zážitky, s kterými si nevědí rady, proto
Luigi Dossena vyzval na zasedání biskupů, aby že jsou neúměrné jejich věku. Takové dítě si
byli rrezi sebou i s papežem jednotní. Pokud
nese hrozné zážitky někdy až do pozdního věku.
jde o vlivy ze Západu, mají pečlivě rozlišo Pokud se s nimi-za pcmoci rodičů-nevyrovná.
vat mezi kladnými a zápornými zjevy. Uvedl ta Mohou dokonce zapříčinit i poničení manželství
ké, že v Církvi ožívají staré bludy/herezeTakový člověk je plný zklamáni, nedůvěry, ne
lži víry/např.pelagianisnus/popírající milost gace .
Boží nutnou ke spáse/a arianisnus/který vidí COPAK NEMAJÍ RODIČE VŮBEC DÍTĚ TRESTAT?
v Kristu jen stvořenou fcytost/./Heretikové pů Jistě - ale trest musí být vhodný pro osobnost
sobí v Církvi-z které by byli před II.Vatiká dítěte. Zatvrzelé dítě je někdy třeba potrestat
nem okamžitě vyloučeni./Biskup Doninik Hru
;i "ručně", aby se v něm vyvinuly zábrany proti
šovský sdělil, že duchovní služba pro vojsko [nebezpečenánu jednání. Pro některé dítě je větzačne až v září.___________________________ ;ší trest, když nesni mezi kamarády, pro jiné,
Brzo bude ukončen proces blahořečenl kardinále Ikdyž nesní číst, pro další snad je slza matky,
Stepinace z Chorvatska^ 898-1960). Po studiu
!zamračeni otce, když s ním rodiče nemluví ap.
i
na Gregorlánskéljezuitské) universitě byl r.
[NESMÍME TRESTAT VE HNĚVU A VE VZTEKU!
1930 vysvěcen na kněze. Komunisté ho lživě
>Dítě vycítí, že je trestáme ostře, protože
obvinili z kolaborantství s faliity a r.1946
odsoudili na 15 let. Po třech letech byl zřej jjsne měli neúspěch v zaměstnání, bolí nás ně[co, rodiče se pohádali - a odnese to neúměrný
mě ze zdravotních dRvodu propuštěn a žil v
rodné vsi pod policejním dozorem.____________ [trest za vinu, kterou jindy rodiče přehlédnou.
Kard.Vlka navštívil Iránský velvyslanec Rasoul [Nesmíme jednat jako diktátoři - zvláš€ u děti
|s jemnou, citlivou povahou. Každý zákaz nebo
Mohavidian Attar. V Iránu vládne oficielně
mohamedánské právo. Velvyslanec zdůraznil, že [příkaz musíme odůvodnit. Dítě se musí naučit
Ježíš je jeden ze čtyř proroků/Mojžíš, Eliáš, lnejen odříct si, co je škodlivé, ale naučit se
Ježíš a hlavní je Mohamed./Křesťany tam krutě >i tonu, co je dobré. Podle P.Josefa Flanagana
pronásleduj í._____________________________

Dal přednost popravě před zradou svých názorů.
Navíc byl ženatý, otec rodiny, žil ve vysoce 17
kultivované společnosti a okolí. Běžný pozoro
vatel si nevšimne jeho soukromého asketianu a
přísnosti i síly jeho vnitřního života. Ne
Na obálce byl obraz sv.Kryštofa, jak nese
chtěl být mučedníkan. Vydržel tak dlouho, do
přes řeku dítě a dočetla jsem se, že tento
kud se nanusel postavit k rozhodnutí, které
světec neměl dar modlitby, proto přenášel li znamenalo mučednickou smrt - a proto musel před
di přes řeku tam, kde nebyl most. Jednou
tím bojovat za skutečně duchovní život.
nesl dítě a to bylo stále těžší, až je uprost Psychoanalytik, který se snaží vysvětlit utrpe
řed řeky narohl unést. Na břehu se dozvěděl, ní světců vědou, ho nemůže obvinit z masochisže pro svou lásku a odvahu směl nést samého
mu/sebetrýznění/.
Syna Božího.
Složitější je to u sv.Ignáce z Antiochie, žáka
Nebo sv.Martin z Toursu. Rozdělil plášť se
apoštolů, umučeného pro víru. Na něm by si
žebrákem a ve snu viděl Krista, oděného půl moderní psychoanalytik pochutnal. K němu je
kou jeho pláště. Nebo jak sv.František mlu
přidáno něco víc než to, čemu říkáme přirozené
vil s ptáky a papež Řehoř Veliký vykoupil ně hrdinství.
kolik anglických otroků, jejich děti však,
Císař Trajan nařídil, aby sv.Ignáce přivedli do
jak kniha zdůrazňovala, si vždycky umývaly
Říma. Cestou se zastavil u různých přátel a
ruce a čistily zuby a to dobrovolně a
napsal také 7 listů. Římským křesťanům psal,
bez odmlouvání.
aby se nepokoušeli zabránit mu, aby směl dát
JAKÝ BYL VÝSLEDEK TAKOVÉHO VZORU SVATOSTI?_
život za Krista. Měl být v Koloseu předhozen
Dlouho še omezoval můj názor na svatost jen na dravé zvěři. Psal:"Raději povzbuzujte dravou
laskavost charakteru-a pokud jde o skutky-na zvěř tak, aby se stala mou hrobkou a nezůstalo
soucit a dobrotu k těm, kdo jsou slabší než
z mého těla nic..."
my. Světec byl pro mne jakýmsi svatým skau
JSOU JEŠTĚ VĚTŠÍ 'HLUBINY SVATOSTI,
tem.
které humanista nikdy nepochopí. Napí.sv.BenePožádali mě, abych připojila k této sbírce
dit Josef LABRE, velký asketa, nebo sv.Markéta
další světce. Uvažovala jsem o tem a probíra I-ferieALACOQUE, které zjevil Pán svou lásku a
la světci, které bych se ráda pokusila po
díky jí se rozšířila láska k Božskánu Srdci Pá
psat. Má mysl se jako ručička kempasu stále
ně-jak si to Kristus ve zjevení přál. Zde by
vracela k sv.Petru KLAVEROVI. Proč? Četba
se do své kořisti psychoanalytik teprve pořádně
knih o tanto světci vypudil z mé mysli doko zakousnul - a humanista by si se stupnicí hod
nale a navždy představy o svatých skautechnot, která vedla tyto osoby ke svatosti, vůbec
jak nám je představoval Tennyson. Tyto před nevěděl rady. Tyto vynikající hodnoty jsou
stavy obcházely nápravu lidských špatností a vlastní jen katolíkům.
oblékaly je do bělostných květů neposkvrně
Humanistické hodnoty nám čím dál vtiskují me
ného života.
dia a jiné silné vlivy. Chceme-li obrodit svou
PŘI POVRCHNÍM POHLEDU NA TOHOTO SVĚTCE
víru-tedy novou evangelizaci-musime se ke křes
ze zdá, že sv.Petr Klaver byl tím typem,
ťanským hodnotám vrátit a podle nich žít.
jehož svatost se víc než 38 let činného živo
SV.PETR KLAVERSKÝ BYL OBTÍŽNÝ SVĚTEC.
ta projevovala skutky lásky.Od r. 1616 se v
V něm byl skoro k nerozeznání spleten hluboký
Kartageně za .neuvěřitelně děsných podmí
duchovní život s životem lásky k bližnímu. Ta
nek věnoval černošským otrokům, přiváženým
vlastně vyrůstala z jeho napojení na Boha.
z Afriky na plantáže bohatých bělochů.
Po přečtení několika odstavců o temto světci Jeho život je protikladem moderní doby, která
je velmi pyšná. Sv.Klaver miloval své otroky a
jsan došla k mlhavánu názoru, který mě vy
dával se jim celý-láskou zrozenou z jeho lásky
zval k docela rozdílnému a mnohan hlubšímu
k Bohu. Nikdy nepozvedl hlas proti nespravedli
a složitějšímu pohledu na svatost.
vém! otroctví-i když několik jeho současníků
V knize Další cesta ukazuje Rosalinda Murproti nespravedlnosti bojovalo. Např.kard.Ximerayová protiklad mezi katolickou a lidskou
nez a papež Lev X. Ti byli přesvědčeni a neta
stupnicí hodnot. V Církvi je řada světců,
jili se tím, že otroctví, obchod s otroky, se
jejich činnost nepřijme humanista, protože
je nechápe. Určité světce příjme i humanista, má zreformovat - nebo úplně zrušit.
a to docela snadno a lehce. Jejich "hrdinské Před sv.Petrem pracoval s otroky v Kartageně
ctnosti" se zdají splývat s hodnotami, které František de Sandoval. Napsal knihu, v níž
shromáždil od otrokářů i otroků , spoustu infor
i humanista obdivuje a které souhlasí i s
mací
a statistik. A přece sv.Petr víc přispěl
hodnotami, které jsou stejné, jako hodnoty
skauta. Proč každý Angličan příjme sv.Tcmáše ke zrušení otroctví než tento kněz, který se
nám zdá docela moderní. A přece Církev ve své
Mora? Ten patřil k velké společnosti mužů a
moudrosti povýšila na oltář Petra-ne Sandovala.
žen každé víry a snýšlení.

OTROK ČERNÝCH
OTROKŮ
Jako dítě jsem četla knihu"V BOŽÍ ZAHRADĚ".

DO KARTAGENY PŘIJÍŽDĚLY LODĚ S OTROKY
a vyložily tam zahnívající, polomrtvé hejno
lidstva-muže, ženy i děti-kteří byli zavřeni
dva měsíce v podpalubí. Sotva se tam mohli po
hnout, byli prosákli nahramaděnou špínou a od
padky z cesty, plní páchnoucích nakažlivých
vředů, střevních nákaz a natočí všeho druhu.
De Sandovalovým úkolem bylo, čekat na lodě s
otroky a připavit otrokům tolik pohodlí, ko
lik jen mohl. Pcmoci jim fysicky, duševně i .
duchovně. Sandoval sám píše ve svých zprávách:
"Když jsem dostal zprávu o příchodu lodi z
černochy, začal jsem se smrtelně potit, když
jsem si vzpcmněl na to, co jem zažil při po
sledním setkání: ani zkušenosti, ani praxe,
ani dlouhá léta mi nedopřály zvyknout si na
tuto hrůzu."
ALE KDYŽ SE KLAVER DOSLECHL 0 LODI S OTROKY
plující do Kartageny, jeho tvář se rozzářila
jakýmsi druhem šťastné radosti. To si dnes ne
dovedeme představit, neumíme to pochopit - a
nemohli to pochopit ani jeho současníci.
Dovedare chápat Sandevalův lidský odpor k té
hrůze, obdivovat jeho železnou vůli, která mu
umožňovala plnit svou povinnost lásky k bliž
nímu vzdor tcmuto odporu, ale Klaverova"září
cí radost" před tváří hořkého utrpení stovek
černochů nás mate. Je tam skryta nepochopitel
ná výzva ke svatosti, ke všan instinktům a
k běžným hodnotám humanianu.
Mezi otroky - sám se nazýval "otrok otroků"působil skoro 40 let.Za tu dobu pokřtil-jak
sán řekl - na 300.000 černochů. Když loS s
černochy ještě nepřijela, navštěvoval své
pokřtěné u statkářů, učil je víře, přimlouval
se za ně u zaměstnavatelů - a když zemřel v
Kartageně - přišlo na jeho pohřeb několik
tisíců černých i bílých. Jako Sandoval byl i
on jezuita, ovlivněný jiným světcem - vdovcem
který po anrti manželky a dvou dětí vstoupil
jako laický bratr do řádu - sv.Alfonzem Rodriquezem.
Narodil se r.1580 a zemřel r.1654.

KÁZÁNÍ V SYNAGOZE 18
Pavel město Filipi velice miloval, nikdy mu nic
nemusel vytýkat a jenkřesťanům z Filipi dovo
lil, aby ho později v jeho nouzi podporovali.
HORKOST NAD POTUPOU NEZNAL
Znal cenu utrpení. V listě Koloským píše:
"Ted sice pro vás trpím, ale raduji se z to
ho, protože já na svém těle doplňuji to, co
ještě zbývá vytrpět do plné míry Kristových
útrap; obrací se to k prospěchu jeho těla-to
je Církve. "(1.24). A Filipanům! "Tak na sobě
poznám jeho a moc jeho zmrtvýchvstání a
účast na jeho trpění..."(3,10). První křesťané
neznali klid. ZDRIMNE-LI KŘESŤANSKÁ PÉCE
KNEZfO DUSE, PRTJDOU BOUŘE A ROZMETÁ
Jf~ IDYLKY-NEKDY I V CELÝCH SVĚTADÍLECH
NEJDŘÍVE ŽLI DO ŽIDOVSKÉ ČTVRTI.
Pavla doprovázel Silas a Timoteus. Pozval je
žid lason-měl textilní továrničku a obchod.
Hned jim nabídl přístřeší i práci. Už druhý
den stáli všichni u stavu. Podivuhodné! Po
tak dlouhé cestě, ještě ne docela zahojené rány-a pustí se do práce. Neien na stavu, ale
i do práce duchovní. APOŠTOL NÁRODŮ
ŽIDOVSKÁ SYNACOCA BYLA V MAKEDONII
NEJVĚTŠÍ". - Nádherně vyzdobená, židé byli
bohatí. Hned první tři soboty šel Pavel do sy
nagogy, kam chodili nejen židé, ale i proselité a hodně žen. Poutníky tam uctivě přijali
a hned požádali o promluvu a výklad Písma.
Zdá se, že Pavel kázal na slova proroka Izaiáše o trpícím Mesiáši. V jeho kapitole je hodně
proroctví o jeho utrpení a osobě Mesiáše.
Vždyť právě tato kapitola přivedla ke křtu
egyptského proselitu a splnění proroctví mu
tehdy vysvětlil apoštol Filip.

PAVEL SE DOTKNUL I BOLESTNÉHO MÍSTA
totiž že židé svého Mesiáše, předpověděného
ve St. zákoně a očekávaného židy, ukřižovali.
Nepřesvědčil všechny-vždyť to bylo bolestné
zklamání. "Někteří z nich se nechali přesvědčit
(Sk 17.4). A jako i jinde, zde se zajímal' o
Krista hlavně pohané.
Nejjistější cestou ke Kristu bylo upřímné a
opatrné vycházení ze St.zákona. A skutečněv tomto městě přijali slovo Boží."... začali jste
nás napodobovat i Pána...vzali jste je ne jako
slovo lidské, nýbrž-jak to skutečně je-jako
slovo Boží'.'(l Tes l,6;2,13).
Ovšem první
víra křesťanů z pohanstva byla ještě smíšená
s pověrami, od kterých je musel Pavel stále
očišťovat. Hlavně nepochopili správně slova
apoštolova o druhém příchodu Páně. Zdá se,
že l.list Thesalonickým byl vůbec první list,
který napsal sv.Pavel - a to v Korintě
r.51-51.
JOSEF HOLZNER:SV. PAVEL
Radujte i z stále v Vánu, opakuji-.Radujte se.
0 nic nemějte starosti'. Kle ve viem modlit
bou a přosbou oznamujte. Bohu své potAeby s
děkováním.
Fli 4, 4-6.

ale byl také velký mluvka a velmi vznětlivý 19
Jinak žil prostě, rád jezdil na koni a milo
val přednášení svých básní za doprovodu hudby.
Dokončení.
U R B A N VIII.
Teprve před smrtí r.1644 si uvědanil, jak ne
V době, kdy budoval kard.Richelleu absolutis-( bezpečné byly finanční výstřelky jeho příbuztickou Francii, vynořil se z dějin Církve sv.j ných, kterým propůjčoval vlivná místa.
VINCENC /1581-1600/, jeden z nejvýznamějších j
světců Církve. Není jisté, byl-li zajatcem v j
Tunisu a že tam našel pravé kněžské poslání, j
R.1617 složil slavné sliby, že celý život vě-|
nu je práci pro chudé. Týž rok založil Bratrst] Na svátek sv.Petra a Pavla má navštívit Vatikán
patriarcha Barťholameus z Cařihradu-čestná hla
vo milosrdenství. Jako kněz působil na růz
va pravoslavných. Zde vznikla pravoslavná cír
ných místech. Měl neobyčejnou organizační
kev odloučením od Říma. S návštěvou musejí však
schopnost, smysl pro humor, s lidmi jednal
souhlasit všechny patriarcháty-těch je řada.
srdečně a získal si i oblibu u biskupů, kte
Ruský patriarcha je na sv.Otce rozzlobený, pro
ří ho povolávali do diecézí, aby dával pro
tože v Rusku se zakládají katolická biskupská
lid misie a pro kněze exercície. Těmi prošlo
na 250 kněží-z toho se 22 stalo biskupy. Vy sídla a uniaté-zrušení a pronásledování kanunis'
ty, se dožadují svých práv, kostelů a majetku,
mýšlel stále nové způsoby apoštolské práce,
aby mohli dál duchovně pracovat.______________
bez přehnané horlivosti a domýšlivosti, ale
Panna Maria se zjevila v La Salettě dětem Melás nesmírnou vytrvalostí.
R.1633 založil s L.de Marillac Kongregaci dí nii a Maximiliánovi r,1846-tedy příští rok se
bude slavit 150 té výročí. Kolem svatyně se už
vek milosrdenství-zvaných Vincentky. Je to
velká hala, T<terá bud&
dnes nejrozšířenější ženská řehole. Pečovaly pracuje a staví se
sloužit i za kostel, ale hlavně pro přednášky,
nejen o nemocné v nemocnicích a dana, o si
symposia a setkání. I když je svatyně ve výši
rotky, žáky, staré lidi - ale i zraněné v
1500 m, práce postupují bez překážek.____
četných válkách, které tehdy otřásaly Evro
Jeden Portugalec v Nanecku požádal ministerskéhc
pou. Zakládal obrovské kuchyně pro výživu
předsedu býv.Vých.Německa o kus berlínské zdichudých a zachránil od smrti hladan celé
aby ji převezl do Fatimy. Pád zdi má velký sym
oblasti Francie, zpustošené válkou. Velký
bolický význam i pro náboženství. Sv.Otec řekl
vliv měl na něho mj.sv.František Salezký,
nedávno kardinálům, že cítil péči Panny Marie
biskup ženevský. Heslem Vincencovým bylo:
"Vyprázdnit se od sebe samého - uvolnit mís jednak pro atentátě 13.května 1981 a pak při
pádu berlínské zdi. Zeď už stojí vedle baziliky
to Kristu." Nebo:"Být nástrojem Kristovým."
Kniha sv.Otce Překročit práh naděje byla už vy
R.1729 byl svatořečen a r.1885 ho vyhlásil
dána ve 40 jazycích a počítá se, že ceThem vy papež za ochránce charitativních děl.
Papež Urban měl velmi rád hudbu. R.1629 povo jde 20 mil.výtvsků.
Mnichovský arcib.kard.Wetter sloužil msi sv.v
lal do Sixtinské kaple Greroria Allegri,
karmelskán ženskán klášteře, vystavěnán před 30
který složil slavné dvousborové Misesere
ti lety na místě býv.koncentračního tábora v
/aniluj se.../ To se nesmělo kopírovat, až
Dachau. Bylo tam přes 200.OOO lidí z 38 národů,
jednou skladbu zaslechl Mozart a podle slu
mj.i 2720 katolických kněží a také svět.biskup
chu ji r.1770 napsal a uveřejnil.
Papež byl i nadaným básníkem a spisovatelem J.Neuhauser, snad býv.vězeň v Dachau.. .
Kongregace Verbistů vydala už 80.000 výtisků
Podporoval literáty stejně blahovolně, jako
Nového zákona v místním dialektu kinžarwanda ve
své nepoty. Nepot Francesco Barberini osla
Rwandě a r.1991 40.000 výt, celého Písma svatého
voval r.1638 v Římě slavného puritána, spi
23.11.vyšel v Itálii nový Pedagogický slovník.
sovatele Johna Miltona.
!Má 6400 str.a pracovalo na nan 400 odborníků.
Papež se také snažil zkrášlit Řím. Za něho
tvořil i slavný barokní umělec Lorenzo Berni- Všímá si i pomocných pedagogických oborů. Kard.
ni. 18.listopadu 1626 vysvětil papež dokonče Pio Laghi, prefekt kongr.pro katolickou výchovu
řekl, že má katol.podklad a vysokou vědeckou
ný chrám sv.Petra. Stavěl se po dobu vlády
dvaceti papežů. R.1933 vytvořil Bemini vel | úroveň.______ _____________
ký baldachýn nad hlavním oltářem. Později do 5.-19.12. se konalo v Nassau na Bahamských ostro
končil palác Bernini a studnu Tritonů. Pape veoh symposium o hlásání víře mezi námořníky a
že zvěčnil v obrovské bronzové soše. Van Dyck turisty. Do Karibské oblasti přichází ročně na
namaloval krátce před volbou na papeže Urba milióny turistů a mnoho námořníků. Bylo tam
55 delegátů, odborníků a církevních osob._____
nův portrét. R.1626 dal papež podle návrhů
PAX ROMANA připravilo v Záhřebu setkání mladých
Carla Maderna vystavět letní sídlo papežů
[katolíků z býv.kcmun.zaní od 2.-4.12. Přišli i
Castell Candolfo.
Urban měl mnoho krásných vlastnosti. Poznal mladí z České republiky.____________________
rychle povahu člověka, byl dobrým diplomatem

TY JSI SKÁLA!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

"Přidržte se mě,"vyzval ji okouzleně. Když zachy
til její ruku, zachytil i skvostný náramek. Jen s
Už když vstával, cítil Adrien, že tento
; povzdechem odolal pokušení, náramek sebrat.
den bude výnosný. Byl to vysoký, štíhlý
| Vystoupila - a Adrien šel za ní. Vlastně vysxujumuž, s temnými vlasy, prokvetlými stříbran; pit nechtěl, ale přitahoval ho její půvab, vůně
vypadal důstojně, jako nějaký vyslanec ne~! drahého parfému - a dívka se do něho nenucené
bo chirurg. Měl skutečně "chirurgické"ru- \ zavěsila:"Chci totéž, co vy,"řekla a přitiskla se
ce, jenže ty používal k jiným "operacím", ! k němu. Nevěřil svánu štěstí.
než je používá skutečný chirurg. Vždyc
"Mám hrozný hlad,"pokračovala dívka,"máte také
sotva vychodil základní školu - a to ještě hlad?"
dvakrát propadl. Jeho"operace"byly sice
"Ovšem. A jaký!" vydechl.
stejně výnosné, jako vyškoleného chirurga, Zamířili do restaurace. Usedli ke kulatému stolku,
ale nebezpečné - pro něho i pro jeho obět. a dívka pokynula číšníkovi. Rychle přispěchal s
Díky obratným rukou a bystrému prostřehu
jídelním lístkem. Dívka jej pozorně prohlížela a
ho dosud nechytla policie. Uhádli jste,tyl Adrien zase pozorně prohlížel dívku.
to obyčejný kapsář. Co říkám - obyčejný Konečně si objednala jídlo - a to ne právě levnébyl to vynikající kapsář.
a k tcmu také drahé vlno.
Vyhlédl z okna. Počasí bylo příznivé, lidé "A co vy si dáte?" zeptala se.
chtěli užít podzimního slunka, všude byla
'"Ibtéž, co vy,"řekl jako ve snách.
tlačenice - a v obchodních dcmech určitě
Číšník odspěchal.
také, nebot lidé chtěli využít i zlevně
"Mám hlad - a to nejen na jídlo,"řekl Adrien a'
ných cen různého zboží. Prostě,výprodej!
pohlédl ji se svým známým okouzlujícím úsměvan do
Adrien se vysprchoval, zahalil se do župa očí. Usnála se také. Stejně kouzelně.
nu, provoněného drahým parfénan - podařilo "Máme tedy stejné chutě,"prohlásila. "Napřed jíd
se mu před pár měsíci ukrást celou draho
lo - a pak..." nedokončila, nebot číšník přispě
cennou sadu toaletních předmětů - a zasedl chal se stolečkem, plným jídla.
ke kávě. Pak se pečlivě oblékl. Nesní vypa Adrienem to trochu trhlo. Zvlášť když viděl dvě
dat jako obyčejný gauner. V oblékání byl
lahve drahého vína. Ale řekl si - tohle stojí za
také mistr.
to, peněz mám dost.
Už v metru byla tlačenice. Adrien zastrčil Tiše jedli.
do kapsy troje zlaté hodinky a jedny"stop- Co ta toho sní - podivil se Adrien - a při tom
ky", dva náramný-jeden diamantový-a tři
je tak křehká - štíhlá - jako pírko. Věnoval víc
nadité peněženky. Než okradení zpozorovali pozornosti svým představám, jaké to bude pak - než
své maléry, vyskočil z vagonu a zamířil do k jídlu. Dívku tyto představy zřejmě nemučily,
středu města.
jedla klidně, pila ještě klidněji a pak objednala
V obchodním dcmě měl teprve tučný úlovek.
kávu a zákusek.
Zlato měli sice za sklem, ale lidé byli
Kávu Adrien vypil, ale zákusek odmítl. Bříško
chtiví nákupů a jejich peněženky skutečně
se mu už trochu kulatilo - to nechtěl.
tučné. Vytáhl zase tři a na toaletfe zjisti] IDívka přisedla těsně k němu a pohladila mu ruku.
že úlovek byl víc než dobrý. Snad chtěli
Jak dlouho trvalo toto emámení nemohl Adrien pomajitelé koupit šperky nebo nábytek,kdo ví; isoudit. Děvče ho náhle políbilo, jako předzvěst
Rozhodl se, že se vrátí domů.
Itoho, co ho čeká. Adrien byl v sedmém nebi. Náhle
Když se tak pohupoval na držadle v podzem- •se dívka zavrtěla a prohlásila, že musí na toaletu
ce, náhle s sebou vlak trhnul a lidé, kteř: 'Adrien čekal. Čekal a zase čekal. Pět minut, deset
se pevně nedrželi, se začali kácet k zani. ;půl hodiny.
Ovšem nedokáceli se. Na to byla
"Objedná si pán ještě něco?"vyrušil ho ze
příliš velká tlačenice. Na
snů číšník.
Adriena padla dívka se záři
"Ech-ne. Čekám na svou dámu."
vě nodrýma očima, zlatými vla
"Ale ta už dávno odešla. Řekla, že útra
sy - štíhlá - prostě princezna.
tu zaplatíte vy!"
"Promiňte, "mile se na něho
Adrien byl jako cmráčený. A ješ
usmála,"jsem moc malá a na
tě omráčenější byl, když zjistil
držadlo sotva dosáhnu..."
že celý jeho lup zmizel. Horko "Je vám už prcminuto,"odpo
těžko schrastil peníze a zaplatiL
věděl . Dívka na něho pohléd
Když číšnik odešel, všimnul si
la tak, že se zhroutily všech
Adrien, že mu vypadl z kapsy pa
ny jeho plány-totiž zajít k
pírek. Zvedl jej a četl: "Je mi lí
překupníkovi a prodat mu
to, kamaráde. Viděla jsem tě v
ukradené šperky.
obchodním dcmě, jak oškubáváš zá
"Tak jsem tě přece dopadl,
"Byla to má vina,"pokračovala
kazníky. Jsem ze stejného cechudívka,"proč jsem jen tak malá?" darebáku'."
a proč bych se nemohla obohatit?"

ZÁHADNÁ DÍVKA
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NAŠE KRIMI

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

POUŤ DO OLOMOUCE
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na-

svatořečení

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.neděli v měsící v sále pod kostelan sv.Petra a Pavla-u nádraží
10 hod. .

BEIRN-2.neděli v měsící v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod.

CtRYCH - každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně, Aemtlerstr.49.
19 hod.

MUČEDNÍKA ZPOVĚDNDb TAJEMSTVÍ
HL.JANA SARKANDRA-v měsíci, zasvěcenán
P.Marii-19.-22.5. - Návštěva Holešova-kde
mučedník působi1,Sv.Kopečka, Velehradu,
Hostýna-a hlavně
Olcmouce.

LUCERN - každou 4.neděli v měsící v
kapli kostela sv.Karla u"Karlisbrucke" 10 hod.

RpTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci
v kapli vedle katolického kostela

Zájemci dostanou podrobný program s udáním
ceny, data odjezdu, ubytování ap. Olomouc
WINTER1HUR - v kapli u kostela sv.Ulricha
ké arcibiskupství je jedno z nejstarších
Seuzacherstr.l.Rosenberg. Tam sve náš
v naší vlasti, město je památné a je v něm
český misionář ke mši sv.i katolíky ze
mnoho historických staveb a j.památek.
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod.
Dnes, kdy na Západě ubývá zkušených zpověd
níků a přibývá psychologů a psychiatrů,je
ŽENEVA - každou 2.neděli v mesiaci v
svatořečení statečného zpovědníka zvlášt
kapli pri kostole sv.Terezty,l 4 Ave
časové! Přihlaste se včas, autobus bývá
Paschier
9,30 h.
brzo plně obsazený-jinak byste museli jet
autem a sotva najdete vhodné ubytování.
Vata výletních nedělí, (LX.ejiC-l.cJJL, duchovních
Svatořečit bude při slavné mši sv. na
okjnov, táboru pro děti a mládež, poutních zájezOlcmouckán
letišti sv.Otec. Přihlaste
du aj.uveřejníme v KLUBu nebo sdělí pňlsluXný
se VČAS u P. šimčíka - do 20.března.____
misionář. Na mlilonáře se také obratte v zále

9,1^5 h.

žitosti křtu, sňatku, sv.zpovědi(obvykle před
mší <5f.) návratu do Církve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných a svátosti nemocných ap
JMÉNA A ADRESY MISIONÁŘŮ
:
P.JOSEF
S I M C i K - 8004 ZURICH-Brauerstr.99
tel .01.241 50 25
SLOVENŠTÍ MISIONÁŘI

P.Anton BANÍK - tamtéž,t. 01 -241-50-22
P.Martin MAZAK-14,rue Maison-Rouge,1400 Yverdon
1es-Baíns. tel. 024-222537
P.Alois ONDREJKA - Leonhardstr.45. .Basilej,
tel .061-692-04-04

KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ M
ODLITBY
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou, po ní modlit
ba růžence v kostele sv.Dona Boská v Curvchu,
Brauerstr.99
PRVNÍ PATEK V MĚSÍCI
mše ív.u kapli Božského Sudce
Páně, Curych - Kemtleutr.49, - 19,30 hocT

NEZAPOMENTE
V CAS
PŘIHLÁSIT SVE DETIrovněž u P.Simčíka - NA VELIKONOČNÍ TÁBOR

na Velehradě ve sv.Martině v Itálii - pro
děti od 18.4. do 22.4.
Dennf penze 23,50fr

POUŤ DO EINSIEDELN
bude 28.května. Mši sv.bude sloužit s
ostatními kněžími Otec biskup ŠKARVADA
a bude při ní také kázat. Přede mši sv.
se můžete vyzpovídat.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Světící biskup Otec Fr.Lobkowicz vede pří
pravný výbor k návštěvě sv.Otce v Praze a
v Olomouci. Program návštěvy projednala
6.2.delegace, vedená P.R.Tuccim, T,J,_____
Ve Velke Britanii opustilo anglikánskou
církev 215 duchovních, na proteit proti
svěcení žen a další-početní-vyčkávají, jak
rozhodne Řím, aby po přijetí do Církve moh11 být vysvěceni na kněze._______________

1.3.podepsali v Nha Tongo/Vietnam/ Verbité a kong.sv.Josefa dohodu o spoluprácina tři roky. Kongr.sv.Josefa má 45 členů.

OSMÉ PATRO
NAŠE KŘÍŽOVKA

Významná píseň
První svátost
Tělesný orgán
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Malý lesík
Tvůrce Spejbla a Hur«
vínka
Autor"Revisora" (Rus)
Omamná látka
Pečlivá žena z evangelia
Roční měsíc
Nevidomý

Tajenka:Poutní místo nové doby
KOLIK CHYB UDĚLAL ŽÁČEK?
Sv.Jan byl první z apoštolů a napsal
evangelium o 25 kapitolách. Na konci
dává apoštolům moc, aby lidem řekli
to, co řekl Pán Ježíš.Napsal i Skutky
apoštolů a na ostrově Kapři Apoka
lypsu.-Byl I.biskupem v Jeruzalémě.
Když mu Jidáš řekl, že Pán vstal z
mrtvých, nevěřit tomu a šel s Judou
Tadeášem k hrobu. Diyili se, že tam
Pán Ježíš není, protože židé navršili
na vchod do hrobu kamení a dali tam
své vojáky. Ale věděli, že Ježíš je na
beton mrtev, protože ho zabalili těs
ně do pláten a Panna Maria pomaza
la jeho mrtvé tělo myrhou a aloemaby vonělo. Pán Ježíš se zjevil jako
zahradník Magdaleně. Ale apoštol
Jan nevěřil, že Pán vstal z mrtvých
a Pán Ježíš ho pokáral. Sv.Jan se
pak staral až do smrti o Pannu Marii.
První z apoštolu byl sv.Petr. Evan
gelium sv.Jana má 21 kapitol. Část,
kdy dává Pán apoštolům poslání,
hlásat víru a udělovat křest, je na
konci evangelia sv.Matouše. Skutky
apoštolů napsal sv. Lukáš. Apoka
lypsu napsal sv.Jan na ostrově
Pathmos. I.biskupem v Jeruzalémě
byl apoštol Jakub. Zrádce Jidáš
byl už v té době mrtev. K prázd
nému hrobu šel se sv.Petrem Jan.Na
hrobě byl velký kámen, vojáci byli
Římané. Zbožné ženy-jak bylo zvykem-pomazaly mrtvé tělo vonnými
mastmi, které tělo konservovaly.
Apoštol Tomáš nevěřil, že se Pán
zjevil apoštolům.

Když jsme se s Bezpalcem a Kucou vypravili na
vštívit kolegu Zanotu, vedoucího podniku Rozma
nité cetky, bylo horko k nevydržení. Teploměry
ukazovalý od O do ÍOO stupňů.
V paneláku jsme zjistili, že výtah nefunguje.
S funěním a vzdycháním jsme došli do osmého
patra pěšky.
"Div jsme z těch schodů nezemřeli,"řekl kolega
hostiteli,"copak neplatíte výtah?"
"Platím-ale často nejede. Aspoň si zachovám
štíhlou línii-denně dvakrát do osmého patra."
"Mohl byste nám dát aspoň napít vody? Vyschlo
nám v hrdle."
Hostitel pokrčil rameny.
"Je mi líto, že vám vodu nemohu nabídnout. Už
týden neteče. Chodíme se umývat dole ke studni-a ostatní nájemníci hlavně z vyšších pater,
se tam chodí umývat také. Platíme všichni pra
videlně, ale tento měsíc nám vynechala pětkrát
Co můžeme dělat? Urgence nepomáhají."
Pomalu jsme se vzpamatovávali.
Hostitel vytáhl z ledničky lahvičku domácí ko
řalky a každému nalil.
HUMORESKA
Oba se ušklíbli.
"Je teplá. Copak vám
lednička také nefunguje?"
"Také ne - máte pravdu.
Už týden čekám na insta
latéra - proud nejde v
celém domě. Čteme při
svíčce nebo při petrolej ce."
"Odpojili vám v celém
domě elektriku?"
"Ale neodpojili, platíme
všichni pravidelně, jenže
něco se pokazilo a tak platíme
i když elektriku nemáme."
"Mám známého instalatéra. Poprosím ho, aby k
vám zašel a závadu opravil. Dáte-li mu trochu
peněz navíc - bude rád. Kde máte telefon,
hned mu zavolám."
"Ten nám také nejde. Ozve se tón, ale ne ten,
koho volám. Říkali mi, že je dcčasně mimo pro
voz. Už měsíc, ale pla
tit jej musím..."
"To je hrozné! Vy pla
títe výtah, který neje
de, platíte za světlo,
které nesvítí, platíte
i za telefon, ale nik
do se k vám nedovolá
ani vy k nikomu...Nač
to všechno? Hrůza!"
"Jakápak hrůza?" usmál
se hostitel,"já také v
práci nic nedělám a do
cela slušně mě platí.
Tak jsme si kvit!"
A.PONĚTOVSKÝ

PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO BOŽEHNÁNÍ
vsem Josefům a Josefkam, Pepí
kům i Pepičkám, Pepanům, Pep
kům - a především obětavému
P.JOSEFU ŠIMČÍKOVI,který po
smrti jednoho a odchodu druhé
ho misionáře věrně pečuje o
česko-švýcarské křestany.

NOVINKY

HUMOR

R.1994 přestoupilo na katol.víru v Číně na
60.000 Číňanů-o ÍO.OOO víc nežr. 1993.Je
Žaluje jeden magnet druhétam 14 mil.katolíků, 4.500 kostelů a kaplí
mu:"Nevím opravdu, co bych
a loni založili 5 seminářů s 1.450 bohoslovdnes met přitahovat."
ci. Je tam 135 diecézí, 69 biskupů, 1.300
Pred obchodním dcman: "Paní
kněží a 2.500 řeholnic v 40 klášteřích.Je
Nováková mě vykládala, že
to ovšem od Říma odloučená schismatická
jí vykládala, co jsem já
církev-podřízená komunistické vládě. Sv.
vám já vykládala, a př: 23
Otec vyzval v Radiu Veritas Asien katolíky
tem jsem já jí říkala, že
trpící tímto rozdělením, k jednotě, vyrůsta
vám nemá říkat to, co já
jící z obrácení, úctě, odpuštění, smíření a
"Ted chápu, proč mi jsem jí říkala.""Tak se
přijetí pevných zásad-i k jednotě s Církví.
Ter.Wielandová, radní ordinariátu v Rotteo žena k svátku darova ipodívejme. Vždyt jsem jí
la vodotěsné hodinky.1 říkala, že vám naná nic
burgu, protestovala proti katalogu obchod
ního domu Neckermann, který uveřejnil ja
říkat.""No tak dobře. Ted
ko masopustní obleky řeholní oděvy řehol
jí tedy neříkejte, že jsem já vám to řekla."
nic a kněží. Obětavé řeholnice a kněží si
nezaslouží takové zesměšňování.____________

Tak vy jite meteorolog. A uhádnete vždycky, jake
bude počasí?""Ovšem. Jen neuhádnu přesně datum."

30.1.předala policie pražskému arcibiskups Na večírku se chlubí host, že uhádne, co si kdo
ví tzv.Nesvačilskou Pietu z r.1310, ukrade myslí. "Uhádnu i to, co si myslíte teči," vykládá
nou 8.3.1990 z kostela v Nesvačilech. Cena
hostitelce. "1b určitě neuhádnete. Jinak byste
asi lO mil.korun. Česká policie při pátrání
už dávno odešel."
______
spolupracovala s policií bavorskou ■_______
2.2. zemřel v Paříží novinář a spisovatel,
konvertita AndréFROSSARD^O),člen Francouzké akademie a přítel sv. Otce, 31.1.
uplynulo 75 r.od narození zesnulého jezuity P.Michala LACKA.Slováka.________________

Arcib. G. Eder vypověděl spolupráci salzbur
ského Ruppertusblattu se západorakouskými církevními novinami(Kirchenzeitung).
Snažil se o spolupráci několik let, ale nebylo to úspěšné.________________________
Luteráni v Americe se oficielně distancovali
od protižidovských hanopisů svého zaklada
tele Martina Luthera. Hanopisy byly ostré
a nespravedlivé._______________________________

"Tati, ty máš velké štěstí. Nemusíš kupovat nové
knihy pro příští školní rok."___________________

"Pane vrchní, platit!""A co jste měl k obědu?""1b
nevím, to ví jen kuchař. Já objednal guláš."
"Jaky je rozdal mezi muzl a detml?""Docela maty cena jejich hraček je rozdílná."________________

Jednou kázal protestantský farář, autor Guliverových cest, svým ovečkám na malé vesničce:"Jsoutři
druhy pýchy: pýcha urozených, pýcha majetných, a
pýcha na moudrost. Ale o tom nebudu mluvit, protože nic z toho nemáte."
________ ________

"Pane vrchnc, doneste ml špenátovou polévku, se
kanou, pak čokoládovou zmrzlinu a broskvový kom
pot."Už jste viděl nás jídelní lIstek?""Ne, ten
I v Korei zahájilo 46 protestantských spole ne, ale vidím váš ubrus ."____ ____________

čenství boj, aby mladí složili slib sexuální
"Vůbec se mi nechce být na vánoce u sestry,"bručí
čistoty před manželstvím. Boj měl velký
pan Novák. Jeho manželka souhlasí:"Mě se také k
úspěch-ale katolíci se nepřipojili, chtějí jen
zahájit výchovný program o sexuální mrav ni nechce jít. Představ si, jakou bude mít radost,
když nepřijdeme!""Táák? To tedy jdeme!"_________
nosti. Ten bude mít sotva takový úspěch,
jako závazná přísaha mladých Korejců.____ Sv .Mikuláš se ptá před nadílkou: Tak kdo z vas byk
9.2.se sešli kněží z pražské-i jiných diecé
zí s biskupy, aby hovořili o hlásání kato
lické víry mládeží. Odd.pro mládež při bisk
konferenci povzbudilo kněze:"Stojíme se svý
mi silami jako David před Goliášem, ale Bůh
je na naší straně." Mladí i kard.Vlk hovořili o svých zážitcích při setkání v Manile.

poslušný a dělal všechno, co maminka poručí?"Chór
děti odpovídá:"Tatínek."_________

Věrný předplatitel časopisu zenřel. Oznámili to v
listě takto:"Tento muž musel dlouho velice trpět.
Četl náš časopis od samého
začátku."________________
"V nemocnici mi rentkenova-

V Pistoi(Itálie)zapálili 7.2.satanisté kapucin 11 mozek a nic nenašli.""A
ský kostel, kde sloužil mši sv.diecézní exoi čekal jste, že něco najdou?"
cista P.Caperoni. Satanisté jsou tam velmi
Vykládá jeden muž kolegovi:
rozšíření. V říjnu mr.zapálili i kostel Sta
"Do Afriky ted nepojedu. Je
Maria delle Grazie.______________________
tam 40% ve stínu.""A proč
V březnu vyjde polsky nový Katechismus.
byste musel sedět ve stínu?
vyd.lOO.OOO výt.cena 220 Kč. Polští
l.
biskupové k tomu vydají pastýřský list.
Vnuk rodiny Adámkový-Michael-vstoupil do
přísné řehole trapistů ve Francii.___________
V Rumunsku prý vychází 117 katolických
časopisů-zřeimě i farních věstníků.

"A v které oblasti jste tu
bolest cítil?" ptá se lé
kař pacienta. "Mezi ňadra- "Pořádek musí být!"
zim a obchodním domem, pa
ne doktore."

Velehrad Tsch. Zentrum
39030 St. Martin
in Gsies (B0LZAN0)
Italia
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TAJEMSTVÍ

5Přizná-li se vám někdo k nějaké vážné chybě,
vypravujete o tem druhým?
ano 0 ne 1
7.
Máte
rádi
senzace
a
panluvy?
ano 0 ne 1 24
Uchovat svěřené tajemství, je umění. MusZ semu
8.
Uvádíte
druhé rádi do rozpaků?ano O ne 1
naučit kněz, advokát, lékař. Musíme se je učit
9.Čtete Blick, Blesk a jiné senzační
l my, pKotože někdo nám svěří to, co není
noviny?
ano O ne 1
uxčení pn.o jíně uši, než pio naše. Jestliže
slíbíme^ že tajemství zachováme a pak je poru 10.Trápí vás často pocit méněcennosti?ano 0 ne 1
11 .Vypravujete rádi druhým senzační
šíme, muže se jednat l o těžký hJíích-podle
události?
ano 0 ne 1
duležltosti tajemství. Když nás o to ten, co
12.Zpovídáte se i z toho, že jste porušili
nám něco svěřuje, o to nepožádá-předem nebo
svěřené tajemství?
ano 1 ne 0
potom-musíme poznat z dluhu tajemství sami,
je-Lí nutní je zachovat nebo ne.

7 2-9 - Každýgvám může svěřit své tnampoty, chybt£, duvěAnostl-málokdy se proti jeho
duvěXe prohřešíte a když, tak to pova
žujete za hřích.
S-6 - Uvažte, že se stejně bolestně dotknete
druhého, když porušíte jeho duvěru k vám
jako by vás to bolelo, kdyby druhý vaši
důvěry zneužit.

1.Řeknete dítěti, které věří, že o vánocích
dává dárky Ježíšek, že to není pravda a že
je dávají rodiče?
ano O ne 1
2.Budete druhým vyprávět o trapné příhodě,
která se někcmu přihodila?
ano 0 ne 1
3.Prozradíte tanu, kanu někdo-snad z rodinychystá příjemné překvapení? ano 0 ne 1
>5 - 2- Zde máte hodně co napravovat'. Odstranit
pocit méněcennástí-máte l mnoho dobrgho4 .Děláte si před druhými legraci z"tajemství'^
zavřít ústa, když zaslechnete něco důvěrkteré vám svěřilo dítě?
an' 0 ne 1
ného a vypustit to z mysli. Brát vážně l
5.Necháte si pro sebe důvěrnou informaci, kte \
I
dětská"tajemství". Nelibovat sl v senza
rou vám svěřil nadřízeny?
ano 1 ne 0
cích'. Cist Solidní noviny
a časopisy. - Zpytovat
častěji svědomí v této
oblaAtl.
1 - O-Kdo vám svěří tajem
ství musí počítat s tím,
že je rozhlásíte všude a
při každé příležitosti,

oooooooooooooooooooooooooc
Modlitba jsou dveře z vě
zeni' našich starosti',
R. M a y e r
příklady jsou účinnější
než poučení,
W. R a t z e 1
NAJDĚTE ASPOŇ DESET ROZDÍLŮ V OBRÁZCÍCH!

KLUB

"Měl byste přestat na čas hrát kolečník."
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