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ne, neklesli jsme z tištěného KLUBu zpět na rozmnožovaný. Ale prázdninová mezera je
příliš dlouhá, na tištěný KLUB rozpočet nestačí, proto Vám dáváme aspoň rozmnožené
číslo, věnované hlavně novinkám, zprávám, ale i zábavě.
Mimochodem - zábava. V některých oblastech našeho nového domova se pomalu tvoří "rodi
ny", společenství, ze kterých vymizel jed pomluv, podezřívání, lhostejnosti a nenávis- :
ti ke všemu, co souvisí s Bohem -as Bohem souvisí všechno, a€ to kdo uzná či pozná
nebo ne. Svá společenství si buduje mládež, řeší .si tam své problémy a na co nestačí, -/3tam pomůže dobrý kněz. Svá společenství si budují dospělí - a těmto shlukům živých bu-: .
něk se přidávají i buňky, jejichž život,ne vždy jejich vlastní vinou, téměř uhashul. I'
Proč vlastně tíhneme k takové "rodině"? Proto, že jsme tu už dlouho? Zatím jsme ftnhli.ro
zapadnou!mezi Švýcary. Nebo je nám jejich mentalita cizí? Mhozí jsme ji již pochopili,}
a co člověk pochopí, to začíná milovat. Snad strach z nezaměstnanosti? Vždyt jsou tam
i lidé, kterým nezaměstnanost nehrozí.
Touha většiny z nás, abychom měli svobodu, klid, mohli uplatnit své schopnosti, plnit
svá poslání je nebo může být prakticky splněna. Ted se.vědomě nebo podvědomě vynořila
potřeba po specificky lidském - po napojení na něco životodárného, zdravého - na prav
du a lásku. Ta se soustřeáuje a má soustřeďovat kolem duchovního Otce - kněze. Proto
tolik lidí na poutích, proto jsou katolické tábory mládeže okamžitě plné, proto tako
vá poptávka po duchovních setkáních či cvičeních.
,
Proto roste i počet odběratelů KLUBu. V odběru Nového života je Švýcarsko'na 2.místě.
Oblíbený je kanadský Posol, Echo, rozšířené jsou Hlasy ž Ríma, v každé křestanské do
mácnosti najdeme knihy našich nakladatelství. Po světě se rozlétly s úspěchem Dopisy
pro Tebe - krátké, ale plné oživující pravdy.
Předsudky proti knězi mizí a kněz se stává i pro lidi na okraji víry:duchovním Otcem,
důvěrníkem, kterého se zachytí ten, kdo potřebuje pevnou ruku. Existují tu už i duchov
ní kroužky, v kterých se probírá evangelium, u katolických Švýcarů málo známá,věc, ú
nás doma běžná. Z těchto kroužků proudí život Kristův dál. "Kde jsou, dva nebo tři v ..
mém jménu, tam jsem já s nimi."
Není nás mnoho. Apoštolů bylo jen dvanáct a na jejich vášnivé, odvážné lásce vybudoval
Kristus svou Církev. Překladatel Pamětí Mindszentyho je stoprocentní invalida - není
to i pro nás povzbuzení?! 0 sv.Pavlu se říká, že měl epilepsii, která mu ztrpčovala
život. Aň je tomu tak či ne, jistě měl těžký život, ve vězeních, mučení, dlouhé a únavné
cesty. Pro rozvoj a zdraví prvotní Církve udělal víc než kdokoliv jiný. "Láska Kristova
mě nutí..."
Každý z nás je všemohoucí na svém poli - za předpokladu, že pustí Krista do své duše
a stane se jeho přítelem. "Vše dokáži s tím, který mě posiluje..." t.j. s Kristem, řekl
sv.Pavel.
Naše podniky, naše společenství jsou prvním krokem k vyváženému, šťastnému vnitřnímu ži
votu. Kristus k nám přichází skrze společenství. V něm rosteme v nemoci, utrpení, zkla
maní, ale i v radosti, požitku, přátelství. Všechno můžeme zasadit jako drahocenné kame
ny do šperku našeho života. Náš život je totiž draze vykoupený. Uvědomujeme si to? Nebo
si to uvědomuje jen kněz, který jede sto kilometrů, aby sloužil Obě£ Kristovu - mši třebas jen pro jediného člověka?
Vaše
redakce
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V BRATISLAVĚ NEDOVOLIL TRNAVSKY BISKUP GABRIS s e d m jáhnům přijmout svátost kněžství,
protože se nechtěli zúčastnát podniku kolaborantské kněžské organizace Pacem in Terris,
konanému na počest 30.výr.od osvobození něsta Rudou armádou. Ze 4Q seminaristů se obje
vilo na slavnosti jen 13. - Kdy nebude vysvěcen kněz proto, že není členem komunistické
strany nebo nežije v konkubinátě?
•
LONDÝNSKÁ EUROPEAN LIAISON GROUP chce vydat mapku rozšiřování sovětské moci jako pohled
nici. V této organizaci je asi 15 národností.
EPIDEMIE MOZKOVÝCH BLAN v Sao Paulu/Brazilie si jen v červnu vyžádala 123 obětí.
17. 7.odejel sv.Otec na letní sídlo do Castel Gandolfa. Do Říma bude jezdit vrtulníkem.
V POLSKÝCH KATOWICÍCH se konal proces s "vampírem" Zazislawem Marchwickim, který se při
znal, že zavraždil asi 26 žen.
KONGREGACE pro svátosti a pro službu Bohu ve Vatikáne budou
sjednoceny v kongregaci
pro svátosti a službu Bohu.
Podle názoru vídeňského arcibiskupa kardinála Koniga končí období nekritického pokrokářství a stále víc lidí si uvědomuje nutnost duchovního růstu a návratu k pramenům duchov
ního života. Svůj názor řekl na závěrečné přednášce odborné teologie na odbočce universi
ty v Eichetáttu, kterou vyslechlo asi 800 posluchačů, nezi nimi i kard.Dopfner a řada
biskupů. O víru se zajímá zejména mladá generace v Rusku, dále existuje svatodušní hnutí
/Pfingstbéwegung/ evangelické i katolické církve v Americe, touha a snaha o meditaci a
modlitbu v Církvi odcizené mladé generaci v německy mluvících oblastech, a nové okouzle
ní Kristovou osobností u mládeže. Za praktickým ateismem se rýsuje nová zbožnost.
AČKOLIV BYLO r.1974 v naší vlasti vysvěceno 116 katolických knězi, stav kněžstva stále
klesá úmrtími, pensionováním a odnímáním souhlasu - nejméně odpady jako zde, na svobodném
Západě.
VZDOR POLICEJNÍMU ZÁKAZU konal DriJosé Maria Gil Robles v Madridě tiskovou konferenci,
kde před 40 španělskými i zahraničními novináři prohlásil, že založí Lidově demo7:ratickou
federaci s křesťansko demokratickým programem, která bude žádat odluku Církve od státu.
KNIHU O ZÁZRAKU V ČIHOŠTI od D.M.Karuda: Z Á Z R A K
SE
S T A L
V -A D V E N T U ,
vydá nakladatelství CCC Haarlem, Postbus 4149, Haarlem, Niederland. Cena asi 20 frs.
NĚMECKÉ FÁRY už dostávají nový římský misál - dva skvostně vybavené svazky za 500 marek.
Podle starého ritu smí kněz sloužit mši svátou jen s povolením biskupa a soukromě.
POZDRAV NAŠIM MILÝM DOMA. - Od noci, kdy byla okupována naše vlast, uplyne 21.srpna sedm
let. Nepřítel se snaží, abychom zapomněli - Vy i my. Absolutní vládce se snaží donutit
poddané, aby přijali jeho panství, jakoby mělo trvat na věky.
Děkujme Bohu, že vládne On a ně přání mocných tohoto světa. Svoboda člověka podmiňuje
existenci lidstva a je základním kamenem k rozkvětu společnosti. Nemůže se nahradit ani
plánem, ani diplomacií, ani výchovou, ani zvýšenými platy, ani filosofií, ani politikou.
Svobodu národa nemůžeme obětovat za pozlátko internacionálního dělnického bratrství či
za intelektuální kosmopolitismus.
Doma cítíte nejlépe, jak zle se žije bez svobody. Narážíte na tisíce plotů, které vysta
věla cizí ruka. Tyto přehrady není schopná vybudovat svobodná lidská vůle. Nezůstanou
tu věčně. Přijde čas, kdy je společně porazíme.
Kdykoliv jsme zvítězili, stalo se to zbraněmi ducha. Dokážeme všechno, dosáhneme i svobo
dy, ale musíme všichni společně chtít.
Vaši ve svobodném světě.
Mimo N E U E
B I L D P O S T
doporučujeme německy čtoucím čtenářům měsíčník
K A T H O L I S C H E R
D_I_G_E_S_T /Christiana Vcrlag, 8260 Stein a.Rh./52 strany
jsou tištěné na křídovém papíře. Mnoho krátkých, bystrých, moderních a čtivých článků,
ryze katolický duch, četné ilustrace, zprávy z celého světa, humor, křížovka atd.
Dále L O S S E R V A T O R_E
R 0_M_A N 0 _ - německé vydání, týdenník o 12 str. novino
vého formátu, ilustrace, zprávy, články.Předplatné 47 frs, objednávky Verlag J.W.Naumann,
E>~87 Wurzburg, Postfach.
Katholischer Digest stojí ročně 27_marek, t o . cca _30 frs._
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"Trochu Si přečísni vlasy/" řekla A 4 a m , p ř i j d e určitě Pán-Bůh’na návštěvu, at
jsi tak hezká, jaks když jsem tě od něho dostal,"
"To víš,
Eva-a šla dl pro břeben/ ASab si zaháa vyráběl u potůčků
mlýnek, ’protože' byi/bid' šrékb 'širvořerůrldrhil a- výřobli/ ůž spoustu užitečných věcí,
na
(L8£:**?
Když. kráčela ’kolěia slr.oii;-T-a-," z kterého jim Buř Nakázal'j':íM cvace, 'zaslechla tichounká:
•
'
•
■
"Pst, pst!"
'\ • '; - 7
M
vry/r
’
Zastavila še." Zkliuttol-a listí vvst^otai^hlrtu hod/1
';
"Co děláš na strcr.ě, hádb?*’•podivila tě,"náš se siůšrýflplazit;po zemi.’'- .
"Naučil jsenťse'- špltiať^Mv strom; '-Jé '■tu-h/ýbbrná. ovoce..- První-- jakosti Utrhni si a ochutnej "
"Nemám'zájem’*'řekla suše'^va, " Táli Bůh s i ?to nspřejé'; Cviče je v ráji dost, proč bych
ho neposlechla'* M r ís rád; jmou zlVýolhč r ol;oýza.L, Jcdalu důrazně.•
"Protože1nic nevité*'•VždýE'v á s ’tahá-za-'nos, "řekl had poarešně,"kdybyste věděli, jak
on si žijei To nej lepší si nechává p::o pebe. Vás odstřižkuje. -Na všechno mu naletíte í’
"Dej mi pokoj i Jsem spokojená',odsekla Eva r. chystala se kráčet dál. Náhle jí padlo
před nohy/krásně 'ovoce. Vonělo tak-příjemně, že sé jí stříhaly sliny v uštech.
"Vid/čj řb ii/ÍLi..přavd;ij" řekl ůlishe had, když zahlédl záblesk v jejich očích. "Klame
vás. Znám ho už dávno, věř mi, byl. jsem tu dříve;než vy dva. Do očí se tváří sladce,
ale má strach..."
'*"■•
•
';:
"Strach? Z čeho? My mu přece ublížit ani. nechceme, ani nemůžeme."
"Má strach, abyste nebyli tak mocní jako o n . T o h le jo totiž strom poznání dobrého a
zlého. Kdybyste pojedli ovocěy-býli byste ětejne mocní jako on!"
"Nesmysl,";řekla Eva.7 "Cbpák jmůžehve stvořit hvězdy nebo Zvířata nebo lidí. Jsi starý
klepář ’a 'mář z nějakého důvodu na Pána Boha vztek-. "•-• '
.
••
Had Zlostně zasyčel. Pak se uklidnil a začni z jiného konce:"Ty čekáš děřátko?!"
Eva zrůžověla. "Odkud to víš, ty podvodníku? hni Adhibvi jsem to dosud neřekla."
"Vím to, protože jsem si ukousl toho ovoce a vím všechno!"řekl vítězoslavně had.
To Evu trochu zmátlo. "Možná, že na tom něco je,"řekla si ,"ale ten had je odporný..."
"Dej mi pokoj, jdu si.... ""Jdeš ši pro hřeben, aby ses učesala a líbila se tomu...
tomu..." zasyčel had zlostně. Eva neodpověděla a odešla.
Na zpáteční cestě už hada neviděla. Ale na zemi leželo ovoce. Zastavila se.
"Zakázal nám sice trhat ze stromu, ale p.lod leží na zemi, tedy jsem jej neutrhla..."
Pohlédla na strom. Zdálo se jí, že mezi- listy zahlédla zlomyslné blýsknutí dvou oči.
"Konec konců, nebylo by špatně, být 'tak mocný jako je Bůh," pokračovala v myšlenkách,
zvedajíc ovoce. Znovu vykročila, pohazujíc plodem v ruce. Nádherně voněl. Po chvilce
váhání se do něj zakousla. "Nic zvláštního," polkla sousto,"snad tomu Adam přijde na
chuti"
Když její muž uslyšel, odkud má ovoce, zhrozil se. "Zbláznila ses, Evo! Vždyř je to je
diný žáka T který nám Bůh dal. Každému drbu uvěříš! Inu - ženská, všemu naletí."
"Neutrhla jsem ovoce, jen jsem. je zvedla ze země,"hájila se Eva."Ani není dobré.
Ochutnej sám." Po chvil.ce hádek a lichocení Adam podlehl a ochutnal. "Nic zvláštního.
Proč nám vlastně Bůh zakázal jíst z toho stromuT'Poslyš,"pohlédl na Evu,"nestydíš se
chodit takhle nahá?""Ty také nemáš plavky," odsekla Eva. Kdo ví, jak by jejich hádka
skončila, kdyby nezaslechli na cestičce kroky.
"Pán Bůh jde," vyjekla Eva. Adam ji. strhnul do křoví. Ani nedutali.
"Adame, kde jsi?" ptal se příjemný, laskavý hlas.
"Jáo. .já. .jsem' v křoví. Stydím se. Jsem nahý. Eva také,"
"Nestydíš se zato, že jsi nahý, ale udělali jste něco zlého, že?” pokračoval hlas.
První manželé se vymotali z křoví .
.r,ť
"Jedlí jste ze zakázaného stromu,"pohlédl Bůh na ovoce, ležící.na cestě."Jediné přiká
zání, které jsem vám d
a
l
.
'
"Eva mi dala," hájil se Adctu "A mě svedl jakýsi had. Tvrdil, že budeme jako ty,"dala
se Eva do pláče."Mně je to strašně líto, Jsi tak hodný, stydím se...Ten darebák, nactiutrhač, klepař.,.."
Jak to iopáďlo, víte. Pán Bůh -se nad prvními' lidmi smiloval, ale z místa štěstí museli ,
odejít. Pale už nepracoval Adam pro zábavu, ale protože musel. Eva neměla čas na česá
ní a na parádu. Děti přicházely jedno za druhým. Syn Kain zabil hodného Ábela a sám
utekl s rodinou do světa, pronásledován výčitkám! svědomí a steskem po rodičích.
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JAK JSME OZNÁMILI "Duchovnímu bratrstvu sv.Pia X." odňal biskup povolení k další čin
nosti v rámci katolické Církve. Zároveň byl zbaven funkce farář v Riddes, v jehož far
nosti byl zřízen seminář v Ěcone, poněvadž s hnutím sympatizoval. Hnutí však nebylo
zničeno, naopak, má dostat nový kostel a šíří se dál. Mimoto opustilo mateřský klášter
ve Francii 16 benediktinských kněží, nespokojených s reformami v klášteře a našli nejdří
ve útočiště v prázdném semináři v Martigny. Jakmile se majitel ' semináře ve Velkém St.
Bernardu dověděl, že tato skupina míní žít jinak, než předpisují nová pravidla, dal
řeholníkům ke konci srpna výpověň. Tito řeholníci dostávají tak velké dary, že si mohli
dovolit najmout prázdnou léčebnu pro nenocné tuberkulosou ve Finhautu, nepatrném místeč
ku hluboko za Treinttalem. Zatím však řeholníci nepožádali o souhlas opata v St.Maurice,
Msr.Henri Salina, do jehož pravomoci tato oblast patří. Opat prý se vyjádřil, že jim po
volení dát nemíní.
DIKTÁTORSKÁ VLÁDA v Jižním Vietnamu shromáždila asi 200 knězi a řeholnic3 aby s nimi
hovořila o dalším vývoji na území hlavního města Saigonu. Radle oficielních zpráv prý
pořadatelé schůze zdůraznili3 že komité osvobozenecké fronty se bude snažit o nábožen
skou svobodu /!!!!/ a apelovalo ‘
na katolíky3 aby se snažili o
ochranu revoluční moci!/
Je posice vlády v Jižním Vietnamu vzdor obrovskému množství poprav tak slabá3 že potře
buje získat na svou stranu katolické kněze a řeholnice? Pokud je ovsem bude potřebovat3
pak.je ceká podobný osud3 jako kněze a řeholnice u nás.
BÝVALY PŘEDSEDA AKADEMIE VĚD V ČSSR prof.Ivan Málek, mikrobiolcg a nositel Leninovy ceny,
napsal v otevřeném dopise předsednictvu akademie, že věda v naší vlasti je ohrožena ka
tastrofálním způsobem. Málek byl členem ústředního předsednictva komunistické strany
až do potlačení Pražského jara a v dubnu 1970 byl vyloučen ze strany. Vědci, nynějšímu
režimu nepohodlní, pracují v jiných oborech nebo opustili vlast.
Kecko katolický /melkitský/ patriarcha z Antiochie i ostatní biskupové s 'Římem sjednoce
ní melkitské církve jsou v nutném případě3 jak prohlásil řecko-katolický patriarcha
Maximos V.Hákim3 dojde-li k sjednocení s řecko-pravoslavnými křesiany, připraveni k resignaci. Pak by převzal hlavní úřad patriarcha Eliáš VI. - řecko-pravoslavný. Řecko-katoU c t í kněží připravují své věřící na tuto unii - sjednocení - které může být uzavřeno
jen se souhlasem Sv.Stolice. Ta sleduje vývoj k sjednocení velmi positivně.
V ČERVENCI VYŠLA V ŘÍMĚ pod titulem "Papež Pavel VI. - slovo a pokyny v roce 1974"
sbírka všech důležitých promluv, okružních listů a papežských dokumentů v německé řeči.
Vydávání se ujal soubor německého vydání Osservatore Romano. Tento papežský časopis vře
le doporučujeme všem, kdo mají zájem o dění v Církvi. /Verlag J.W.Naumann,D-87 Wurzburg/.
KE ZPRÁVĚ 0 T0M3 ZE PRESIDENT MOZAMBIKU Samora Machel prohlásil3 že má v úmyslu změnit
kostely v nemocnice3 protože "tělo je důležitější než duch3 který bez těla nemůže exis
tovat" dodáváme3 že budoucnost misionářů v zemi je nejistá. President silně kritizoval
dřívější závislost Církve na portugalském režimu a zdá se3 že ani smířlivý a laskavý teZegram3 kterým gratuloval Sv.Otec zemi k nezávislosti a ujistil ho loyalitou katolíků
a snahou zapojit se do budování vlasti3 na presidenta neúčinkoval. Podle slov "černého"
arcibiskupa3 který byl jmenován před několika měsíci3 existuje zatím ještě mezi Církví
a státem dobrý vztah. Vyslovil naději3 že stát uzná právní existenci Církve a nebude jí
bránit v hlásání slova Božího.
PRAVOSLAVNÝ METROPOLITA LENINGRADU A N0VG0R0DU, biskup Michal z Astrachanu a Enotaevu
a čtyři ruští pravoslavní kněží sloužili společně mši sv. v blízkosti Petrova hrobu ve
vatikánských hrobkách - poprvé v dějinách. Delegace měla od 23.do 28.VI. v Trientu rozho
vory o obsazení jednotného sekretariátu ve Vatikáně. Námět setkání byl:Svět v přerodu
a zvěstování radostné zvěsti.
SOVĚTSKY ČASOPIS NÁŠ SOVŘEMENIK /Náš současník/ zjištuje3 že počet předmanželských se
xuálních styků3 manželských nevěr a "divokých manželství" se v poslední době zvýšil.
Víc než 20 procent novorozeňat jsou. nemanželské děti.
PODLE BISKUPSKÉ KONFERENCE V RAKOUSKU se rýsuje možnost, zrevidovat a lépe formulovat
odpovědi na otázky ochrany nenarozeného lidského života tak, aby tato formulace byla
srozumitelná a přijatelná všem vrstvám obyvatelstva.
VE VĚKU 62 LET zemřel náhle prefekt vatikánské kongregace/ministerstva/ pro svatořečení
kardinál Luigi Raimondi.
ŠESTNÁCT R0ZNÝCH SKUPIN VE ŠPANĚLSKU, kteří jsou v opozici proti vládě, se sjednotilo
ve svazu "Platforma styčných bodů".

P O D I V U H O D N É „NÁH O D Y “
1. vyšel jsem do mrazivé noci.- Zdržel jsem se u přátel. Ulice už byly prázdné. Vsedl -V'
jsem do auta a s pocitem úlevy se rozjíždím k domovu. Vůz spokojeně a klidně hučí do
kopce>:mě:oči se.maně’obrátily k nebi, na němž zářilo tisíce hvězd. Jak mocny, neuvě
řitelně mocný je Bůh! Už vyjíždím na vrcholek. Najednou se objevila na silnici bílá'
postava a mávala rukama, abych zastavil. Zabrzdil jsem. Ale než se vůz zastavil, na-'
jel jsem na postavu, projel jsem jí - postava se rozplynula! Užasle se obracím - nikde
nic. Rozjel jsem se pomalu, ale vtom cítím, že pod koly je kluzko. Zježily se mi vla
sy hrůzou. Vozovka byla pokrytá ledem. I když jedu pomalu, kola se smykají na hladkém
povrchu. A na obou stranách prudká strž, - v jedné teče řeka. Nebýt varování, auto
by dostalo smyk a já byl dole v řece, v troskách. Poděkoval jsem Bohu a Panně Mariií
jejjC. "%iedailonek stále nosím. •
2. Bylo dvanáct hodin, když jsem se asi před půl rokem rozjížděl autem k obědu. Když jsem
podjížděl pod prudce stoupající, kolmou skálu, slyším vpředu rachot. Asi dvacet metrů
přede mnou dopadl na vozovku obrovský kámen. Vzpomněl jsem si okamžitě, že mě před
odjezdem zdržel několik vteřin přítel. Nebýt tohoto zdržení, balvan by rozdrtil auto -i mne. Něco mě nutilo couvnout. Sotva jsou odjel několik metrů dozadu, spadl nový,
menší kámen na místo, kde stálo předtím mé auto. Nebýt přítele - nebýt podvědomého
...v varování - už bych tyto řádky nepsal. Znovu" jsem poděkoval Bohu a Matce Boží.
3. V devět hodin mě volá mistr:"Prosím tě, mohl bys vyměnit špalky? Učedníci tu dnes
nejsou a stroj musí ještě dnes do terénu." Jednalo se o tak zv.brzdové špalky.
Poněvadž jsem ještě neměl chut na svačinu, vzal jsem "cajk" a šel na to hned. Najednou
slyším mocný, naléhavý rozkaz:"Dej tu ruku pryč." Hned jsem ruku stáhl a najednou se
s hlukem špalky přirazily ke kolu. Čí to byl hlas? Kolem mne nikdo. Nebýt Boží ochrany,
nebýt ochrany Matky Páně, měl jsem useknutou celou dlaň - v brzdách je totiž 12 atmo
sfér. Mistr, který se domníval, že i já jsem odešel na svačinu, zkoušel totiž brzdy
a nechte by mě byl málem zmrzačil. Díky Bohu a Panně Marii za ochranu! '
V:
i
*
I."' .*■.•
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4. Asi za dva měsíce po této události, jsem si chtěl zkrátit cestu a proplétal se mezi
nárazníky vagonů. Prošel jsem mezi jedněmi, chystám se projít i mezi druhými, náhle
mi podjely nohy, jakoby mi je někdo podrazil a nad hlavou jsem slyšel třesknutí náraz
níků. Když mašiny odjely, zkoušel jsem klouzat na betonu, ale bez úspěchu.
5.. Zkoušeli jsme na trati mašinu, kterou jsme právě spravili. Můj starší kolega mi vypraji voval veselé příběhy. Náhle jakoby mi něco říkalo:"Ohlédni se, ohlédni se." Ohlédl jsem
se, ale nic za mnou nebylo, poslouchal jsem tedy dál. A najednou znovu:"Ohlédni se!!"
Vystrčil jsem hlavu z okénka lokomotivy a vidím, že se za námi žene stokilometrovou
rychlostí mezinárodní rychlík. Naházel jsem rychle rychlosti jak se dalo a stiskl- >'
klakson, který se rozeřval. "Blázníš?" křičel kolega. "Podívej se z okna!" odpověděl
jsem. Za námi se hnal rychlík, který měl zpoždění a proto jsme se oba domnívali, že
už je dávno pryč. Blížil se k nám rychle, ale houkání ho přece upozornilo, že jsme
před nim a zpomalil rychlost. Ve stanici zděšení. Ukázalo se, že byla porucha na relé.
6. Mého bratra přijali také na práci do depa. Jednou požádal mistr učedníka, aby demonto
val pantograf na jedné mašině. Bratra požádal, aby rnu pomohl roztočit zrezivělé šrouby.
Když mistr odešel, povídá mu bratr:"Víš co, Franto, převezmi za mne moji práci a já
ten pantograf udělám sám." Hned vylezl na mašinu a jde k pantografu. Najednou slyší
výkřik, ohlédl se. Mistr volal:"Nehýbej se, jsi pod vysokým napětím!" Seběhli se
všichni z depa. Bratr, který měří 183 cm, stál tak blízko drátů, že normálně musel jako
už jiní předtím uhořet. Jen jednou prý spadl jeden mrtvý, nezuhelnatělý, ale ten nebyl
tak blízko - ranila ho mrtvice. Ten den už nikdo nepracoval a všichni tvrdili, že to
byl zázrak. "Snad jsem jim měl říci, že nosím medailonek Panny Marie - i když to byli
všichni protestanti," řekl pak bratr.
7. Když se bratr učil, třídil v dílně u zdi nářadí. Klečel na podlaze."Vedle mě postavili
vozík s motorem. Najednou cítím, jak mě něco tlačí, sesouval se na mě motor z vozíku,
- těžký asi 6 metráků. Vykřikl jsem, ale motor už ležel na mně. Všichni se seběhli, do
mnívali se, že jsem rozdrcený, ale vstal jsou jen s otlačeninami, sotva motor odstrani
li. Mistr mě poslal k lékaři, ale já šel domů a děkoval Bohu a: Panně Marii za záchranu.
TYTO PŘÍBĚHY SE SKUTEČNĚ STALY. JAK SI JE VYSVĚTLÍME? LECCOS SNAD PODVĚDOMÍM JASNO VIDECTVÍM - ALE ROZHODNĚ NE POSLEDNÍ DVA!
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VELKÁ POUŤ UKRAJINC0 - uniatů /řecko-katolíků/ k Milostivému létu, se konala 12.7.v basi
lice sv.Petra. S kardinálem Josefem Slipým sloužilo mši východního obřadu 16 biskupů a
79 kněží> vyhnanců. Přítomno bylo asi 3 tis.Ukrajinců, exulantů. Přede mší sv.prošlo
sv.branou, která se otevírá jednou za 25 let, jinak je zazděná - množství krojovaných
Ukrajinců;. V kázání označil kardinál Slipyj Řím za "náboženský s t ř d a symbol jednoty
Církve" a vzpomněl na historické setkání před- SCO lety, kó?/ Řehoř VII., a kníže kijevský
sjednotili část pravoslavné Církve ,s Církví .katolickou. Potomci tohoto knížete přicházejí
znovu do Říma,, aby dokázali svou viru a jednotu, kterou musí sestry a bratří na Ukrajině
hájit-krví,. Žij £ tam opuštěni a nesvobodni nejen proto, že se nesmějí zúčastnit této
slavnostní pouti, ale protože se nesmějí pomodlit ani ve svých vlastních, kostelích doma.
/ Ruská pravoslavná církev násilím připojila uniaty k sobě a zabrala jim kostely. Je
jich zastáncem je jen Bůh - Řím se od nich,bohužel,distancoval a při jednání s pravo
slavným patriarchou Nikodimem nepadlo o svobodě těchto nešťastníků ani slovo/.
Nakonec vyzval kardinál, aby se přítomní pomodlili za statečnost pronásledovaných a uchová
ní jednoty ve vyhnanství. Den poté se konal v audienční hale velký koncert náboženského
./• folklóru, kterého se zúčastnili četní kardinálové a preláti kurie.
ARCIBISKUP Z NAIROBIj kardinál Otunga prohlásil na tiskové konferencis ze kněžské seminá
ře V zemi jsou přeplněné a počet domorodých knězi stoupá. Největší obtiže máji s vhodným
umístěním mladých mužů - budoucích knězi - v kole jich. I-enya má pět diecezi3 tři milióny
■katolíků 3 křtů je za rok v arcib.Nairobi 21 tisíc. Mimo řeholních sester působí v .zemi
500 zahraničních a 100 domorodých knězi. Před 50 lety nebyl v zemi ani jediný domorodý
kněz.
• ...
VLÁDA. NIGERIE SE SNAŽÍ, aby v zemi působili jen domorodí kněží. Zatím však není dost
kněžského dorostu, musí vypomáhat zahraniční kněží. Jen nepatrné procento lidí se domní
vá, že vinu na nedostatku kněží má celibát - je tam totiž také málo pastorů, kteří se
ženit smí. Zatím mají 21 domorodých a 11 zahraň.biskupů. Za deset let vzrostl počet
domorodých kněží z 72 na 370;
V, anglických knihkupectvích- je nej žádanější knihou příruční bible. Za šest měsíců se proda
lo 50 tis.exempl. Radikální a modemistické knihu '•pokrokářského kněžstva pomalu mizl z
trhu a na jejich místo nastupuji díla o modlitbě a duchovním životě.
V POLSKÝCH SEMINÁŘÍCH a na teol.fakultách studuje přes 4000 kandidátů kněžství. Mezi lid
mi pracuje 17.979 kněží, z nichž je 14 tis. neřeholníků. Je tam 27 biskupství a 77 biskupů.
PŘI: SJEZDU A PORADÁCH zástupců řádů a klášterů ve Švýcarsku3 byl ze 40 účastníků zvolen
vedoucím na 4 roky Dr.P.Alkuin Stillhart3 provinciál švýcarských kapucínů - největšího
řádu v. zemi. Ve Švýcarsku je 5500 řeholnlků, asi tisíc jich pracuje v misiích.

N E B Ý T I N F O R M O V Á N JE M O D E R N Í H Ř Í C H .
V st.gallenských a herisauských kasárnách se sešlo 14.7. asi 400 nových vojáků* kteří do
stali leták, jenž přesvědčivě dokazuje, jak nutná je vojenská služba k obraně..vlasti.
0 to, aby mladí lidé odmítali vojenskou službu, se snaží jisté skupiny, jejichž cíle
jsou vlasti nepřátelské. Na vojně se upevňuje psychické i tělesné zdraví a buduje osob
nost, která je samostatná, ale zároveň se umí podrobit zájmům celku. Odpůrci vojenské
služby užívají laciných hesel např.:"Jdi na vojnu, naučíš se řemeslu, jak vraždit.",
"Švýcar i mimo službu se cvičí ve střelbě, aby byl vynikajícím vrahem.""Je dobré umět
zacházet se zbraní, mít ji doma. .až prohlédneme kapitalistickou třídu, až si ód ní ne
necháme nic líbit, abychom mohli zbraň obrátit proti ní." Švýcaři si pomalu uvědomují,
že těmto štváčům nejde o nic, než o zničení demokratického státu - právě tak jako kněžím,
kteří nejvíc mluví o lásce, pluralismu, cdmytologizování, dialogu, démckratisaci atd.
nejde o nic jiného, než jak zničit největší hodnoty a jednotu Církve.
PODLE NOVÉHO SPOLEČNÉHO DOKUMENTU smíšené katolicko-anglikánské teologické komise je
sice manželství mezi příslušníky obou církvi bez zvláštního povoleni nedovolené3 ale
ne neplatné. Tato komise'vydala r.1971 dokument o Nejsvětějši Svátosti a r.1973 o
církevním úřadu.
ZAČÁTKEM července vydali švýcarští biskupové na poradě prohlášení o semináři v Econu
1 a Kněžském bratrstvu sv.Pia X . , kteří odmítají novou liturgii a Il.vatik.sněm, dále pro! hlášení o mDdemis t e c h ~ k t e r T -nedbají předpisů o bohoslužbách atd. Kdo se nechce v Círk
vi podřídit kázni, není nucen v Církvi zůstat. Naše víra je svobodná. "Jedni se odvoláva
jí na papeže včerejška, aby odpírali poslušnost papeži dneška, jiní se odvolávají na Cír
kev budoucnosti, aby ospravedlnili své nedovolené a neopatrné, ba nezodpovědné_pokusy."
FARÁŘI A BISKUPOVÉ. JSCU ZODPOVĚDNÍ ZA TO, ABY NA KOSTELNÍCH LIŠTÁCH BYLY VYSTAVENY
J E N
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Jen Žcídka píše biskup otevřený dopis profesoru teologie, který učí v jeho biskupství.
Ale rottenburgský Otec biskup MOSER mši důvod, napsat takový dopis profesoru pastorál
ky /nauky jak vést ke' křest.životu/
' Norbertu GREINACHEROVI po četbě dopisu, který
tento profesor napsal poslankyni socialistické strany Dr.Renatě LEPSIUS.
Do£Ísjwo£es°r° GREINACHERA / kji ě z e !!!/ Dr. Legsius
"..i když jsem velmi proti tomu3; aby začínala SPD nyní konflikty s katolickou Církví a
i když se domnívám3 ze má být institucionální styk mezi církevními hodnostáři a funkcio
náři strany3 myslím3 ze se SPD vůbec nevyplatí3 ustoupí-li ve skutečné podložených a
věcných otázkách starožitné a v mnohém ohledu nekřesťanské kritice církevních hodnostá
řů. I kdyby se dnes SPD poddala např. v otázce manželské rozluky nauce katolické Církve3
neodradilo by to církevní hodnostáře při dnešním složení mocenských sil vůbec od toho3
zaujmout ostré postavení proti socialisticko-liberální koalici. Po r.1976 by se to '
snad mohlo změnit3 získá-li koalice znovu většinu. Potom se - doufám - katolická Církev
velmi rychle přizpůsobí,"/ Po 2.000 letech - určité!!! pozn.red./
"Taková poddajnost vůči učení katolické Církve by v žádném případe nepůsobila na voliče
kladné. Podle mého mínění by nezískala ani jediný hlas katolíků - spíš naopak.
Chce-li SPD získat hlasy z katolických kruhů - na to má právo a je to nezbytné3 aby
si vybudovala svou posici - musí především myslet na katolické zeny3 které žádají eman
cipaci 3 na katolické dělnické kruhy3 které dosud'z loyality vůči Církvi a proti svým •
zájmům volily CDU3 a na katolíky nových středních vrstev. Tyto skupiny se ale v žádném
případě nedají ovlivnit ústupky vůči vyznání úřední /!!!!/ Církve3 nýbrž naopak...."
Otec biskup MOSER-mRottenburg, .profesora GREIMCHOVI ( Jqiězi katolické Církve ‘.
"..především jsem velmi dotčen způsobem a stylem Vašeho jednání. Málokterý teolog mluví
tak často jako Vy o nezbytnosti dialogu, o solidaritě a řešení konfliktů. Jak to srovná
te s odsudkem v otázce reformy manželského a rodinného práva proti katolické Církv^ a
jejím představitelům? Varujete např.SPD, aby "se nepoddávala antikvámí a v mnohém
ohledu nekřesťanské kritice církevních hodnostářů". Jak jste došel, k tak rozhodnému od
souzení Vy, který jste sám církevní hodnostář a k tomu ještě profesor teologie? Kde je slušnost a demokratické chování k druhým? Váš dopis ovládají stranicko-taktické úvahy
a volebně strategické návrhy. Kde jsou argumenty, kterými jste měl operovat jako kato
lický teolog kriticky v diskusi SPD o manželském a rodinném právu? Můžete mlčky přejít
námitky proti koaličnímu návrhu, který podali právě manželé? Vám, jako profesoru teolo
gie nemůže být přece při pohledu na spásu a dobro duší lhostejné, jak je v budoucnosti
postaráno o společenský stupeň a ochranu nerozlučného manželství, o důstojnost a exis
tenci partnerů postižených rozvodem a o osud rozvodových sirotků, jejichž počet v NSR
dosahuje ročně 70 tisíc.
. r
0 tyto otázky, v nichž jde o životní osudy lidí, se starají hodnostáři, které jste tak
vyplísnil. Co jsou politicko-taktické úvahy proti tak závažným problémům?Žě považujete,
vážený pane profesore, za bezúčelné - ba nebezpečné - výjde-li SPD katolické koalici
vstříc v těchto věcech, považuji za velmi nezodpovědný výrok.
Jak způsob Vašeho jednání, tak nedostatek spravedlnosti ve Vašem dopise přivádějí k
otázkám, o kterých chcete konkrétní rozhodnutí. Jak srovnáte své kněžské poslání jako
profesor pastorálky s tak jednostrannou stranicko-taktickou agitací, kterou se snažíte
ničit práci Církve při objasňování důležitých životních otázek? Domníváte se opravdu, že
plníte s tímto rozpolceným stanoviskem svůj úřad, že nejste jako teolog zvlášť silně
zavázán, ukázat svým studentům křesťanskou pastoraci v rodině a manželství?
V této zmatené době očekávám od profesora teologie, aby zachoval jednotu s Církví i v
soukromém životě. Patří to k předpokladům jeho služby. Považuji za neloyální, když na
jedné straně vyučuje teolog nauku katolické Církve, na druhé straně týž teolog proti
ní bojuje. Kdo porušuje pravidla solidarity, měl by si čestně přiznat, na čí straně
vlastně stojí. Ostatně je jasné, že jste veřejně známým dopisem podnítil nedůvěru k
učitelům teologie. Tím urážíte a ponižujete i své kolegy. Je mi to líto, poněvadž si
jich velmi vážím.
Dopisem Dr.Lepsius štvete proti biskupům a křesťanům, kteří se snaží o budování veřej
ného života v duchu evangelia. Závisí na Vás, abyste objasnil,'k jakým závěrům jste v
této záležitosti došel. Snad přece jen najdete cestu, jak pochopit ...."
Oba dopisy jsou poněkud zkrácené3 ale podstata v nich zůstává. Náš obdiv3 Otče biskupe!
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V POSLEDNÍCH OBLASTNÍCH.-1VOLBÁCH 2ískaii komunisté v Říírra nejvíce hlasů a starostou Věčné
ho'města bude - stejně jako V Lourdoch - konaiista. Neodvažujeme se tvrdit, že velkou
roli v .tomto vítězství
jéčlihé-.podání niky Chruřcovovu zeti před několika lety.
po němž stoupnul počet komunistů v Itálii o milion. Církev t m už nejen nebojuje - jak
se zdá - ale ani se už nehnání , ačkoliv ještě může. Křesťanští demokraté za posledních
30 let hospodáři].! špatně a komunisté si nasazují s úspěchem masku pravých demokratů,
slibujících bezpečnost a ochranu statieícům nezaměstnaných a zbídačelých Italů, kteří
netuší, že tato bezpečnost je bezpečnost diktatury a ochrana je ochranou bcdárců, ••řrotiVomunistickou encykliku Pia XI., která dosud platí - Civini redenptoris - neznají ani křeší,
tím méně věřící. I mezi málo' v:dělanými a špatně placenými kněžími ja dost propagátorů
různých odstínů levě orientovaných nauk. Nikdo se neodváží říci nahlas, že dosud je kučdý komunista / s výjimkou Východních zemí/ vyloučen ?. Církve. Kde je Kristův meč? Kde
odvaha apoštolů? Vzkřísí ji snad podobné, krveprolití a útlak jaký zakusila a zakouší
dodnes Církev u nás?
SOUDRUH CUNHAL čeká trpělivě na to, až dozraje v Portugalsku situace natolik, aby se zmoc
nila komunistická strana moci. Zatím se pod farizejskými záminkami umlčují hromadné sdě
lovací. prostředky' katolíků. Není paradoxní, že baštou ateismu se stane země, kterou pocti
la-Matka Boží ve Fatimě svým zjevením?
Jediný hlas rozhodl o přijetí ”potratového11 zákona v Norsku. Prosadili jej sociální demokra
té a levicoví socialisté. Je přípustná i sociální indikace /t.j. sociální podmínky, v nichž
by dítě ohrozilo sociální postavení rodiny./ Potrat musí schválit dva l é k a ř i s o c i á l n í
pracovník. K "sociálnímu potratu" podotkl na Akademickém týdnu jeden z vynikajících .
mužů exilu: "Mají-li být spatné
s o d a ií podmínky důvodem k z-abití nenarozeného dítěte,
proč při zhoršení sociálních podmínek nezabít jedno z narozených dětí? Vždy i podle
zjištění
l é k a ř ů
je dítě od samého početí samostatný jedinec. " Na protest proti
potratovému zákonu se vzdal svého úřadu evangelický biskup Lonnig z 0'stfoldu.
BĚHEM 40 DN0 vystoupilo z Kolpingova díla 84 členů, zejména proto, že byla silně omezena
činnost radikálních, t.j. levicových skupin. V téže době přistoupilo 1574 nových členů,
takže nyní má organizace 196 000 členů. Také v Brazílii vzrůstá v pohlední době počet
organizací /"rodin"/ zásluhou P.Justina Kleinwáchtera. Mají tam už 17"rodin"s 1500 členy.
Pili NEDÁVNÉM SJEZDU evangelické církve ve Frankfurtě n.M. se zúčastnilo 8500 kře stanů
výkladů bible, ale jen 80 večeře Páněb
..
PŘEDSEDA HOLANDSKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE kardinál J.A.ALFRINK požádal 5.července pří příle
žitosti svých 75.narozenin papeže o odstoupení. Pokud jde o jeho nástupce je obava, aby
nevzniklo.mezi Římem a holandskými katolíky podobné napětí jako svého času při obsazování
biskupství v Rotterdamu a Roermondu, kam byli jmenováni biskupovi A.Simonis a J.M.Gijsen,
považovaní za "konservativce". Většina nizozemských katolíků si při je "vyrovnaného" bisku
pa, ani ne příliš konservativního,' ani ne příliš pokrokového.
PŘI 30.výročí osvobození naší .vlasti přijal ministr kultury CSR M.Klusák ordináře římsko
katolické církve. V besedě zhodnotil práci nvlasteneckých" knězi, t.j. těch, kteří jsou
nedůstojně povolnými nástroji k dosazení komunistických cílů.
,
ZÁSTUPCE VATIKÁNU- na Světové konferenci žen v Mexiku biskup Eamon Torrella Cascanty z pa
pežské komise pro spravedlnost a mír vyslovil na konci sjezdu uspokojení, že požadavky žen
byly vysloveny jasně, ale nemohl vyslovit souhlas, že byl přijat paragraf 19., podle něhož
mají jednotlivci i rodiče1právo rozhodovat o počtu dětí, protože toto rozhodnutí odporuje
katolické víře. "Podle našeho pojetí se dá mluvit o zodpovědném rodičovství jen v základní
jednotce, t.j. rodině, v níž jsou muž a žena rovnoprávnými členy a musí převzít plně odpo
vědnost před Bohem, před sebou, před ostatními členy rodiny a před společností, ke které
patří, při čemž je nutno uznat správný řád hodnot."
PORTUGALSKÁ PLATEBNÍ BILANCE skončila letos deficitem 635 mil. dol. Vina - hospodářský pokles
na Západě,snížení turistického ruchu a snížení převodu úspor, zahraničních dělníků.
Z DDR DOSTALO POVOLENÍ K POUTI DO ŘÍMA 150 poutníků /! !i/v čele s berlínským kard.A.Beng„
schem. Skupina se zúčastnila mše sv. v titulárním kostele sv. Filipa z Neri. V promluva přál
kardinál poutníkům radost z moci Církve Kristovy, která překonává hranice a spojuje národy.
"Nezáleží na lepší organizaci, nýbrž na poslání Církve, zvěstovat a rozdávat Slovo a Chléb
života."

DOPIS REDAKCI T R E F F P U N K TU -

časopisu hnutí katol.pracujících ve

Švýcarsku

Když jsme svého času oznamovali změnu šéfredaktora v tomto časopise, vyslovili jsme
naději, že časopis zvýší svou náboženskou úroveň. Naše naděje bohužel nové vedení časo
pisu zklamalo a proto jsme redakci napsali tento dopis: .
"Koncem června se má konat diskuse o Treffpunktn. V. této době jsem na poradách českých
misionářů. Dovolte prosům, abych Vám předal svůj příspěvek písemně.
1. Předpokládám, ze Treffpunkt je určen především pracujícím. Je proto pochopitelné,
ze by sé měl přizpůsobit formou tak, aby byl pro tyto', čtenáře zajímavý a "Čtivý",
:
Nejvhodnější forma je forma katolického časopisu Neue Bildpost.,.
•
,
2. Vaše .články jsou často poměrně těžké,. máte málo zpráv a ty se většinou týkají věcí,
které Čtenáře nezajímají.
..
. . •:
d;
'"
... .l ,
3. Kritisujete poměry v dalekých zemích, ale nevšímáte si poměrů ve vlastní zemi. Chtěl
bych jen poukázat na poměry v katolických školách, kde se místo vyučování náboženství
často vyučuje "sexuologie"; na poměry v katolických nemocnicích; na poměry v katolických
klubech pro mládež; na poměry v domovech důchodců, kde musí chudí zít po dvou či .třech
v jedné místnosti, co z je zbavuje jakéhokoliv pocitu domova.
•
■
•
4. Viděl jsem a slyšel leccos o churské synodě. V komunistické zemi má zák obecné čkoly
často větší náboženské vědomosti nez někteří tamější synodálové. Na St.Gallenské synodě
bylo poukázáno na rozmach pornografie. Kritizují se poměry v malých státech Afriky,
chceme tamější obyvatelstvo zachraňovat před bídou a nemocemi, ale mládež vlastní země
hyne zatím na mor nemravnosti.
5. Našim krajanům je nepochopitelné, jak múze křesťanská země svěřit výchovu křesťan
ských dětí nalomeným charakterům - odpadlým knězím. Kde vychovává hrdina - a to ne hrdi
na jen slovy, ale i činy - tam je výchova úspěšná a plodná. A snad se mladí jednou ■
přesvědčí o tom, ze kněžství není jen zaměstnání, nýbrž svátost a božské poslání.
6. Proč se zvolna odbourává zpověci? Zpověd není jen vyznání hříchů, ale zprostředkuje, ■■
svátostnou milost, člověk potřebuje radu, povzbuzení, osobní vedení. Knězi přestávají
být duchovními Otci a někteří - Bohu díky je jich málo - klesají pod. úroveň běžného
křesťana.
"
*
7. Odborník pro teologickou literaturu řekl, ze z deseti teologických knih jen,jediná
bývá bez bludů. Jak byste se dívali na lékaře, který by uděloval Špatné rady? Pravděpo
dobně by šel do vězení a určitě by mu zavřeli praxi. V jednom křesťanském knihkupectví
jsem viděl silně protináboženskou pornografickou knihu, napsanou odpadlým knězem Das Kreuz mit. der Kirche. V komunistických zemích se rozšiřování pornografie trestá
nejméně třemi lety vězení.
. '
8. Proč si nevšímáte a nekritizujete televizi? Před několika měsíci tam hájili komunis
tického učitele, kterého kanton propustil, protože propagoval při vyučování diktaturu.
9. Naříkáte nad poměry ve vývojových zemích, ale poměrů za železnou oponou si nevšímá
te, ty vás nezajímají. A přece Západ žije z duchovního'bohatství, které nahromadili r
vyznavači a mučedníci Východu.
Dříve jsem Váš časopis doporučoval. Nyní před ním musím varovat. Podle mého názoru ne
jsou Vaše články ani katolické, ani švýcarské, ani žurnalistické. Bohu díky, ze jsou
aspoň nudné.
J f '•••..■ *
Proto nás laskavě Vyškrtněte ze seznamu svých předplatitelů.
V posledním čísle Freffpunktu, které vyšlo po odeslání tohoto dopisu, je inserát na
časopis Das Konzept. Tento časopis dává návod nejen k zabránění těhotenství, ale i
k potratům, t.j. vraždě nenarozeného dítěte. Školáci a učni dostanou
* Časopis
se slevou - jak hlásá inzerát. Tím prakticky přestává být Treffpunkty
katolický.
Je-li vystaven ve Vašem kostele, upozorněte na tento inserát duchovního správce, faráře
Doufejme, že se v dohledné době změní poměry v redakci. Treffpunktu natolik, abychom
Vám jej zase mohli s čistým svědomím doporučit. Zatím je jedním z nej lepších časopisů,
statečný a čtivý - Neue Bildpost. /D - 5784 Eodefeld/Sauerland, Hunaustrasse 27./

Z R E Z A V Ě L Ý

MEČ

?

Náš dopis, který sice nebyl určen k uveřejněni, zveřejnil čtrnáctideník TREFFPUNKT
/ CH-8031 luřich^ Ausstellungstr. 21, Postfach 349/ a za dva dny přišel dopis švýcarských
manželů, jehož překlad uveřejňujeme.
Kádi bychom Vám poděkovali za Vaši kritiku ve včerejším Treffpunktu. Když si my, laici,
dovolíme někdy kritizovat, hned jsme vykřičeni jako zaostalí reakcionáři a odrovnáni
jinými předplatiteli nebo stejně smýšlejícími soudruhy.
Svou kritikou jste nás posílil. Vidíme tečí, že nestojíme v našich starostech o nábožen
ský a mravní rozpad v naší Církvi sami. Před léty jsme viděli ve Francii s hrůzou, jak
se stádo ovcí hrne za beranem na jatky, netušíc, co je tam čeká. Chápete, co toto po
dobenství znamená?
Jak je těžké pro věrného katolíka když vidí, jak všechno, co kdysi bylo našimi nej světě jšími hodnotami víry, je odrovnáváno jako falešné, směšné a sektářské, jak na synodě
klika modernistů manipuluje s pravdami víry. A k tomu dává biskupská konference své
požehnání. /Dnes už ne. Zmiňujeme se na jiném místě, že biskupská konference se posta
vila s velkou lítostí proti Ěconu, který neuznává novou liturgii a Il.vatik.sněm, ale i
proti výstřednostem m o d e m i s m u - pozn.red./.
Chápete, že začínáme pochybovat také o nástupci Petrovu? Měl snad Kung pravdu, když po
píral neomylnost papežovu? Čtu právě Vzpomínky kardinála Mindszentyho. Je k tomu třeba
silných nervů, jen aby člověk mohl číst o mučednictví tohoto církevního knížete. A toho
to muže.nechal Řím padnout, aby si mohl papež potřást s P c d g o m ý m ruce. A hrdinskému
kardinálu Wyszynskému předhazuje Vatikán, že neuskutečňuje plně pokyny koncilu.
Matka Boží prorokovala ve Fatimě, že obnova Církve přijde z Východu. Dej Bůh, aby tito
katolíci, kteří vzdor pronásledování zůstávají věrní a silní, přinesli úpadkovému Západu
zpět starou katolickou víru, tomu Západu, který padne brzo komunismu jako zralé ovoce
do rukou.
Co dodat k tomuto smutnému dopisu? Musíme se snažit poznat dobře pravdy víry. Musíme
se sjednocovat a nedat se rozeštvat. Sjednocovat ne proti papeži - nástupci Petrovu ale jemu na pomoc. Musíme umět dát trefnou odpověčí. Toho, kdo propaguje komunismus,
se zeptejme: "Co jste četl cd Lenina? Víte víc o životě v komunistickém ráji než my,
než Solženicyn, než kardinál Mindszenty?*'
Politika Vatikánu nemá nic společného s neomylností papežskou. Víme, že kdysi zrušil
papež pod nátlakem vlád jesuitský řád, vydal krutému francouzskému králi na pospas
řád templářů. Ve věcech víry a mravů ho však chrání Duch Svatý před omylem.
Že zneužívají modernisté textů II.vatik.sněmu k překrucování pravd víry a mravů? Přečtě
me si je sami - vyšlo jich už dost česky či slovenský v nakladatelství Křesťanské
akademie i Sv.Cyrila a Metoda v Římě. Pak uvidíme, že texty, správně pochopené, jsou
dobré.
Poprosme své přátele doma, ať se za nás, za Západ, za naše hostitele Švýcary hodně
modlí a obětují. Každá oběť nemocného, každé utrpení, spojené s utrpením Kristovým,
má' obrovskou cenu. I naše! Zúčastněme se - i když to stojí někdy oběti - náboženských
kroužků, setkání, exercícií. Přečtěme si každý den kousek evangelia - uvažujme o tem.
Založme si sami kroužek - pozvěme na něj kněze. Važme si našich dobrých a věrných čes
kých a slovenských kněží, podporujme je svou láskou, obětavostí, účastí na mši sv.
Pokud umíte německy, nebojte se po promluvě, která napadá pravdy víry, si s kazatelem
pohovořit. Někdy je sám obětí špatné výchovy v semináři, nikdy se se zbožným člověkem
nesetkal. Nebojme se napsat proti špatnému článku v peeudokatolických novinách dopis!
Nic se nám nemůže stát! Musíme svou víru hájit, být při. nejmenším tak stateční, jako
jsou její bojovní nepřátelé - ať v řadách Církve nebo v komunistických službách!
Dánskému vyslanectví v Bernu - 3006, Thunstrasse 96 - jsme poslali na protest proti
pornografickému filmu o Kristu tento dopis:
Sehr geehrter Herr Botschafter! - Wie wir erfahren haben, stellt ein gewisser Regisseur
Jens Jórgen Thorsen in Ihrem Heimatland einen Jesusfilm her, der diverse PoTmoszenen beirhaltetMitteilungen besagen auch die Verfilmung erfolge mit einer Millionenunterstiitzung.
Sollten die mir zugekommenen Informationen wirklich zubreffen, mochte ich hiemit entschieden protestieren und meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass - co wie in Oesterreich die
Katholiken - alluberall christlich gesinnten Menschen kiinftighin dánische Exportwaren
nicht mehr kaufen.
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M a l ý n á v o d , j a k se m á p r a c o v a t
své vůdco v s k é schopnosti.

v kroužku,

jak

d e b a t o v a t , jak

rozvíjet

Po četbě /např.evangelia, aforismu aj./ každý postupně v minutě řekne, co sám osobně
udělá pro dosažení cíle. Další minutku věnuje odpovědem na námitky a otázky ostatních.
Krátká doba nás naučí odpovídat věcně, stručně a jasně. Naučí nás jít ke kořenům
problémů. Než řeknu své návrhy, dobře si je promyslím. Jsem-li sám dokonale přesvěd
čen o jejich správnosti, přesvědčím tím i druhé. Nadšení pro víru je nakažlivé. Svůj
návrh se snaž prohloubit a rozvinout. Uvědom si, že se tě neptají jako odborníka, ale
jako průměrného člověka, který má své vlastní názory na zlepšení světa.
TEĎ MLUVÍ DRUZÍj J A K ?
1. Otázky stručné a k věci. Odpovídající musí mít čas odpověň si promyslet.
2. Tvé otázky mají mluvčímu pomáhat, aby své návrhy prohloubil a rozvinul-ne ho polapit.
3. Dávej hodně otázek, ale ne hloupých. Později, až budeš pracovat mezi lidmi jiného
přesvědčení, budeš mít už cvik v křížové debatě.
nagř. k větě:"Dobrá vláda začínájmnou"?
"Dosud jsem se málo zajímal o vo?by. Eudu se snažit druhé povzbudit, aby volili."
/Pro nás,emigranty, to platí o volbách v různých sdruženích, svazech, spolcích./
"Budu zvát lidi osobně, aby přišli k volbě." "Za železnou oponou bych svobodně volit
nemohl.- A přece - diktatura tam začala jen proto, že lidé volili nesprávně nebo své
ho práva volit nepoužili.''
Otázky ostatních mají jít k jádru věci:"Koho konkrétně povzbudíš, aby šel volit? Ja
kým způsobem? Jakými argumenty ho přesvědčíš? Zajedeš pro něho a odvezeš k u m ě ?
CO>

P Ř E D S E D A ?

V předsednictví se střídejte.
a sklenici
1. Před zahájením příprav pódium nebo židli,v'na kterou tuknutím dáš znamení, že je
schůzka zahájena, že uplynula minuta a pod.
2. Sed mezi ostatními, s výjimkou zahájení schůzky nebo předsednické činnosti:
3. Dbej, aby se každý držel podstaty věci a dělerj. si objektivní a positivní poznámky.
4. Své míněni si nechej nakonec. Máš sledovat výsledky a dodávat mluvčímu odvahu.
5. Zdůrazni to, co považuješ za důležité. Nevhodnou debatu přeruš.
6. Poukaž na rozdíly v názorech, ale objektivně. Své si nechej nakonec.
7. Rozviň nenucené, příjemné ovzduší a dobrou nála3u.
8. Před ukončením oznam čas a místo další schůzky, vyberte předsedu, zjisti, ví-li
každý, co je v programu a připomeň, že mají uskutečnit to, co si umínili.
9. Přečti všechny praktické návrhy a připomeň, že se nesmí rozplynout ve vzduchu.
10. Schůzku uzavři modlitbou nebo krátkou četbou, aforismem atd.
^ZISKAT_ZE_SC^Z^CO_^^CE?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hovořit často a konstruktivně.
Nikoho nenapodobuj, mluv přirozeně a přímo. Hovoř horlivě.
Pozorným nasloucháním se naučíš mnoho od druhých.
Je-li řada na tobě, ptej se, navrhuj, předsedej, bez ostychu a studu.
Své nyšlenky formuluj tak, aby jim rozuměl i nejprostší účastník.
Pro osvěžení paměti si zapiš hlavní body - a použij i na pódiu
Mezi schůzkami si pročti materiál a téma další schůzky, připrav své komentáře
a návrhy. Zápisník i návrhy přines na schůzku.
8. Čím víc rozvineš vůdcovské schopnosti a bystrost, tím budeš schopnější předávat
Boží pravdu. Na tobě závisí štěstí mnoha lidí."Jako poslal Otec mne, tak já
posílám vás.... "/Jan 20,21/

MODLITBU si můžete dohodnout. Vhodná je modlitba sv.Františka: "Pane, učiň mě nástro- i
jem svého míru! Chci přinést pravdu tam, kde vládne lež! Chci přinést lásku tam, kde
vládne sobectví! Chci přinést naději tam, kde vládne zoufalství! Chci přinést odpuš
tění tam, kde vzplála nenávistí Chci nést světlo .tam, kde vládne tma! Chci nést ra
dost tam, kde je smutek. Chci přinést svědectví víry tam, kde jsou pochybnosti.
Pane - chci být nástrojem tvé radosti a lásky!
Nakonec aň každý vypravuje nějaký vtip, humornou příhodu, abyste se vesele rozcházeli.

ZPRÁVY

-

ZPRÁVY

-

ZPRÁVY

-

ZPRÁVY

-

ZPRÁVY

NA UNIVERSITĚ V PISE - Itálie - mají samočinný počítač, z něhož mohou v Říme čerpat
různé údaje o žádostech středověkým papežům, V "elektrickém mozku" je asi 2000 údajů o těch
to žádostech' a o křestních matrikách farností v Pisa. V Římě se konalo mezinárodní kolokvium
0 informatice, V
.
PAVEL VI;.’ PŘIJAL. NÁVRH smíšeného výboru Světové biblické aliance a Mezinárodni katolické
federace pro.biblický apoštoláty aby texty Nového zákona dostávali poutnici Milostivého
léta. Dopis sv.Jakuba (je vydán anglicky, francouzský, německy a italsky.
JAK SI PŘEDSTAVUJE KOMUNISTICKÉ OSVOBOZENECKÉ HNUTI po převzetí moci v Mozambique slibova
nou náboženskou svobodu vyplývá ze slov presidenta Samora Michel:"Tělo je důležitější než .
duch. Proto se změní kostely v nemocnice." V této lidově demokratické t.j. komunistické ze
mi se "armáda stane ozbrojenou rukou strany." lotos se tam chtějí vrátit Bílí Otcové.
ASI QTVRT MILIÓNU MLÁDÍCH od 14 do 15 let obdrželo v
mladých - má to být náhražka za biřmováni. Kampaň je
ia účast v r.1975 na 96 procent. Tvrdl se, že prý je
ce 19. stol. , kdy ji zo.vedli soc.demokraté. Biřmováni

polovině června v DDR tak zv.Svěceni
tak velká, že z 20 proc.r. 1955 steop
to stará tradice, která pochází z kon
trvá téměř dva tisíce let.

TRADIČNÍ POUTI DO LOURD se letos zúčastnilo přes 12 tisíc německých vojáků.
DO ŘÍMA PŘIJEL Z MNICHOVA "SONNENZUG” se

. í--

"

150 nevyléčitelně němčenými a zmrzačenými lidmi.

MATKA SOVĚTSKÉHO PROMINENTNÍHO VĚZNĚ EOKCVSKÉHO sdělila telefonicky, že si vedení:ústavu,
kde je Bukovski uvězněn, stěžovalo na velké množství protestních dopisů a telegramů ze:
Západu, které žádají jeho osvobození. Adresa ústavu: Ústav WS 389/35, železniční stanice
Wsechswjatskaja, okres Perm,
.
,v .
PRACOVNÍ SKUPINA nPomoc vývojovým zemím Neustadt", která pomáhá misii v Mbama-Nigeria,
zorganizovala 30 km pochod hladu na důkaz společenství s třetím světem - aby se podobali
Kristu a jeho učedníkům. Pochodu se zúčastnilo 600 osoby především mládeže3 Šle se polem
1 lesem. 528 lidi došlo až k cíli cesty.
V ÚSTAVECH PRO DUŠEVNĚ CHORÉ V SSSR je asi 300 Němců, poněvadž žádali o vystěhování do NSR.
O jejich propuštění se snaží předsedkyně Společnosti pro lidská práva v NSR C.Gerstenmaier.
STOVKY KATOLICKÍCH I NEKATOLICKÝCH dělníků -horníků se zúčastnilo mše sv. sloužené ve zla
tých dolech Prestea /Ghana, Afrika/ za ochranu Boži pro havíře a prosperitu podniku.
V JIŽNÍ AFRICE byl zakázán prodej desky "JE3US CHRIST - SUPERSTAR", protože Kristova posta
va neodpovídá představám v evangeliích a tak vzbuzuje zmatek a Jidáše líčí ne jako zrádce,
ale jako tragického hrdinu.
FRANCOUZSKA AKADEMIE navrhla na místo, uprázdněné tragickou smrtí kardinála Danielou
P.Carrého. Tento dominikán, 67 let, mívá proslulá postní kázání v Notre Dáme v Paříži.
Je zvykem, že jedním z členů Akademie bývá kněz. Za 150 let bylo jejími členy 6 kardinálů,
v poslední době Tisserant a Daniélu. Snad nejslavnějším členem byl světoznámý kazatel
P.Lacordaire.
ZA AFRIKU SLOUŽIL PAVEL VI. MŠI u sv.Petra v neděli 1 .6. Pod vedením kardinála Zoungrany,
arcibiskupa z Quagadougy přišlo asi tisíc poutníků z francouzský hovořící Afriky a z Tanza
nie a věnovali papeži kalich. Byl tam i nejstaršl poutník Milostivého léta, stoletý kate
cheta Ki-ZerbOy kterému papež osobně předal řád sv.Silvestra, cémž se stal stařeček rytířem.
Pracoval jako zedník a kuchař a pomáhal Bílým Otcům. Má 8 děti a syn Josef, který s nim
byl v Římě, je profesorem na pařížské universitě a členem výkonného výboru UNESCA a redak
ce pro Dějiny Afriky.
EKUMENICKÉ SPOLEČENSTVÍ se rozhodlo z vlastních prostředků a na vlastní odpovědnost založit
soukromý misijní rozhlas RÁDIO MESSIAS. Má pomáhat všem, kteří na Západě i na Východě hle
dají cestu k Bohu. vysílá na krátkých vlnách 31,02 m - německy, v sobotu v 17,15. Odpověd
ný za vysílání je prof.Dr.S.Múller-Markus. Adresa: Rádio Messias, Postfach 1204,6002 LUZERN.
ZA BLAHOSLAIUNÉH0 PROHLÁSIL SV.OTEC dne 27.dubna t.r. Francouze Césara de Buse /1544-1607/
zakladatele Institutu křestonské- nauky a kongregace, jejímž cílem bylo vyučovat mládež kate
chismu. Při té příležitosti vydal Christiana Verlag - CH 8260 STEIN am Rhein Katholischer
Katechismus od Antona Scharera. Je vázaný a stoji 12 D M ,
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ROZKVÉTÁ-

D O K O N C E I NA

V Ý C H O D Ě.
V neděli 22.června složili první tři skauti z východního Švýcarska /St.Gallen/ skautský
slib. S t .Gallensky m isionář jim při této příležitosti věnoval tři knihy od známého
autora dobrodručných knih z indiánského života Weiseřa.
Slib skládali před budoucími skautíky - bylo jich 17 - pod rozsáhlou, romantickou
skalní klenbou, kde je zasvěcoval vedoucí do-prvních tajů skautského unění - zažíhání
táborového ohne; Od šestiletého kloučka. - až do sedmnácti? dvaceti? nevine - ale nadše
ní bylo u všech stejné - bez rozdílu věku. : •■
CO NOVÉHO VE SKAUTSKÉM ŽIVOTĚ? . ... '''J
Začátkem března se sešli ve Winterthuru Vedoucí českého i slovenského skautingu ze Švý
carska, Německa a Holandska a po důkladné debatě dohodli společné směrnice, akce a čin
nost v exilu. Vycházeli ze zásad zakladatele skautingu Baden-Powella.
1. Veškerou činnost založit na přísném dodržování skautského zákona a slibu a rozvíjet
ji v duchu skautského sesterství a bratrství.
2. V programu činnosti oddílů a táborů věnovat obzvláštní pozornost dějinám* literatuře
i jazyku našich národů a pěstovat i dříve zanedbávaný prvek náboženský a to nevtíravé, £
stykem s. přírodou a poznáváním jejich tajů přibližovat mládež k Bohu.
3. Usilovat o zakládání nových oddílů; .z řad naši exilové mládeže a pokud již existují,
registrovat je u skautských svazů těch zemí, kde mají zajištěné plné uznání a autonomii v;
4. Po dřívějších úspěšných táborech pořádat v červenci t.r. třítýdenní tábory skautů,
skautek, vlčat, světlušek a šotků na Zátoce dobré naděje ve Švýcarsku a obdobný tábor
Severka v Německu; pokusit se i o putovní vodácký tábor.
5. Vyslat na světové Skautské Jamboree NORDJAMB v Norsku skupinu našich skautů pod vede
ním exilových vůdců.
6. Pokračovat ve vydávání dosavadního časopisu pro mládež TAM-TAM a vytvořit předpoklady
pro budoucí činovnický časopis .
.* "
"•
v. . . .
7. Usnadnit výchovu budoucích skautských vůdců a obnovení skautských vědomostí a discip
lin založením Skautské edice, určené především k novému vydání osvědčených skautských
příruček pro mládež, činovníky a příznivce skautingu.
8. V současné době neustavovat náčelnictva pro Evropu ani pro jednotlivé žene, avšak vý
hledově vytvořit předpoklady pro řádně zvolený PORADNÍ KRUH ke koordinaci skautské
• v
činnosti v Evropě.
9. Udržovat bratrský styk výměnou zkušeností a spoluprací s našimi exilovými skautskými
jednotkami v celém světě, zvláště pak v Americe. S přátelským porozuněním sledovat i
činnost jiných demokratických organizací, usilujících o podchycení a výchovu naši exi- ...
lové mládeže. Rázně se však ohradit proti zneužívání skautského jména tam, kde je
.
činnost v rozporu se skautskými zásadami.
10. Vyzvat ostatní skautské činovníky a činovnice, pokud souhlasí s uvedenými zásadami a
rádi by spolupracovali nebo aspoň navázali kontakt, aby se přihlásili redakci časopisu
TAM-TAM - Tschechoslowakische Pfadfinder in der Schweiz, Postfach 120, CH - 8125
ZOLLIKERBERG, SCHWEIZ.
Poradní shromáždění skautských vůdců a činovníků, které se na uvedených rámcových bodech
dohodlo, representovalo většinu českých a slovenských skautek a skautů dobrů vale v
Evropě. Dr.Velen Fanderlik, starosta čs.skautů a další činovníci z Rakouska, š/édska,
Itálie a Anglie, kteří se pro vzdálenost či z jiných důvodů nemohli shromáždění zúčast
nit, vyslovili dodatečně svůj plný souhlas.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000

Os o b n o s t č l o v ě k a j c o h r o ž e n a n e b e z p e č í m z a p a d n o u t b e z e j m e n n ě d o d a v u n e b o p ě s t o v a t •
t v r d Y i n d i v i d u a l i s m u s - Ale n e j l ě p e e x i s t u j e t a m , k d e j e ž i v é n a p ě t í v s p o l e č e n s t v í . . .
T o u h a p o r y z í m s p o l e č e n s t v í j e s n a d b ě h e m č a s u m é n ě p o z n a t e l n á , Je p o d z e m n í , p o d v ě d o m á ,
PROTOŽE MODERNÍ ČLOVĚK 0 PODSTATĚ SPOLEČENSTVÍ NIC NEVÍ - ZNÁ JEN
NEBO INDIVIDUALIS
MUS. Ale c i m v í c o s o b n o s t z r a j e , t í m SILNĚJI SE SNAZI;0 t o , CO JE VROZENOU POTŘEBOU
VŠECH LIDÍ - 0 SPOLEČENSTVÍ.
7, . 7
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ZA BLAHOSLAVENÉHO byl prohlášen 6.června J.H.K.STEEB, nar.1773 v Tubingen. Pod vlivem
sv.Filipa Neri se rozhodl přestoupit z luteranismu na katol.víru a stal se knězem.
SOCIALISTICKÁ A DEMOKRATICKO-NÁRODNÍ STRANA v Portugalsku podporuje Církev, pokud jde o
její rádio Renascenca, obsazené 17.května levě orientovanými dělníky. Komise dělníků tvrdí,
ze jde o pracovní konflikt, ale vedení stanice vysvětlilo, ze cílem obsazení je umlčet
hlas Církve - tedy konflikt ideologický.
ČASOPIS STERN dostal od Německé tiskové rady výtku za uveřejnění ilegálně.odposlouchaného
důvěrného rozhovoru mezi předsedou CDU H.Kohlem a generálním sekretářem CDU K.Biedenkopfem.
Dosud se neví, kdo tento telefonní rozhovor dal k dispozici. - Ostře protináboženské časo
pisy ZEIT a SPIEGEL uveřejnily hanlivou, sprostou a výsměšnou reportáž o pouti bavorských
poutníků do Říma na Svatý rok. Jejich články ostře a věcně kritizuje Neue Bildpost.
OSSERVATORE ROMANO uveřejnil pastýřský list ortodoxního arcibiskupa Athenagora, který ka
tegoricky odmítl kněžské svěcení pro zeny. Článek byl uveřejněn celý. 0 brožurce "ubohého
kněze" Dona Giovanniho Saraggiho, faráře v římském kostele, který zapřísahá papeže, aby po
volil svěcení zen na kněze "nez bude pozdě" se časopis nezmiňuje. Zřejmě je autor brožurky
jedním z podivínů, kterým modemismus, tak přísně zakázaný Piem X"'., světcem tohoto století,
stoupnul do hlavy. Pochybujeme, ze by zeny o kněžské svěcení vůbec stály - jiné práce
v Církvi je pro ně víc nez dost - a vhodnější jejich povaze.
SOUDNÍ DV0R apoštolské signatury sdělil dopisem z 10.června arcibiskupu Marcelu Lefebvrovi,
že jeho odvolání proti rozhodnutí ve věci Bratrstva sv.Pia X. a semináře v Econu bylo od
mítnuto. - Co bude dál? Rozkol jako po I.vatik.koncilu - starokatolická církev?
PRESIDENT KAMERUNU, Ahmadou Ahidjo, udělil milost biskupovi z Nkongsamba Albertu Ndongmovi,
který byl v lednu 1971 obviněn, ze se zúčastnil spiknutí k svržení presidenta a byl tehdy
odsouzen k smrti.
POUTI 25.května se zúčastnilo asi 150 tisíc mužů /pršelo1/ v hornoslezském městečku
Piekary u Katovic, aby uctili Matku Boží. Mši sloužil kardinál Baggio v zastoupení papežo
vě, s hradeckým biskupem Weberem a místním biskupem Bednorzem. Promluvu měl prostý horník,
dále katovický biskup a krakovský kardinál WOjtyla, v níž tlumočili přání slezských horní
ků na právo, stavět si kostely, vychovávat děti katolicky a konečně rovnoprávnost katolíků
s ostatními občany.
NĚMEČTÍ BISKUPOVĚ odsoudili euthanasii t.j. úmyslnou spolupráci na předčasném skončení
lidského života" jako nelidskou.
PREFEKT KONGREGACE PRO ŘEHOLNÍKY, kardinál Arturo Tabera y Araoz, zemřel 13.června ve věku
71 let. Pocházel ze španělské diecéze Avila jako sv.Terezie Veliká. ;
NA FILMOVÉM FESTIVALU V CANNES zadržela policie 22 mladistvých dívek, které přišly z Paříže,
aby udělaly kariéru u rezízérů a producentů. Policie je poslala zpět domů.
I V TAK DOBRÉM BISKUPSTVÍ jako je Řezno ubývá duchovních Otců. Proto si diecéze vyškolila
asi 30 mužů a žen, které mají převzít ty úkoly kněze, které smí vykonávat i laik /praktic
ky vše, mimo zpověd, mši sv. a zaopatřování/.
V NSR JE STÁLE STOUPAJÍCÍ TENDENCE k tomu, ze sňatky uzavírají mladší lidé, mezi sedmnácti
a osmnácti lety. Téměř všechny c t m á c t ± / ! ! ! / a patnáctileté matky jsou-svobodné. I u star
ších je třetina dětí nemanželských. Polovina těchto matek pochází z rozvrácených rodin.
V NAIROBI - Kenya - se bude poprvé v Africe konat 12.-16.8. mezinárodní konference charis
matické obnovy.
,.
..
V LISABONU VYČLO 1.číslo nového týdeníku NOVA TERRA. Odpovídá za něj lisabonský patriarchát
a všechny mužské i. ženské náboženské instituty v Portugalsku.
P Í Š E T E - L I PROTESTY ČASOPISŮM, ROZHLASU NEBO T E L E V IS I - NESHROMAŽĎUJTE PODPISY i1 NAPIŠTE
KAŽDÝ DOPIS ZVLÁŠŤ. P Ů SO BÍ TO MNOHEM UČ I NEJ I . KRÁTCE, VĚCNĚ, S PODPISEM. NEBOJME SE UDĚLAT
NĚCO DOBRÉHO - KAŽDÝ PROTEST JE DŮLEŽITÝ.
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DCERA. ZNÁMÉHO FRANCOUZSKÉHO FILOSOFA BERGSONA - původem žida, autora mnoha filosofic
kých knih a přítele manželů Mar i ta lnových - vstoupila r.1945 do katolické Církve.
Její otec zemřel r.1941. Ač pocházel ze židovské rodiny, klonil se silně ke katoli- , .
cké víře, jak vysvítá z jeho poslední vůle 2 "Mé úvahy mne vždy více přibližovaly ke
katolickému náboženství. Přestoupil bych, kdybych po dlouhá léta nebyl svědkem anti
semitismu, •který se hrozivě šíří světem. /Stejný důvod měl i Franz Werfel, pozn.red./
Proto jsem chtěl zůstat s těmi, kteří jsou pronásledováni. Doufám však, že některý
katolický kněz bude tak dobrý a pomodlí se u mého hrobu, svolí-li pařížský arcibiskup.
Kdyby to nedovolil, bude nutné zavolat rabína /ale arcibiskup svolil/. Ale ani před
ním, ani před kýmkoliv jiným neskrývám svůj mravní sklon ke katolicismu a své přání,
aby se nad mou rakví pomodlil katolický kněz." Bergson byl jedním z mála židů, které
nacisté nechali na pokoji - tak byl slavný.
NOVY PRESIDENT NAŠÍ VLASTI - Gustav Husák - je podle Neue Bildpost synem kostelníka
ze slovenské vísky Doubravky. Sám ministroval a poněvadž byl nadaný a pilný, měl ho
pan farář rád. Církev mu umožnila, aby vystudoval gymnásium. Místo teologie si zvolil
práva a vystudoval i je s podporou Církve. Otec s ním měl velké plány. Když se pan
farář zmínil, že by to Gustav mohl dotáhnout i na biskupa, odvětil kostelník-otec:
"řfe, biskup je málo. Když už, ač je papežem!"
Za války byl právním referentem v Bratislavě. Jeho příznivcem byl Šaňo Mach, ministr
vnitra, který ho zachránil před zatčením, když Husák v druhém semestru vstoupil do
komunistické strany. R.1942 vedl Husák delegaci slovenských novinářů na Ukrajinu ne aby obdivoval vymoženosti komunistů, ale aby se na vlastní oči přesvědčil o bojov
nosti německé armády. Když se Slovenský stát rozpadnul a šaňo Mach stál před soudem,
Husák jej zachránil před popravou a vymohl mu doživotí.
Jako pověřenec ministerstva vnitra neznal po komunistickém puči 1948 s politickými
protivníky milost. V monstrprocesech byli odsuzování na smrt. Ani když byl sám
r.1950 zatčen neodstrašily ho kruté vyšetřovací metody od oddanosti Stalinovi.
Po devíti letech byl rehabilitován a žádal na tehdejším presidentovi Novotném, aby
byl jmenován ministrem spravedlnosti. Novotný odmítl.
Od té doby patřil
. k jeho nepřátelům a přičinil se o jeho pád. Nejdříve spolu
pracoval s Dubčekem - od dubna 1968 se postavil proti němu, zatím soukromě. Když
Sověti obsadili naši vlast, tajně vyjednával s Rudou armádou o Dubčékově porážce.
17.dubna 1969 se stal předsedou strany a pak - jako první Slovák - presidentem země.
ŠVÝCARSKY SPOLEK LÉKÁRNÍk B uveřejnil 10 bodů pro vlastní léčbu:
1. Jsou vám příznaky nemoci tak známé, že se dá soudit, že jde o lehčí onemocnění?
2. Máte-li pochybnosti, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
3. Nepomůže-li lék, který užíváte nebo se po skončení jejich užívání opět objeví pří
znaky nemoci či se stav zhorší, obraťte se také na lékaře.
4. Dokud nerozhodne jinak lékař, nemá se žádný lék brát delší dobu.
5. Lék a alkohol jsou nepřátelé. Užíváte-li nějaký lék, varujte se alkoholu.
6. Kdo užívá několik léků najednou, ač se napřed informuje, snášejí-li se navzájem.
7. Některé léky vyvolávají vedlejší účinky, např.nevolnost, podrážděnost a mohou se
stát osudnými pacientům, kteří řídí auto. Pečlivě si přečtěte návod, přiložený
ke každému léku.
8. Neužívejte staré léky - buč jsou neúčinné nebo i nebezpečné.
9. Léky pro dospělé mohou škodit dětem. Při nejmenším dávkování je menší.
10. Jslikdy nedoporučujte léky druhým jen proto, že vám samým pomohly!

MUSÍŠ

M N O H O Z T R A T I T, N E Ž S E N A U Č Í Š H L E D A T
BŮH PO NÁS ŽÁDÁ JEN CHUDOBU, ABY NÁS OBDAŘIL SVÝM BOHATSTVÍM
B Ů H TI V E Z M E V Š E - A D Á T I S Á M S E B E .
CO NEDÁŠ BOHU, ZNIČÍŠ - CO NEDÁŠ BOHU, ZNIČÍ TEBE
BŮH CHCE PŘEDEVŠÍM TVOU ODDANOST, PAK TEPRVE TVOU PRACÍ. ALE VŽDY CHCE TEBE.

BO HA .
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NEUE BILDPOST uveřejnil zprávu očitého svědka o poměrech v jižním Vietnamu. Každý obyvatel
se.musí;.ráňd hlásit a je mu přidělena práce, která končí v 18 hod. Pak dostane každý pohár
mléka, trochu rýže a denní mzdu asi 1,50 DM. Kdo se ráno nehlásí, nedostane nic. Osobní
majetek: patří státu. Obchody a podniky jsou znárodněny, zisk se musí odvádět. Platné jsou
jen státem, orazítkované peníze. Podle zpráv Mezinárodní Charity dostal každý Vietnamec kar
tu. Kdo má červenou," nesmí se svobodně pohybovat, smí jen do práce. Kdo má žlutou kartu,
imusí po 48 hodinách po opuštění příbytku žádat o povolení. Kdo má kartu růžovou, smí se
pohybovat vOlhě. Katoličtí kněží a sestry dostali žlutou kartu.
:;
Učitelé a učitelky se musí politicky přeškolit - t.j. "praní mozků". Kdo se nezúčastní
školení, může být odsouzen k smrti.
"
’
Neprovdané ženy a děvčata se po práci nesně jí vrátit domů. Říká se jim Ho-Ly a musí spát
S vojáky severního Vietnamu /proto nepotřebují bordely a nevěstky, které s velkou rekla
mou zakázali/. Týká se to i řeholních sester.
.
Še severu proudí do jižního. Vietnamu stovky vyškolených komunistů, kteří mají provést ra
dikální reformy podle komunistického učení.
DÁNSK Á PRODUCENT PORNOGRAFICKÝCH FILMĚj •Jorgen Thorsen dostál
■ * ’’ téměř milionovou
podporu na zfilmované pornografického filmu ze života našeho Pána Ježíše Krista. 'Protože
se .žádná 'žerné nechtěla propůjčit k tomu3 aby bylo na jejim území zfi Imováno něco tak ha{nebného3 bude se filmovat v Dánsku - hnojisti Evropy.1 ’,
"
"
—
’; '■

NA. LETOŠNÍ CENU MÍRU je navržena Matka Tereza, apoštolka Indie. Za tento návrh se postavi
la řada- vynikajících žen .- nebot v roce ženy by bylo vhodné, aby cenu dostala žena.
ZÁSTUPCI SSSR A BULHARSKA žádali nedávno po komisi pro lidská práva UNO, která vypracová
vá deklaraci lidských práv, aby v ni bylo uvedeno i právo na ateistickou propagandu, pro
tože náboženstvi prý je zdrojem nesnášenlivosti. /Může se pravda snášet se lží? Dobro se
■ z l . e j r á / ;

- •

■

■

’ ;

' •• •

•

V jižním Vietnamu prý už bylo otevřeno 25 zestátněných obchodů, které prodávají za úřední
cehý nejnutnější potraviny - ovšem jen nepatrný příděl.
’
SOUCIT ZA PENÍZE. Neštastného člověka, který se potřebuje vypovidat, přijme v NSR přijemná
dáma středniho věku,, pohosti, čajem a koláčem a penize vydělává jen tím, že poslouchá a
účastně:p okyvuje hlavou. Místo .duchovního Otce - kterých cim dál víc ubývá
a který má
zastupovat Krista - lehké povoláni pro dámu středních let.
, ......
PASTÝŘSKÝM LISTEM hájí kardinál Renard z Lyonu faráře od sv.Niziera, který Odepřel policii
pomáhat vyklidit kostel, obsazený nevěstkami. Zástupci ministerstva delegaci nevěstek ne
přijali, kardinál jim poskytl audienci. Možná, že některou.dobrota obou duchovních Otců
přivede.z cesty hříchu zpět ke Kristu. - .
’ ■ PROTI CÍRKVI a za politiku SPD se postavil profesor pastorálky na teologické fakultě v
Túbingen Dr.Norbert Greinacher. Ng této fakultě působí také Hans Kúng. Ovoce jejich před
nášek? Mladí kněží z okolí Konstance už'nemluví ó Matce Boží jako o Pecme, ale "mladé ženě".
PO NĚKOLIKADENNÍM POBITU opustil v neděli 15.června vatikánsky ministr zahraničí Casanoli
DDR. Ve zprávě v Osservátore Romano /oficielní vatikánský týdeník/ se šice hovoří o slav
nostních bohoslužbách a slavnostních večeřích - ne vsak o tóm3 jaký měla návštěva úspěch.
.. Jak známe komunisty3 ■asi žádný. Přece - Casaroli věnoval kard.Behgschovu papežův dar-kalich.
ANGLIKÁNSKÁ CÍPliSV nemá zásadní námitky proti kněžství žen - jak konstatovala generální ,
synoda v Londýně. Musí ještěv?.zjistit, neoristují-li už také překážky, ze jm iprávní, pro
které neiněly ženy v Anglii, ke kněžskíími úřadu dosud přístup.
’
p :«?.;
"BCRBA" OBVINILA církev v Bosně a Hercegovině, že se vydává za jedinou ochráhkýni člověka.
Kritizuje liberální vydávání povolení ke stavbě kostelů a mešit. V tomto jugoslávském
"kantonu" jsou hlavní církví mohamedáni.
’■■■
...
; .v.
KARDINÁL SUENENS z Belgie strávil po charismatickém kongresu v Římě několik dní .v Itálii.
V té době mu někdo ukradl velmi cenný pektorál /náprsní kříž/ a biskupský prsten.
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DOPISY- TOBĚ vydává Velehrad,.-Via della Cořiciliazione l, 0019Z ROMA, Italia, kde si je
můžete objednat, rozdávat přátelům, přikládat k dopisům a pod.
1000 kusů'stoji cca
60 DM. Můžete také o né požádat svého misionáře. Jsou vydávány s církevní censurou podle nejnovějších předpisů o ceněúře - takže se mohou rozdávat i v kostele, na poutích,
křestanskýchshromážděních, symposiích, přikládat k farním věstníkům, dávat na exercíciích atd. Zatím vyšlo 8 čísel, prvních už je na sklade málo.
Švýcarsko
"Nové letáčky vypadají pěkně, nezapomeňte na mne ani dále. Je nutné všemi prostředky
se snažit zprostředkovat lidem Pravdu, nic nesmíme povazovat za zbytečné, protože vše
muže někomu něco říci a dát mu světlo. Vidím však všude kolem sebe, jak propadáme ameri
káni smu, činnost povazujeme za cíl svého života a rádi zapomínáme na život duchovní.
Lidé začínají nepotřebovat mši sv. a svátosti, protože v nich nevidí velké hodnoty.Potom samozřejmě i práce přestává být modlitbou a službou Bohu. Udýchaně se hrneme za
úspěchy a činností a ztrácíme vnitřní klid a spojení s Bohem. Tím je naše činnost ste
rilní, nemůže přinést plody Lásky Bozi.... "
Rakousko
"...jsme ted ve víru, který nás bude ještě roztáčet asi delší dobu a utéct z něj nemů
žeš. Kdybychom synkovi nechali volnou ruku, nebude chodit do školy a bude se toulat s
partami a děvčaty. A přimět ho k povinnostem znamená prakticky se zlobit a rozčilovat,
protože na klidnou výzvu nereaguje...Sbírají ted obrázky beatových skupin jako jsou
SLADE, NAZARETI a pod. Sám hraje docela hezky na kytaru, mají s kamarády svou beatovou
skupinu a to jsou pochopitelně jejich ideály. Představ si, ze obrázky těchto skupin ne fotografie, ale vytržené z Časopisů, se tu prodávají na "burzách" za 40,- i 50,-Kčs.
S.si takové koupil a má je nad postelí..."
ĚSSR
"Jsem strašně zbabělá, z každé hlouposti mám plno strachu a Pán mě má tolik rád, málo
kdy mě navštěvuje /bolestí, pozn.red./ čím si to zasloužím? Píšeš, ze když je člověk
dobrý, nemusí se bát, ze něco přijde, ze jsme děti Bozi a proč by nám měl ubližovat?
Nemohu si pomoci, ale nechápu, proč tolik lidí tak příšerně za války trpělo, jistě by
mi to kněz vysvětlil, ale je mi jich ták hrozně líto. /Matka pisatelky-židovka-zahynu
la v koncentráku, pozn.red./. Nedávno byl náš dobrý známý v Režně týden u Milosrdných
bratří, byl nadšený. Nedovedu si představit tu krásu, ale člověk nesmí mít starosti, aby
to mohl vychutnat...."
ĚSSR
"....komunikační cesty světa jsou živé - někdy si myslím, kudy právě frčí rychlík z
Vídně do Říma, lidé zamávají pasáčkovi v Alpách, čtou si noviny - hrozné si pomyslit,
jaký pohyb je život. Nějaká analogie toho, že se nám zdá, jakoby země stála, a neřítila
se do vesmíru od věků do věků.. .Když je mi v našich poměrech na pracovišti moc těžko,
myslím na vodopády v Studenovodské dolině. Zvlášt na ten, co je poblíž plesa. A myslím
si: od kdy padá, jak dlouho bude padat, ty tuny vod - nevadí, že tam není elektrárna,
Stvořitel si to může dovolit. - Chris Broun se odstěhoval z Dublina někam na jih do
Irska a oženil se. Fergal píše, že jeho manželka je velmi atraktivní mladá Američanka,
bohužel velmi neochotná, k svému manželovi návštěvu vůbec nepustila, takže viděl jen
z dálky, jak je ubohý...ubohý...Fergal mi poslal pokračování Levé nohy - Down all the
days - je to otřesné, otřesné. Francouzská kritika o tom říká, že se tomu nedá říci
křeslanské vidění světa, ale je to velká literatura.... Vždycky, když už mi docházel
dech, pomohlo mi pár tvých statečných slov... Včera jsem se sešla v UK s jedním
chlápkem a ten tak hloupě mluvil o našem Favlu /papeži, pozn.red./, že jsem mu velmi
drsně řekla své mínění. Jenže si podle toho dělám závěry o proudění ve světě....."
ČSSR
"..ten ohromný rozdíl oproti lidskému manželství. To když se rozbije, žádná moc už je
nedá dohromady. Ale v zasvěcení Ránu působí vnitřní síla Ducha, která může stále znovu
křísit, OMLAZOVAT, zacelovat rány, rozfoukávat zkomírající jiskřičku, takže se znovu
rozhoří v ještě mocnější plamen než kdy předtím...Tolik bych chtěla odejít už k Pánu,
uvidět ho tváří v tvář. Zbláznila bych se radostí, kdyby se mi řeklo, že to bude už
dnes. Závidím M.jeho rakovinu. Ale zatím oplývám zdravím a svěžestí těla i ducha.
Ode mne chce Pán Bůh ještě asi práci, mnoho práce. A tak jsem ochotná sloužit, jak
dlouho On bude chtít...."
ČSSR
"Po letech ochabnutí a duchovního zmalátnění jsem znovu našel Krista. Vlastně - on si
našel mne. Potkali jsme se a patříme si na život a na smrt. Všechno ostatní už vybled
lo a jsem nesmírně štastný.. Eucharistii vděčím za to, že prožívám novou konversi..."
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ŠVÝCARSKÝ ČTVRTLETNÍK TIMDR DOMINI uveřejňuje obsáhlou zprávu dcminikána, prof.teologie
ve Fribourgu, Thomase Mehrleho, o kněžském semináři v Ěcone ve Wallisu. Profesor, který
tam přednášel, ukazuje na rozdíly mezi mladými teology v Ěconu, jejichž horlivost,
zájem a zbožnost oceňuje, a teology ve Fribourgu, u ;nichž se setkává s vlažností /svět
skostí, odporem a jinými, pro budoucí kněze nevhodnými vlastnostmi. Profesor si klade
otázku, proč je tolik zájemců o studium v Econu / ze 120 jich mohli přijmout pouze 25/
a tak málo na jiných seminářích. Snad proto, že to, co se dnes nazývá "novým pojetím
kněze" zdaleka neodpovídá ideálům evangelia a proto také není přitažlivé a nemůže vzbu
dit kněžské povolání? Hovoří o ukázněnosti a milém chování econských studentů, o jejich
zbožnosti a živém zájmu, takže přednášky na tomto semináři byly pro něho skutečným po
těšením. Zatím - jak jsme se zmínili - bylo zamítnuto odvolání zakladatele arcibiskupa
Lefébvra proti rozhodnutí o vyřazení tohoto díla ze svazku Církve - protože seminář odmí
tá usnesení II.vatik.sněmu a novou liturgii . Až bude překonána tato překážka - doufejme,
ze si vedení semináře vzpomene na slova Kristova: "Kdo neposlechne ani Církev, bučí. pro
tebe jako pohan a veřejný hříšník" - což platí ovšem i pro "teology" jako je Greirí>acher
a j. - pak se snad zachrání tak nadějné dobré dílo.
PŘI PŘÍLEŽITOSTI TŘÍTISÍCÍHO vydání římského jesuitského časopisu La Civilta
Cattolioa zhodnotil sv.Otec jeho práci a hlavně věrnost učitelskému úřadu Církve. Ča
sopis byl zalozen r.1850. Sv.Oteo přijal členy redakce a nakladatelství ve zvláštní
audiencí a pochválil životnost a aktivitu, časopisu. Hlavním kladem jsou objektivní a
informativní postřehy všeho, co se děje, jasny a vyvážený úsudek o událostech ve světle
katolických zásad, a konečně předvídavý a dynamický pohled do budoucnosti, který hledá
cesty a potřeby pro společnost a Církev zítřka. Je nutné, řekl sv.Oteo, aby se předkláda
lo jasné j ' * učení o problémech dnešní společnosti a Církve, ukazovalo na bohatství
pravdy, ale zároveň i na nebezpečné cesty filosofie, kterou chtějí dosadit lidé na místo
Bozi.
ANGLIKÁNSKÝ BISKUP z Namibie, Richard Wbod, byl bez udání důvodů požádán, aby opustil
do 23.června zemi. Také jeho předchůdce byl r.1972 vykázán. Má se za to, že je to pro
jejich ostrý postoj proti jihoafrické nadvládě v Namibii.
Na protest proti připravovanému pornografickému filmu o Kristu v Dánsku, bojkotují
zejména rakouští katolíci dánské zboží. Co vy na to - hospodyňky? Budeme se lhostejně
dívat na to, jak vláčejí toho, koho máme nade všecko milovat a také milujeme, cynicky
blátem oplzlosti? Někteří se domnívají, ze obrovská subvence - skoro půl mil.franků 1 je darem "přátel", k vůli kterým jsme
opustili svou vlast a kteří se tak snaží jak
1 oplzlostí, tak útokem proti Kristu, podlomit mravrií sílu - vlastně její zbytky - Západu.
MIMO INTENDANTA BAVORSKÉHO DIVADLA Kurta Meisela a spisovatele Herberta Achtenbusche
obdržel od mnichovské městské rady medaili Ludwiga Thcma teolog Hans Kůng "za veřejně
prokázanou odvahu." Co riskoval Kůng svou odvahou? Svobodu? Život? Čest?Zaměstnání?
Majetek?
•
.
NA NÁTLAK KONSERVATIVNf KOALICE zbavila kolumbijská vláda rektora university v Bogotě
L.C.Pereze jeho úřadu. Perez je marxista, který sympatizoval se studenty medicíny, když
obsadili 30.května nemocnici San Juan de Dios a žádali, aby byla podřízena universitě.
AMERICKY ZPRAVODAJ NEWSWEEK se domnívá, že prý se chce Alexander Solženicyn uchýlit do
kláštera v Kanadě nebo v Aljašce, kam nedávno cestoval s pravoslavným knězem Cyrilem
Bulaševičem a hledá prý tam dům pro svou rodinu v blízkosti kláštera. V Kanadě žije
mnoho Rusů.
V MANHATTANU demonstrovalo ze solidarity k sovětským židům, chteří se chtějí z SSSR
vystěhovat, asi sto tisíc osob. K demonstrantům promluvil také kardinál Cooke.
Israelský president Efraim Ka.tzir apeloval na sovětské úřady, aby propustily z vězení
a koncentráků židy a otevřely jim cestu .do Israele.
O OSOBNÍ ZASAH PAPEŽ0V žádá t.č. uvězněný katalánský kněz Louis M.Xirinacs. K žádosti
přiložil Manifest pro smíření s Církví, který složil ve vězeňské nemocnici, pokusil se
totiž už 5 x o hladovku. V dopise píše, že povinností papežovou je " posilovat osvobo
zenecká hnutí, která chtějí zřídit bratrskou společnost bez třídních rozdílů /lli 111/
mezi rasami a svobodnými národy." 0 šíření Kristovy víry ani slovo. Kdo se zastane
kněží a věřících, uvězněných ve Východních zemích?
AMERICKÝ PRESIDENT FORD oznámil, že zločinnost v USA se proti r.1960 více než zdvojnáso
bila a doporučil různé boje proti zločinnosti.
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"Tomu říkáš šaty?" zaúpí manžel. "Já se nepřestanu smát. ""Ale přestaneš, až ti řeknu,
kolik stály."
"Až dopíšu tu symfonii, "chlubí se domýšlivý mladý skladatel, "pozvu na premiéru všechny
své přátele. ""Výborný nápad. Aspoň poznáš, kdo jsou tvoji skuteční přátelé. "
Přijde nováček na farmu* Pošlou ho dojit krávy. Dojí celý večer. U večeře se ho ptají:
"Kolik jsi jich podojil?""Dvacet. Ale zapomněli jste mi dát vědro."

HUMOR
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LIDÍ

V době prvních koncertů Toscaniniho v Americe zastavil ho mladý čistič bot:"Vyčistit,pane?"
Umělec viděl, že má hoch špinavou tvář, dal m u dolar a řekl, aby si umyl obličej. Chlapec
se vrátil s čistou tváří, ale dolar mu vrátil se slovy:"Mne to umývání nic nestálo. Ale
vy byste měl jít k holiči a dát si ostřihat vlasy."
Přítel navštívil Bernarda Shawa a divil se, že má před sebou silný notes, do kterého se
na každý list podepisuje.."Sbírám autogramy," vysvětlil Bernard Show,"abych je mohl pro
dat, kdybych se dostál^do finanční tísněi" ;
Ve společnosti literátů a malířů prohlásil jednou malíř Špala: "Mám detektivky moc rád.
Jsou jako obrazy. Do poslední chvilky člověk neví, jak to dopadne.".
Literární kritik F.X.Salda byl požádán o
soukromou recenzi novely, kterou napsal syn
jeho známého. Za měsíc se jeho přítel ptá: "Ták co říkáte mému synovi. ""Přečetl jsem si,
co váš syn napsal, tedy celý - Strauss."
"Ale Strauss je přece hudební skladatel, ne spisovatel."
"Právě proto."
.. -.-v
.-•
V rozhovorech bratří Čapků o umění řekl jednou Josef Čapek: "Každá doba vtiskla umění
něco svého. A protože se kýče v umění vyskytují od pradávna, můžeme říkat, že také každá
doba má v sobě něco kýčovitého."
Josefa Sopka se ptali, je-li možné jednoduše definovat impresionismus v malířství.
"Možná, že neříkám nic objevného, ale vidím to takto: Když se dívám na impresionistický
obraz i měl bych poznat, že ho malíř maloval v devět dopoledne, v létě, nevyspalý, bez sní
daně a tudíž ve špatné náladě - nebo také naopak. ”
Otakar Mařák byl pozván na domácí večírek, kde dcera hostitelky zazpívala několik árií.
Po produkci řekla hostitelka:"Mistře, vím, že to nebylo dokonalé, ale dcerka tak miluje
hudbu a zpěv.""Nebylo by lepší, milostivá paní," odvětil umělec,"kdyby si dceruška občas
pustila raději rádio?"
Za války, kdy byla divadla zavřena a umělecká tvorba prakticky zastavena, scházeli se
občas někteří umělci a povídali si. Jednou prohodil Václav Rabas:"Nevím, proč se říká o
umělcích, že jsou někdy jako děti?""Asi proto, že dostanou někdy na frak,” poznamenal
trpce Václav Vydra.
<
•
Jednou řekl Karel Čapek:"Znám mnoho výborných lidí, ale jakmile chtějí být duchaplní a
vtipní, začínají cenu ztrácet."
Jaroslav Hašek řekl jednou příteli malíři J.Panuškovi:"Vy, malíři to máte horší než my,
kteří píšeme. Když napíšu nějakou hloupost, ták to roztrhám, ale malíř své věci roztrhat
nemůže, jinak by moc škodoval na plátně a barvách. "
Giaoomo Rossini byl na vrcholku své slávy pozván k portugalskému králi na hostinu. Těšil
se, že se dobře nají, ale zatím král byl náruživým zpěvákem a přezpíval umělci několik
písní. Pak netrpělivě čekal na Rossiniho posudek. "Veličenstvo," řekl duchapřítomný umělec,
"ještě nikdy v životě jsem neslyšel krále tak krásně zpívat."
Slavný anglický dirigent Sir Thomas Beecham již podesáté opakoval na zkoušce c Londýnskou
filharmonií tři takty jedné Wagnerovy opery. Pak uhodil taktovkou na pultík a vykřikl:
"První trubka je příliš hlasitá." "Ale Mistře,"ozvalo se z orchestru,"první trubač ještě
nepřišel. ""Nevadí. Řekněte mu to, až přijde."
Holič císaře Františka Josefa přišel jednou ráno velice zarmoucený. "Co je jim?"ptal se
císař. "Vaše veličenstvo, nůj jediný syn dostal povolávací rozkaz na vojnu a já ho tak
doma potřebuji. Nemohlo by Vaše Veličenstvo...." " Jako císař bohužel nemohu," přerušil
ho mocnář,"neznáte náhodou nějakého feldvébla?"
Tristan Bernard poprosil v restauraci pána u.vedlejšího stolu, aby mu podál popelníku
"Nejsem číšník!" odsekl pán,
"Promiňte, zmýlil jsem se.""Vypadám snad jako číšník?"
zeptal se pán jízlivě. - "To ne, ale vypadáte jako gentleman."
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R.1974 věnovali rakouští katolíci na misie 18 mil.šilinků - o 25 procent víc než 1973.
V AUSTRÁLII ZALOMILI SPOLEČNOST pro zachováni latiny při mši sv. Má asi tisic clenu.
Také tam začal dialog mezi luterány a katolíky.
V HOBARTU - TASMÁNIE /Austrálie/ svěřil v jedné farnosti bez kněze péči o věřící arcibiskup členovi anglikánské církve, který ovšem neslouží mši sv«, ani nszpóvídá.
APOŠTOLSKÝ NUNCIUS NA KUBĚ - Msgr Césare Zecchi, byl jmenován předsedou papežské církev
ní akademie, na které studuji budoucí diplomaté Sv, Stolice*
i; ,,
BISKUP Z GITEFY /Burundi, Afrika/ svěřil farnost Kendaruju Bílým Sestrám.
V UPSARE
ŠVÉDSKO - vyjde v srpnu novy katol,měsíčník SIGNUM* který bude uveřejňovat
zprávy -a komentáře .o: katolickém životě ve světe. Vychází místo kulturní revue CREDO,
která vycházela 56 let a informační revue Katolsk Informations-Tjaenst /KIT/.

Á--

VE STEYERU /Rakousko/ se sešli zodpovědní činitelé katolických knihkupectví v německy ho
vořících zérůich /Rakousko, Švýcarsko, NSR/ a studovali hlavně profesionální problémy. ! '
Doufejme, že vyřadí ze svých skladů knihy proti víře a mravům / a lá Das Kreuz mit der ]■
Kirche, pornografii, ktérá by se nesměla prodávat ani v komunistické zemi/, knihy výslov
ně Církví zakázané, knihy odpadlých kněží /Evely, Boros/ a budou dávat přednost knihám
církevně Censurovaným.
V den 12. výročí /3.6./ úmrtí Jana XXIII. sloužil za něho Pavel VI. mši u sv.Petra.

-'

VE ŠVÉDSKU EXISTUJE vynikající luteránská františkánská komunita, do které v s t o u p i l o ;
800 mladých lidí. Chtějí žít v prostotě, pokoře, Chudobě, radosti a společenství.
'
PRAVOSLAVNÍ KNĚŽÍ a věřící silně kritizovali moskevský patriarchát,že mlčel, když sovět
ské úřady nařídily3 aby Hod Boží Velikonoční byl všedním dnem.
':■ I
KATOLICKÉ A PROTESTANTSKÉ KOMISE pro pastorálku turismu informovaly v Lausanne a v Cury- *
chu tiskovou konferenci o své činnosti a jak seznamují se svou práci veřejnost.
KŘESŤANSKÝ ÚSTAV JIŽNÍ AFRIKY podezřívá vláda z protivládní činnosti* Proto nesmí
dostávat finanční ani jinou pomoc ze zahraničí.
.
V INDONÉSII bylo zakázáno pro !’svůj negativní charakter" asi 500 sekt.

•!;■' ■ ,vr

i'; "1 •• ' '

.

PAVEL VIi KONCELEBROVAL MŠI SV. se 270 biskupy z Itálie, kteří měli plenární- schůzi bis- ..
kupské konference. Při promluvě varoval některé před odporem vůči Sv.Stolici.
f . ■■■'/: •*
"VUS" ZÁHŘEB znovu,napadl arcibiskupa z Rjeky, Msgra Josipa Pavlisice, že před dvěma měsici na zájezdu v Argentině kritizoval režim a byl hostem "válečných zločinců"ústaČovců.
LITURGICKÝ VÝBOR příštího mezinárod..eucharistického kongresu.v Philadelphii - 1976 udělil cenu tisíc dolaru autorovi kongresové hymny.
.
.
. y

r •

FRANCOUZSKÉ SPOLKY KATOL.RODIN vydaly prohlášení proti reformě rozvodu ve Francii.
V KANADĚ podepsalo protest proti potraty, asi milion lidí.

;•

NA PLENÁRNÍ SCH0ZI Skotské církve v Edinburgu mluvil poprvé katolický biskup Msgr Winnipeg,.
arcibiskup z Glasgowa,
.
KATOLICKÁ A SKOTSKÁ CÍRKEV vydaly společný dokument o křesťanském manželství.
V KAMERUNU VZNIKLA NOVÁ SEKTA "Celé evangelium".
Sv.Otec přijal v nástupní audienci

prvního bangladešského vyslance H.R.Choudhuryho.

BISKUP V KINDU, Msgr; Lcmandjo Onyembo, protestoval proti tanu, že ho krajský komisař v
Kivu /Zaire/ nazval.revolucionářem^'
.*
FALCKRABSKÁ KNIHOVNA V PARMĚ má vynikající sbírku středověkých židovských miniatur. >SMÍRČÍ SOUDCE Campobasso byl na vlastní žádost sprošten úkolu, soudit sedm kněží, kteří
vyvěsili ve svých kostelích prohlášení proti rozvodu, podepsané jejich biskupem. * ;
Od 19. VI.do 2. VII. se konala v Mexiku mezinárodní konference o ženě. K delegátům Sv.Sto
lice patří také sestra Tereza z Kalkuty.

ŘÍŠE

ANTIKY

Jo Hanns Rösler

Doba dfňtolených je přede dveřmi. Lidé sestavují pilně cestovní plány.
- . JindřiQi řožhodl:"Letos pojedeme na Vesuv."
Řečeno/' háplánovánoV odhlasováno.
Jindřich a liermínka stanuli na Vesuvu. Vesuv kouřil, jak mu prospekt nařizoval.
"Báječhěv:,'rěkl Jindřich.
"Jedinečné!" souhlasila Hermínka dojatě a dodala:"Jestlipak se nahoře dostanou koupit
zkamenělé květiny? S tím by měli obrovské tržby!"
Pak sbalila svých pět švestek a řekla: "Tak, to bychom měli za sebou. Ted přijde Pompejí'.'
"Kdože přijde?"zeptal se Jindřich a nechápavě se rozhlédl.
"Nepřijde sem. My musíme k němu."
"K Pompejí? Máš adresu?"
"Jindro, Jindro," řekla Hermínka. "Copak si nepamatuješ, že jsme doma slýchávali:
Když si prohlédnete Vesuv, nezapomeňte na Pompejí."
*.
"Ale ovšem; To vím. Ale musím přece vědět, kde ten pán bydlí?"
r\
"Pompejí není pán. Pompejí je město."
- "Také mi to skoro napadlo. Bydlí tam někdo, koho znáš?"
■
Hermínka vytáhla z tašky Eaedeker. "Pompejí,"četla"kdysi kvetoucí přístav v Kampanii.."
"Jak to - Kampanii?" přerušil ji Jindřich."Jsme přece v Itálii."
"Dříve se to zde tak jmenovalo."
"Cože? Itálie se dříve jmenovala Kampanie? Kdybych doma vykládal, že jsme procestovali
'v Kampanii, nebude nikdo vědět, kde jsme vlastně byli. Proč se to dříve jmenovalo jinak?"
Hermínka pokrčila rameny. "Copak vím? Já jsem se také dříve jmenovala Mullerová a teč
se jmenuji Grollová."
.
"No jo, ty. Protože ses provdala. S Mullerem je to jako s Kampanii. Když řeknu, že
jsme byli u Miillera, nikdo nebude vědět, u kterého. Co se v té Pompejí dá vidět?"
"Staré věci, Jindřichu."
Jindřich na ni úkosem pohlédl. "Staré věci? Staré krámy mám na sobě. Budu-li chtít
koukat na staré věci, podívám se do svého šatníku."
"Ale v Pompejí jsou jiné staré věci. Z mramoru."
Jindřich zpozorněl. "Z mramoru? To rád slyším. Doma máme nad postelí Marmor a Psýché."
■ "Ale ten se jmenuje Amor a ne Marmor..."
'■ "K vůli jednomu M? A není to odtud moc daleko?"
Hermínka, vzdělaná žena, nedopustila, aby muž zůstal nevědomý.
"Pompejí, Jindro, je jiné město. Jsou tam staré věci a postavy krásných tvarů..."
"Vidíš," potěšil se Jindřich," přece to s obrazem v ložnici souvisí. Nedávno byl u nás
Gusta a řekl: Jindřichu, ty postavy mají krásné tvary. - A co je tam ještě'zajímavého?"
"Pompejí je zničené město," poučovala ho Hermínka."Jednoho krásného dne Vesuv začal
soptit a pokryl město žhavou lávou. To všechno tam uvidíš, jakoby se to stalo včera.Je
tam tehdy upečený chléb a žemle-2000 let staré, zkamenělé, ale jako čerstvé."
"Takové žemle jsme měli dnes v hotelu k snídaní!" zvolal Jindřich. "Ne - Hermíriko, tam
si pochoduj sama. Já zatím udělám okružní cestu autobusem Neapolí. Pak mi budeš vypra
vovat, jako to tam bylo a já ti řeknu, co jsem viděl já. Ušetříme den výletu..."
Vidíte, jak lidé rádi cestují do světa antiky. Jejich touha po vzdělání v ppsledních
letech nesmírně vzrostla.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JAK JE NEBEZPEČNÁ JÍZDNÍ POLICIE.
Dvě přítelkyně šly z biografu. Když se blížily k svému autu, všimly si3 ze u něj stojí
policista s koněm., "Určitě jsem přetáhla parkovací domu,"zakvílela majitelka auta.
"Vis co,"navrhla druhá,"obejdeme blok domů, snad policista zatím zmizí."
A opravdu. Když se vrátili k autu, stál tam jen kůň, policista byl pryč. Rychle vsedl
do auta a honem odtud.
Když je zastavilo červené světlo na křižovatce, musely zastavit auto. Tu někdo zuřivě
bouchá na okno. Ohlédly se..Stál tam udýchaný policista.
"Dámy, rád bych si vzal svého koně," řekl. Užasle pohlížely na jeho zrudlou tvář. Policis
ta odvazoval provaz, kterým přivázal koně k zadním nárazníkům, takže kůň byl nucen
pádit za autem.
CHCEŠ-LI BÍT SMUTNÝ, BUD SMUTNÝ JEN PRO SEBE A JEN MALOU CHVILKU.

Betty Mc Donaldové

ZPRÁVY

-

ZPRÁVY

-

ZPRÁVY

-

ZPRÁVY

- ZPRÁVY

UŽ PO PATE PŘIJAL SV.OTEC ZAHRANIČNÍHO MINISTRA SSSR Grgmyka, aby s ním projednal důle
žité otázky, tykající se prakticky přežití křesťanství v ateistickém režimu,
1. Sv.Stolice je prý ochotna zúčastnit se-konstruktivně vrcholné závěrečné konference
v Helsinkách. S návrhy Sv.Stolice souhlasí jak USA, tak SSSR a řada jiných států. Tý
kají se v podstatě zásadního prohlášení o způsobu výměny knih /náboženských/ a usta
vení styků v náboženské oblasti.
2. SSSR se vyjádřil pro utvoření palestinského státu a je ochoten dát státu Israel záru
ku, vzdá-li se anektovaných území. Papež žádá uznání práv Palestinců, záruky pro
všechny státy blízkého východu a internacionální statut pro Jerusalem..
t
3. V SSSR žije podle odhadu Sv.Stolice 8,5 mil.katolíků, z čehož 5 mil.žije v pobalt
ských státech /Litva, Lotyšsko, Estonsko - násilně anektované po II.svět.válce k
SSSR
./Není v.tom - bohužel - započítáno 4 mil.Ukrajinců uniatů /řeckokatolíků/, které ruská pravoslavná církev připojila k sobě násilím.'Všichni řecko
katoličtí biskupové Ukrajinců zahynuli bud v koncentráku nebo byli zavražděni, s výii jiirikou kardinála Slypého, který žije v Římě a byl nucen řecko-katolíky odtrhnout od
správy vatikánských úřadů - ne však ze svazku, podléhajícímu papežské suverenitě.
Východní politika s'.!q:;;;V"-řního ministra Vatikánu Casaroliho neměla - podle jeho vlastní
kritiky - dosud úspěch /snad jen pro komunistickou propagandu, pozn.red./ Pronásledování
křesťanů v SSSR a ostatních, zemích Východu .neustalo,,
Sv.Stolice může jmenovat několik biskupů, kteří by zastupovali východní územi na biskup
ských synodách v
NOSITEL NOBELOVY CENY A .SOLZENICYN varoval Západ před pokračováním v přátelských stycích
se SSSR. Jako čestný host hostiny amerických odborů sdělil spisovatel3 ze režim se od
Stalinovy smrti podstatné nezměnil. Jeho cílem je stále dobýt všemi prostředky ' svět
pro komunismus. Zároveň pranýřoval autor poměry ve Vietnamu a v Portugalsku. Po převzetí
moci komunisty ve Vietnamu bylo popraveno milión lidí a čtyři az pět miliónů ge v kon
centračních táborech. K vývoji v Portugalsku řekl Solzenicyn3 ze země stojí
na okraji propasti -převzetí moci komunisty.
V PŘEDVEČER DVANÁCTÉHO VÝROČÍ KORUNOVACE,na svátek apoštolů sv.Petra a Pavla 29.června
udělil Sv.Otec na svatopetrském náměstí svátost kněžství Z45 jáhnům z 49 zemí. Byli mezi
nimi i naši krajané,B.V.Klener, emauzský benediktin z kláštera v Nórcii v Itálii,
Dr.Koval a dominikán P.Týn. Bylo přítomno na pět tisíc rodinných příslušníků svěcených
kněží a 50 tis.věřících. V promluvě vyzval Sv.Otec novokněze, aby si stále byli vědomi
svého posvátného poslání a " z ů s t a l i
m u
v ě r n i
k blahu věřících." Spolu
s papežem vložilo na hlavy novosvěcenců ruce 20 kardinálů. Je zajímavé, že každý, kdo
přijme svěcení od papeže, musí od něho přijmout i biskupskou konsekraci. - Bůh žehnej
všem novosvěcencům a posiluj je ve věrnosti k duchovním dětem, které jim Bůh svěří.
"Kdo vytrvá až do konce......"
DALŠÍ ČESKÝ .KNĚZ byl vysvěcen na 5..české * národní pouti v Ellwangen. Jeho slovenský •
přítel3 jesuitský biskup3 dostal bohužel pokyn3 aby svěcení neprováděl - z nejvyšších
míst - a po dlouhém hledání se uvolil svěcení provést mohučský světící biskup Reuss o němž jsme se v jednom z posledních čísel zmiňovali. - Pouč byla výborně organizována3
hojně navštívena3 prodchnutá srdečným a přátelským duchem. Zúčastnil se jí i Msgr.Jaro
slav škarvada a představený mladého kněze P.J.Koláře3 jesuitský viceprovinciál
P. Václav Feřt z Říma. Mimo ně i mnoho jiných knězi z Německa a okolních zemí3 zejména
Dr.0pasek3 strahovský opat3 jehož vystoupení v německé televizi mnozí z vás jistě viděli.
Přejeme našim krajanům v Německu a jejich duchovním správám v duchovní práči mnoho
úspěchů a hojnou duchovní zeň.
BRITSKÁ TAJNA SLUŽBA tvrdí, že sovětská KGB znovu zneužila časopisu S t e m k šíření
falešných zpráv. Britové vyslovili podezření, že mezi moskevskými spolupracovníky Ster
nu a desinformačni centrálou KGB existuje tajné spojení.
BISKUPSKÁ KONFERENCE V PARAQUAI poděkovala Švýcarským biskupům za písemný protest proti
zatčení více nez 800 stavebních, dělníliů a knězi.

DOVOLENÁ

SE

SMÍCHEM

Po skončení rugbyového zápasu hledali všichni hráči celou půlhodinu ušní boltec,
který někdo vítězi při hře ukousnul. M a m ě . Nakonec se vzdali hledání a vítěz prohodil:
"Ale hlavně když jsme vyhráli!"
: :
Vášnivého norského lovce zhésile napadl jezevec. Prý to byla pomsta, protože lovec
vyrábí holící štětky z jezevci srsti.
•
Už jste někdy seděl na koni? - Ne - Tak vám dáme koně, na kterém ještě nikdo neseděl
a budete si rovni.
,rPane doktore, moje dcera si myslí, ze je kráva. Místo jídla se pase na louce a místo
v posteli spí ve chléve. Nám je to trapné k vůli sousedům.""Přivedte ji semó vezmu ji
do svého sanatoria.""Propánakrále - a to máme po celou tu dobu kupovat mléko?"
Rozzlobený hlas v telefonu:"Víte, kolik je hodin? Jsou tři hodiny v noci. Jestli tam na
hoře nepřestanete řádit, zavolám policii." "Ale z d e
je
policie. Slavíme totiž
povýšení našeho kamaráda na policejního inspektora."
,.
"Pane vrchní, mohl bych dostat půl porce telecího na paprice?""To nepůjde, lituji.
Naše porce už nejsou dále dělitelné. "
Buší pán kolem půlnoci na dveře hospody. Zastaví se u něho strážník, chvíli ho pozoruje
a pak povídá:"Pane, nehlomozte tu, když už vás jednou vyhodili.""Ale já nejsem vyhoze
ný. Já jsem hospodský. "
"Celý den jsem na tebe myslela, miláčku.""To sis určitě zase prohlížela výlohy!"
"Jedny hnědé polobotky číslo čtyřicet, prosím," žádá zdvořile zákazník po trafikantovi.
"Máme, bohužel, jen zboží pro kuřáky. ""A to si myslíte, že jsem nekuřák?"
"Když jsi byla v Římě, drahoušku, navštívila jsi také Kapitol?""To se rozumí. Moc hez
ké, hypermoderní kino, a hráli tam senzační film s Bardotovou."
Mladý muž tvrdí své vyvolené:"Můžeš mi věřit, miláčku, lhaní nepatří k mým slabým strán
kám." "Už jsem si všimla, že je to tvá nej silnější stránka."
"Pavle, mám dojem, že tě vůbec nezajímá, co dělám!""Omyl, miláčku. Myslím dnem i nocí
na to, co vlastně děláš s mými těžce vydělanými penězi.
Petra poslala maminka k pekaři pro chleba. Petr se vrátil s obrovskou porcí zmrzliny.
"Pekař už chleba neměl," vysvětloval užaslé matce,"a z něčeho přece musíme žít!"
Slavná filmová hvězda se znovu provdala - za Španěla. "Jste nyní šíastná, milostivá?"
ptá se reportér. "BBastná? Přeštastná! Nikdy se už neprovdám za nikoho jiného, než za
Španěla. "
Skot přišel zaplatit poslední splátku na kočárek."Jak se má váš malý?" ptá se prodavač.
"Děkuji, dnes ho přijali na lékařskou fakultu."
Vášnivý rybář potkal kamaráda a už zdálky hlaholí:"Vypravoval jsem ti už o té štice,
kterou jsem chytil před 14 dny??"Ano. Ještě pořád roste?"
"Vržou ti boty, kamaráde. Určitě je nemáš ještě zaplacené.""Proč věříš na pověry? To
by mi musel vrzat i klobouk."
Čte host v jídelním lístku: snídaně 6,30 až 11,30. Oběd 12.00 - 15,00, večeře 15,30 22.00. Smutně zavrtí hlavou. "Musím jinam. Ták dlouho jíst nedokážu."
"Miláčku," ptá se novomanželka po několika dnech,"chtěl bys k snídaní kávu nebo čaj?"
"Jestli to, oo bylo včera, byl čaj, chtěl bych raději kávu. Byla-li to káva, tedy bych
chtěl raději čaj."
Anglický filosof Alfred North Whitehead psal jednou svému žáku Bertrandu Russelovi,
s kterým později napsali ,rPrincipia maťhematica". "Především se snažte ve svých pracích,
o jednoduchost. A. potom jí zásadně nedůvěřujte. "
"Copak zde hledáte?" ptá se policista pána, který se bezradně rozhlíží. "Hledám parko
viště. ""Ale vždyE nemáte auto?""Ale mám auto, jenže hledám parkoviště, kam jsem jej
postavil."
Redaktor velkého francouzského časopisu se bavil s filmovým hercem, který byl považován
za Dona Juana. "Prozradil byste našim čtenářům, o čem se musí muž se ženou bavit, aby
měl u ní úspěch.""0 její kráse.""A když je ošklivá?""0 ošklivosti druhých žen."
Děti mají kreslit pasoucí se krávu. Lenivý Honzík nenakreslí nic. "Kdepak jsi nakreslil
trávu?" ptá se učitel. "Tu už kráva sežrala. ""Ale vždyť, jsi žádnou krávu nenakreslil."
"Protože když sežrala trávu, tak odešla do chléva."
"Pořád mi vrtá hlavou, čím to je, že si ženy pamatují datum sňatku, ale muži většinou
ne, "filosofuje jeden rybář. "Na tom není nic divného. Pamatuješ si, kdy jsi ulovil první
ho kapra?""Samozřejmě! ""Ale on si to určitě nepamatuje. "

POSLEDN
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Curyšský misionář nebude
St.Gallenský misionář má
zavolejte ho telefonem Na bohoslužby a dovolené

mít bohoslužby první tři neděle v srpnu!
dovolenou v srpnu. Pokud ho budete potřebovat,
většinou se bude zdržovat doma.
or/tetníclvcmisionářů se zeptejte jich přímo!

JEDEN ČTENÁŘ nás upozornil, že v Africe pracují dvě kongregace Bílých Otců. Náš Otec
Čížkovský patří k Oblátům Panny Marie, ne k těm, kteří měli u nás sjezd.
TENTO KLUB jsme psali postupně, některé zprávy jsou snad už překonané a jiné uveřejňu
jeme víckrát, pokaždé z jiného hlediska např. o Econu. Prosíme o pochopení.

ZPRÁ VY- Z P R Á V Y -ZPRÁVY-Z P R Á V Y - Z P R Á V Y
Sekretariát pro jednotu křestanů vydal dokument o ekumenické spolupráci na oblastní,
národní a místní úrovní. Byl vydán 22.února t.r., nyní jej otiskl oficielní vatikánský
list LxOsservatore Romano v č.29. Předsedou sekretariátu je kardinál Willebraidr.
BISKUP H.M.JANSSEN z Hildesheimu předal na římské pouti sv.Otci‘umělecky zhotovený
relikviář s ostatkem blahoslaveného Olivera Plunketta, který bude 12.října t.r. pro
hlášen za svátého. Sp.Otec přijal rělikviář s velkou vděčností a když jej předával
svému s e k r e t á ř i ř e k l dvakrát: "Jak krásné. Díky. Modlím se za vás. Modlete se i vy
za mne."
ANGLIČTÍ A WALLESŠTÍ BISKUPOVÉ vydali u příležitosti zavedení nového, pro všechny
závazného římského misálu, prohlášení, v němž projevují obavy, aby nedodržování před
pisů o obětování mše sv. nevedlo k odpadu od Církve. Sv.Stolice prohlásila, že
nedovolujejdalší experimenty s Nejsvětější obětí a. že každý kněz musí sloužit mši sv.
podle oficielních textů a předpisů. Kněz má volnost vybrat si z oficielního misálu
mešní formulář, ale nesmí zavádět vlastní liturgii
jak při předpisech o kněžském
oděvu /např.nesmí sloužit mši sv.v.civilním obleku Jen se štolou/ tak’
-:při závazných
obřadech a modlitbáchú Na druhé straně se mátou věřící prohlašováním, že mše sv. pod
le nových předpisů je heretická. 0 heresi nemůže být ani řeči, oběť mše sv. se během
.století měnila, ale základ zůstává stále stejný. Mše může být sloužená jak latinsky,
tak anglicky.
Prof.ALEŠSANDRINIy mluvci sv.Stolíce3 dementoval zprávy italského týdeníku, podle
kterého prý byl Msgr Casaroli v posledních letech třikrát v Pekingu.
:
PŘI PROCESU O BLAHOŘEČENI PIA XII. se jednalo též o masakru italských rukojmí v
adreatských jeskyních. Kardinál Mario Nasalli Roca di Comeliano, tehdejší vězeňský
kněz, prohlásil, že o tomto masakru se dověděl papež až dodatečně. Totéž potvrdila
paní, zpirátelená s rodinou jednoho ze zastřelených.
'. ■
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T Ý D N U BUDOU

PŘEDNÁŠET:

Dr. Vladimír Neuwirth: Úvodní slovo.
Otta Filip: Zkušenosti českého exilového spisovatele
Prof.D r .Antonín Měšťan: Češi, Slováci a Poláci ve východním bloku.
Dr.Karel Skalický: Evropa - matka revolucí.
Prof.Dr.Karel Vrána:'Křesťanství, křesťanská tradice a evropské sjednocením
Dipl.hist.II.Hanzalová, J.Kočí, S.Šich: Slavnou minulostí.- Pásmo s diapositivy
Dr.Barbara Schmid-Egger: Evropská idea v Západní a Střed.Evropě /německy/
Prof .Dr. Mojmír Vaněk: Vzpomínky na Václava Talicha
Prof.Dr.J.Kosta: Setkání hospodářských systémů
Jan Novák: Bohuslav Martinů. J.Novák a El.Nováková: KLAVÍRNÍ KONCERT
Dr.R.Strobinger: Postoj Čechů a Slováků k Západní Evropě. . . *■
Prof .Dr.E.Lerriberg: Český národ a jeho národní stát v evropském kontextu /německy/
J.Stingl: Dnešní evropská krize jako nový podnět k sjednocení Evropy.
Výstava malířů. Gertrudy GÓPFERTOVE a Karla FRIEDRICHA. Písňový koncert M. Bradové.

AKADEMICKY” TÝDEN SE KON.Í V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ, MOŽNOST PROCHÁZEK, DEBAT, SPORTU A JE
MIMOŘÁDNĚ LEVNÝ. D O P O R U Č U J E M E, ,
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