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SVÁTKY UTRPENÍ A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

DRAZÍ PŘÁTELÉ,
Jakub LOEW, konvertita ze židovství, píše o podstatě Církve:
"S nebeským královstvím je to jako s hořčičným zrnkem, které člověk vzal a zasel na
svém poli... Jestliže... zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však,
přinese hojný užitek.." /Mat 13,31, Jan 12, 24/.
Semeno je Ježíš sám; při jeho smrti na kříži se zrodila Církev. Od tohoto okamžiku ži
je v Církvi Bůh, jako když semeno přenáší celou svou životní sílu na stran, který z něj
vyrostl a s kterým tvoří jeden celek.
Semeno a stran, který z něj vyrostl, nejsou už dvě věci, nýbrž jediná; Kristus a křesťané
tvoří jediný celek. Už v semeni je zárodek celého stranu; Ježíš se vtěluje v křesťany.
Na nádherném kmenu však zanechali kolemjdoucí stopy - a to velmi nehezké. Jeho kmen a mís
to, kde strom stojí, zneuctily řezy a rýhy mečem a sekyrou, prach a špína; napadl ho li
šejník a hmyz - ale pod zneuctěnou kůrou mocně proudí míza stranu.
Tak je znetvořován často i silný dub - Církev. Každé historické období v ní zanechalo
své stopy, svůj způsob myšlení, své radosti, svou ošklivost, svou bídu, své drama. Stole
tí netrpělivosti zrodilo inkvizici, doba fanatismu náboženské války, politické intriky
vedly k Bartolomějské noci, k níž zvonily zvony St.Germaine.
Avšak Církev je silnější než zlo - moc smrti ji nepřemůže. Život Církve je proto nezni
čitelný, protože je to život samého Ježíše Krista.
Místo, kde se setkávají dvě pravdy, je tajemství; každou jednotlivě mažeme pochopit, ale
jejich setkání nám zůstává utajeno.
Setkání člověka s Bohem je vždy tajemství: Boha - jehož nesmírnost uznáváme, a člověka,
jehož ubohost a všednost zakoušíme sami na sobě.
Jak je možné, že takové setkání vůbec existuje?
Bůh si pro setkání s člověkem v čase vyvolil bod - a tím je Církev; této skutečnosti
uvěříme jen tehdy, uvědcmíme-li si, jak nesmírně nás Bůh miluje.
Ano - Církev je tajemství,
zapletené do hříchu svých
dětí, ale tento hřích je
jejím odpůrcem, s nímž musí
bojovat až do konce časů.
Ano - Církev je tajemství,
svátá Církev, která vůbec
není Církev ideální, nýbrž
prostě Církev v historii
lidstva, Tělo Kristovo,
které v ní žije dál.
Ano - Církev je tajemství,
Církev Petrova, Církev Ří
ma, v které žije dál Ježíš
Nazaretský, v ní se šíří a
v ní se sděluje.
Ano - Církev je tajemství.
Její kmen koření v lidských dějinách, její koruna sahá do nebes. Církev je svátá, ale její
děti jsou lidé hříšní."
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
\ Sv.Otec při,jal egyptského presidenta A.Sadatg, který 15. 2. zakončil v Římě
svou cestu světem. Rozhovor, na začátku soukromý, trval 50 minut.
V Albánii, jediném absolutně nevěřeckém státě světa, zmizeli tři
biskupové. Má se za to, že byli zatčeni hned poté, co jim režim úplně zaká
zal konat jejich povinnosti. Do r.1977 je směli ještě poněkud plnit.
V již.Americe se ujímají opuštěných farnosti řeholnice. Smějí udělovat křest
a svátost nemocných. Sestry pracují nezištně a hlásají ryzí víru, proto získali pro Krista
řadu víře už odcizených křesťanů. Starají se o zlepšení sociální úrovně svých "famíků".
U příležitosti 49.výročí podpisu later.smlouvy, kdy se r. 1929 smířila sv.Stolice se sjed
nocenou Itálií, navštívil jako obvykle sv.Stolici italský vyslanec. Mezi přítomnými byl
m.j. i gener.sekretář KSI Berlinguer. Připravuje se revize tohoto konkordátu /smlouvy/.
Za přítomnosti sv.Otce byly vydány 4 dekrety pro blahořečení: Luigi Oriona, kněze a zakla
datele Malého díla Boží prozřetelnosti/nar.1872,+1940/. Marie od sv.Ignáce/Claudiny Thévenet/, zakl.kongr.sester Ježíše a Marie/nar.v Lyoně 1774, +1837/. Anny Marie Adami, zakl.
kongr.služebnic neposkvrněné Matky Páně a Institutu dobrého pastýře v Parmě/nar.1805, +1893/
Marie Francesky od pěti ran/Margaret Sinclair/sestry III.řádu sv.Františka /nar.1900 v
Edinburgu, + 1925 ve Warley/.
K stánu výročí od smrti Pia IX.se sloužila 7.2.slavnostní mše sv.v římské basilice sv.Vav
řince před hradbami. Kard.Pietro Palazzini ocenil zásluhy papeže a řekl, že dnešní spo
lečnost bohužel spíše poslouchá vlastní bůžky a pověry než Boha. I tehdy byla kultura
ovlivněna nevěrou a laicismem. Pius IX. ,vl. jménem Giovanni M.Mastai Ferretti, se nar.1792
v Senigalii a vládnul od r.1846 do r.1878 - nejdéle ze všech papežů. Za jeho vlády se
zmenšil papežský stát na Řím a okolí a byl vyhlášen článek víry o Neposkvrněném Početí
Panny Marie. Jeho doba byla plná převratů. Italské pošty vydají k tanuto jubileu známky,
dosud nebyly vydány známky s vyobrazením papeže - novinka. - O osobnosti tohoto papeže
napsal min.rok knihu mladý historik A.B.Hasler. Kritika mu vytýká, že se v knize dopouští
četných metodických omylů a lehkověrně přijímá pochybné prameny, např.cituje výroky ne
přátel Církve, odpadlíků a nevěrců a tak kreslí postavu papežovu jednostranně,ba groteskně.
První postní neděli začaly ve Vatikáne exercicie. Kazatelem byl rektor papežského bibl.
ústavu, jesuita Carlo Martini. Zúčastnil se jich i sv.Otec, takže odpadly všechny audien
ce, mimo přijetí egyptského presidenta. Carlo Martini mluvil také na papežské saleziánské
universitě při poradách o dalším vzdělání kněží a to o teologických zásadách, s kterými
máme přistupovat k Písmu svátému.
Pavel VI.vyzval znovu lékařskou vědu, aby hledala vhodné metody plánování rodiny,"kde by
se bral ohled na celkové rozvinutí lidské osobnosti a její důstojnosti a na přijetí
života do středu manželské lásky." Od 10.do 19.2.zasedala v Austrálii mezinár.konf.o při
rozeném řízení porodů. Také uplynulo 10 let od vydání encykliky Humanae vitae.
Římská kapitula má námitky proti tomu, aby se stavěla mešita na kopci u Tibery,jednom z
mála zalesněných míst v přeplněném Římě. Mešita je pro 40 tis.Arabů ve městě. Po II.vat.
sněmu nemá Vatikán proti stavbě zásadní námitky, minaret však nesmí být vyšší než věz
sv.Petra. Také v některých švýc.městech jsou malé mešity, např. v Ženevě nebo v Curychu.
Arcib.Lefebvre vydal nedávno knihu Satanův mistrovský kousek /Coup de Maitre de Satan/,
namířenou proti Pavlu VI. Vytýká prý v ní různé novoty, jako je pohřeb žehem, večerní
mši sv.v sobotu, smíšená manželství ap.
Sv.Stolice dementovala zprávu, že v tajných vatikánských archivech je závět vévodkyně z
Angoulemu, dcery Ludvíka XVI. Svýc.advokát Moritz Insenschmidt tvrdí, že syn Ludvíka XVI.,
byl po otcově popravě za franč, revoluce vyměněn v Templu za jiné dítě a dostal se do
Švýcarska pod jménem Josef Franz Rassl.
Osservatore Ronano věnoval dlouhou studii opatskému chrámu Mustair/GR, diecéze Chur, zal.
r.800 Karlem Velikým. Zmiňuje se i o kostele Zillis,který má nejstarší známý strop/XI.st./
Sv.Otec projevil na gener.audienci v únoru obavu, že křestané, stísněni denními starostmi,
se vyhýbají společenství a uzavírají do rodin./Tak uvolř.ují cestu aktivním komunistům/.
Před bohoslužbami v chrámě sv.Petra demonstrovalo asi 10 tis.mladých pro malomocné. Večer
byla ve sport.paláci vzpomínková slavnost na apoštola malomocných Raoula Follereau /+7.12/
Mluvil také Abbé Pierre a biskup z Ivrey, Luigi Bettazzi.
Na římské klinice zemřel 18.2.ředitel vatikánské hvězdárnu, jesuita Patrick Treanoc.
Papežský ústav pro křesfc.archeol.slaví 50 ti letě jubileum. Byl založen na podnět Pia XI.

2

3

Tragický život

6.dubna - Strašný den! Mamě toužím po něčem, co by naplnilo
můj život! Jaký je to život? Žiji den ze dne, v přepychu,
spoután materialistickým měšťáctvím. V zaměstnání primitivní
šéf - mimochodem strejda - netuší, že by ho mohla moje krásná
teta klamat. Na příklad se mnou! Nemohu jí nic dokázat, ale
mne dosud každá přítelkyně oklamala. Co je platné bohatství,
co příjemná tvář, co moderní oblečení? Jsem hluboce nešťasten.
Jak dlouho se ještě budu vláčet tímto nesmyslným životem?
10.dubna - Mám novou přítelkyni. Vlastně dvě přítelkyně, jsem
však na vážkách, kterou si zvolím. Osud mě přitahuje k oběma. První je svůdná, ovšem trochu
hloupá, ale k čemu je ženě chytrost? Druhá je elegantní, sportovní typ, ale zase příliš
chytrá. Hovořil jsem s ní a s kamarádem Odólesm na soiré u našeho unělce Vendelína. Když můj
Osud odešel, povídá Odól:"Nepochopil jsi, co ti naznačovala?" "Tuším to, ale nemám jistotu,"
odvětil jsem. Ovšem, naznačovala, že mě miluje. Odól však řekl:"Po celou tu dobu ti říkala,
že jsi trouba." Otočil se a odešel, žárlí, vím to, přesto jsem v noci nezamhouřil oka.
15.dubna - Maminka se ptala, pro kterou z dívek jsem se rozhodnul. Ráda ty viděla kolem sebc vnoučátka. Úplně jsem na svoji rozervanost zapomněl, a na děvčata také. Protože se za
prvé učím nový tanec a za druhé jsem potkal v jízdárně rozkošnou kůstku. Sedí na koni jako
přilepená a řekla mi, že má koně šíleně ráda. Zmínil jsem se o ní mamince, ale maminka ne
souhlasí. Nevím, je-li mužné nesouhlasit také?
20.dubna - V televizi dávali film o mladém muži, který byl jako já plný tragických rozporů.
Dvě dívky, nemohl se rozhodnout, kterou miluje, jedna spáchala sebevraždu, druhá vstoupila
do kláštera. Staromódní film - nejméně deset let stará rachotina, dnes by si děvče namluvi
lo jiného a hotovo - ale v zásadě řešil mou otázku. Otázku rozervance, mladého zoufalce
nad bídným osudem. Protože v zaměstnání mi dává hlupák strýc pokoj, koukám celé hodiny z
okna na hluboko po ulici se hemžící lidské mravence a vracívám se dcmů úplně ubit. Matka má
se mnou soucit, ale otec je tvrdý. Vyčítá strýčkovi, že mě dost nezaměstnává, ale strýc
se vymlouvá a tvrdí, že bych stejně každou práci zvoral.

25.dubna - Náš umělec Vendelín - dosud stejně rozháraný jako já - našel cíl života. Dostal
se do skupinky mladých revolucionářů. Nadšeně nám o tom vykládal, oči mu jiskřily a já nu
záviděl. Franta však řekl, že mluví blbiny, kdyby raději koukal dostudovat uměleckou aka
demii, prý má talent. Vendelín se urazil. Bylo mi ho líto, chápu ho. Našel konečně naplnění
svého života. Když jsem ho utěšoval, řekl, že chce nechat děvčat a odložit štětec a bude
se věnovat šíření nové revoluční myšlenky. Zeptal jsem se ho, jaká je to myšlenka - ale od
pověděl vyhýbavě. Snad je to tajemství! Závidím mu. Jak jsem nešťasten!
30.dubna - Celou noc jsem prožil v hrůze. Tentokrát to nebyla cmrzelost životem, neblahá
tušení osudu, spoutaného maloměšťáckými předsudky, nýbrž fádní bolení zubu. Zvláštní! Začal
mě bolet zub - dolní stolička - a na tragedii svého života jsem okamžitě zapaměl. Uvědcmil
jsem si, že musím k zubaři a že to nebude příjemné, i když má velmi hezkou asistentku. Vo
lal jsem tam ještě v noci, ale nikdo nebral telefon, až se o šesté ohlásila posluhovačka.
Slečna prý přijde v osm! V osm!! Hrůza!!! Vzal jsem si dva prášky, trochu to otrnulo, ale
co bude dál?
30.dubna - dopoledne. - Mamě jsem se snažil slečnu přemluvit, aby mě lékař ošetřil hned.
Prý se náhlé případy ošetřují až večer. Po šesté. A platí se dvakrát tolik. "Na penězích mi
nezáleží!!!" zařval jsem do telefonu, znechucen přízemností, která mě mučí už léta. Slečna
řekla Mement, zřejmě zakryla mluvítko a hovořila se zubařem. Pak povídá, že když je to tak
strašně nutné, ať přijdu za hodinu, bude to stát třikrát tolik a peníze mám
hned přinést s sebov. Pak jsem musel volat znovu, že přijdu v poledne, mat
ka šla do salonu krásy a dema není ani rapp. Slečna se ptala, kolik je mi
let. K čemu to, k čertu, potřebuje? Řekl jsem dvacet osm a odložil sluchát
ko. - 30.dubna večer. - Zub je venku! Je po bolesti. Když tak o tem uvažu
ji, mám se vlastně skvěle. Nic mě nebolí, mám báječné místo, príma šéfa,
hodného tátu - a namluvil jsem si hned slečnu od zubaře. Jak krásně se
usmívala, i když musela jít rozměnit tisícovku do banky naproti. Jsem
nesmírně šťastný. Ale - bude se líbit máti?
A.A.
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Jistě už modernímu člověku napadlo, že by mohl být šťastnější, kdyby někte
ré ze svých názorů obrátil vzhůru nohama a dělal opak toho, co dělá.
Naše doba volá po revoluci; to je ovšem jen slovo, zakrývající cestu, kte
rou za staletí probojoval svět. Komunismus se např. chvástá, že je revoluč
ní, ve skutečnosti není začátkem nového věku, nýbrž smrtelným chroptěním
starého. Vždyť staví na stejném základním principu, na kterém stavělo minu
lé století, totiž na materialismu - a na tom není nic revolučního.
Náš svět se podobá obrovskému parníku na širém moři; má zdravotní zařízení,
chutnou kuchyni, dobrou pracovní organizaci, obchody plné zboží, výbornou
službu, má různá sdružení a svazy, zábavu a pořádek - jenže pluje nespráv
ným směrem.
Téměř celé moderní myšlení, vzdělání a život jsou postaveny na špatných
základech: chtějí nechat člověku na vůli, aby užíval svých citů a instink
tů jak se mu zachce. Tomu říkají svoboda. Rada, aby se něčeho zřeknul, se
považuje za "nezdravé potlačování". Sebekázni se říká "omezování osobnosti";
askeze čili sebezápor, který si odříká i dovolenou věc, se nevrle a zamra
čeně označí za krutost vůči sobě samému.
Je divné, že psychologové a vychovatelé si nevšimnou mylných závěrů tako
vých myšlenek. Hlasatelé hesla "nic nepotlačovat" předpokládají, že všechny
instinkty a touhy, každý cit a vášeň, jsou dobré. Ve skutečnos
ti nejsou tyto podněty ani dobré, ani špatné; stojí mimo mrav
nost, jako klapky klavíru. Nedá se tvrdit, že bílé klapky jsou
dobré a černé klapky jsou špatné. V tomto případě rozhoduje o
správnosti nebo nesprávnosti něco mimo klapky; totiž sou
hlas nebo nesouhlas jejich klapání s notami skladatele.
Totéž platí o citech a instinktech; jejich mravnost urču
je PŘEDMĚT JEJICH ŽÁDOSTI.
Láska muže k vlastní ženě je správná, ale láska k ženě
jiného muže je nesprávná, i když je v obou případech cit
stejný. Snášet lidi nevalné pověsti je správné; vždyť
jsou to tvorové Boží, musíme jim prokazovat lásku proto, že je miluje
Bůh a mají u něho věčnou hodnotu. Snášet však různé podvody a zločiny ne
ní správné, proti těm se musí bojovat.
City a pocity tvoří pozoruhodnou sílu, která se může snažit o dobro i o zlo.
Asi jako lokomotiva může táhnout náklad zboží nebo si to namířit proti zdi
na konci koleje a zed rozbořit. Protože jsou tyto síly tak mocné, je nutné
je nejen chránit, ale dát jim i dobrou mravní výchovu, t.j. správný před
mět, dobrý cíl.
Dovolit, aby všechny city měly naprostou volnost, jak by někteří chtěli, je
jakýsi druh zvrácenosti. Ne však opak. Tvrdí se, že v sebezáporu, který pů
sobí bolest, nacházejí lidé uspokojení. Cítí však uspokojení boxer, který
se cvičí na svém pytli v boxování nebo se tak připravuje na vítězství?
Manžel, který se po celý rok každý den vzdává své skleničky, aby mohl na
vánoce koupit své ženě hezký dárek, to určitě nedělá proto, aby pěstoval
protipřirozenou pýchu. Dělá-li to muž z lásky k ženě, proč by nemohl přiná
šet křesťan oběti z lásky k Bohu a k bližnímu? Cíl askeze, sebepřemáhání a
umrtvování je láska k Bohu. Křesťanské sebepřemáhání a askeze se nedomnívá,
že svět je vnitřně špatný, ale spočívá v přesvědčení, že Bůh je vnitřně dob
rý. Lod, ke které se blíží bouře, shodí raději část nákladu, aby se celá
dostala do přístavu; tak si křesťan odepře nějaké dovolené potěšení, aby
dosáhl hlubšího míru a mohl se úplně oddat lásce k Bohu.
Kdo ovládá svůj hněv nebo se mírní v pití, i když má pokušení, kdo raději
něco daruje než aby se stal lakomcem, kdo si odepře cukroví,aby pomohl chu
dákovi ten nemá radost ze sebetrýznění, ale miluje Boha a svého bližního.
-------—--------------------------------------------------------------- - —— J.F.SHEEN -------------------------------------

PODIVUHODNÝ P. ANTONY
Z rozhovoru se sesnulým Otcem Vochocem máme několik vzpomí
nek na domažlického kněze P. V.ANTONYHO. Jako řada ceských a
slovenských knězi a biskupů, zasloužil by si P.Antony ce
lou knihu.
OTEC ANTONY přišel do Domažlic r.1924. Tehdy mi bylo 6 let,
chodil jsem do první třídy. Nevím, jak se to stalo, ale dí
val jsem se na Otce Antonyho jako na svého tátu. Nikoho jsem
neměl v životě tak rád jako Otce Antonyho. Rozdával nám
obrázky - a co víc, kaplanka byla pro mne otevřena po celou
dobu studií. Přišel jsem k němu, kdy mi napadlo, a snědl jsem
u něho vše, na co jsem přišel. Nikdy neřekl ani slovo. Ministro
val jsem mu - byl to prostě můj táta, kterému jsem se se vším svěřil.
ŘEKNU VÁM historii, jak jsem se rozhodl jít do semináře. Byl jsem už v oktávě, když mi na
padlo, že bych se mohl stát knězem. Maminka mi dávno zemřela, s tátou jsem o tom vůbec nemlu
vil. Mám jít? Nemám jít?
BYLY VELIKONOČNÍ SVÁTKY. Doprovázel jsem tetu na nádraží. P.Antony tam doprovázel sestru.
Když naši odjeli, pozval mě na skleničku. Byl jsem mladý, hlad jsem měl stále, tak jsme šli
do hospody ke Karlůsům a dali jsme si kozlátko a dobré vínečko. Sklenička šla za skleničkou,
už bylo po půlnoci a já začal zpívat známý šlágr:"Venoušku, Venoušku to se dělá..."
PAK JSEM mu řekl, že bych byl rád knězem, ale že to bez ženských nevydržím. P.Antony povídá:
"To víš, občas to člověka píchá, ale Pán Bůh ti pomůže.""Když mi Pán Bůh pomůže, tak já na
toho faráře půjdu!"
TAK JSEM SE ROZHODL, že se stanu knězem. Vypili jsme ještě několik skleniček - divná pří
prava na kněžství, co? A hned jsem podal žádost do semináře. Loučili jsme se slavnostně,
tancovali jsme, děvčat kolem plno, nálada výborná - a na maturitním večírku jsem byl už v
kolárku. Nikdy jsem nelitoval, že jsem se stal knězem! Nikdy! Bylo to pro mne světlo!
V SEMINÁŘI jsme měli Msgr.R. a všechny ty pokrytce, někdy bych tím nejraději praštil. Ale
bylo tu světlo - P.Antony. Hrdina od začátku do konce. V Domažlicích byl od r.1924 do 1949.
NEŽ JSEM UTEKL, byl jsem na promoci svého bratra a můj táta povídá:"Antony dostal doživotí."
Když ho odsoudili, ptali se:"Tak, faráři, chceš ještě něco říci?" Odpověděl:"Lituji, že
jsem těch lidí nepřevedl přes hranice ještě víc."
ANTONY BYL A JE STÁLE M0J IDEÁL.
25 LET NEBYLO v domažlickém okrese ani jediné kněžské povolání. Za Antonyho vstoupilo do se
mináře 17 kněží - a ani jediný od kněžství neodpadl, VŠICHNI ZŮSTALI VĚRNI! Někteří, např.
Vašek Růžek, zahynuli za války při náletech. Já bych ho pokládal za většího hrdinu než byl
Hlouch nebo Beran. Byl to světec.
NĚKOLIK OBRÁZK0. Konec války. Američané stříleli z Bavor na Domažlice. Antony řekl:"Moje
farnost nesmí být bombardována," a nařídil vyvěsit bílé prapory. Lidé vytáhli lajntuchy,
prostěradla a vyvěsili je na bidla. Reakce byla děsná. Velitel kasáren hrozil, že toho, kdo
to udělal, zastřelí. P.Antony se přihlásil, že to nařídil jako farář, aby bylo město ušetře
no. šel do kasáren a řekl veliteli:"Kdybyste to tak udělal ve sván rodišti, byl byste hrdi
nou. Nechci, aby bylo město zničeno. Nemáte tu co dělat! Jděte, odkud jste přišli!"! když
se s ním pohádal, nezastřelili ho, naopak: vojáci odešli a Domažlice se staly otevřeným
městem.
DALŠÍ OBRÁZEK. Přišel komunismus a bylo nutno převést P.Lekavého a Jandáčka. Přijeli jakoby
na lyže, ale sníh nebyl. Z Železné Rudy to dál nešlo. Zavolali mě do Horšovského Týna a
řekli:"Máme tam nahoře nějakého Lekavého, náměstka brněnského starosty a Antonína Jandáčka.
šel jsem nahoru: "Hoši, máme těžkou situaci, ale v bryndě vás nenecháme. "Abychom nějak odpo
ledne zaplnili, zavezl jsem je do Klenčí, povozil je po Chodsku, v Horšovském Týně jsme
snědli pekáč uzeného, dělali šaškámy, polykali vidličky a nože, a pak jsme je odvezli na
místo, kde je převzala spojka do Všerub a odtud je jakýsi hrobař převedl do Bavor.
KONEČNĚ PŘIŠEL k Antonymu jakýsi člověk a povídá:"Dověděl jsem se, že ve dvě hodiny v noci
vás přijdou zatknout. Slyšel jsem o vás úžasné věci. Plojhar je na vás strašně naštvaný.Ne
chci, abyste skončil v kriminále. Moje auto vás odveze do Bavor. "Ale Antony odmítnul: "Nepůjdu nikam. Zůstanu věrný svým ovečkám. Až přijedou, najdou mě ležet v posteli vedle táty."
V NOCI PŘIŠLI, spráskali ho, soudili a dostal doživotí. V kriminále prokopali tunel do Ně
mecka a utekli. On pomáhal, ale neodešel. Ráno se ptali dozorci:"Modlil ses, faráři?""Mod
lil!" Zmlátili ho a dali do samovazby. Po propuštění dělal zahradníka, až přišel Dubček.
BISKUP HO JMENOVAL katedrálním farářem v Budějovicích. P.Antony opravil celou katedrálu.
Pak ho poslali do Soběslavi a za dva dny poté zemřel v čekárně u lékaře.
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
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Rusku, vypovězenou s mužem Rakušanem z SSSR, pronásledují "emigrantské" sny. A navštíví
ji tajemný host. Je to Sten sovětské tajné policie?
28.března 1926.
Přišla jsem ze země, kde nejsou svátky. Stejné jídlo i oblek, stejná nálada a žádný klid.
Muži nají přesčasy, brigády a schůze, ženy se snaží, aby ve volnu daly do pořádku domác
nost. Uklízí se, pere, vaří - pokud možno na týden dopředu. Sváteční náladě se vyhnout,
tu smí u Rusa vyvolat jen nějaká revoluční událost.
Zde je úplný opak. Neděle vrhá světlo na celý týden. V pátek večer umývá domovnice schody,
čistí kliky a okna. V sobotu odpoledne prosí zákazníci, abych jim dala do ledničky maso na
nedělní pečínku. V mísách, pečlivě zakryté bílými ubrousky, leží řízky, pečeně, vepřová aj.
Kdyby celý týden hladověli, v neděli musí být slavnostní, pořádný oběd. Když stavím takovou
mísu do ledničky, ptám se, mají-li tu lidé tušení, jak dobře jedí. Nejen bohatě, ale chut
něji a rozmanitěji. A vědí muži, jak vděčí ženám, že se s takovou láskou věnují domácnosti,
místo aby se politicky školily? V Rusku je domácnost otroctví, od něhož se musí žena osvo
bodit.
Pro nás ovšem není neděle tak milý den. Chybí nám něco, co nás v očích druhých ponižuje.
Nemáme to, co má i prostá dělnická rodina - sváteční oblek. Musíme to pečlivě tajit; proto
vycházíme jen v plášti, když jsou všichni u oběda; vykrademe se jako zloději a zmizíme
rychle v postranní uličce.
V pondělí se vypravuje, jak se strávila neděle; i mne se ptají. Abych neuškodila pověsti
obchodu,vymýšlím si různá nedělní potěšení, zakončená večeří v restauraci. Mohli by se
obchodníci spokojit ve svátek tím, že obíhají ulice Vídně a obdivují malebná zákoutí?

Celou noc se mi zdálo o GPU. šedivé, mlhavé ráno, stará stodola, odsouzenci k smrti. Sto
jíc za sloupem, rozeznala jsem mlhou několik tváří: otec, Vadím a Otmar. Přistoupil rudoarmějec s tupým nosem a hrubým obličejem, pctralu zacílil a stisknul. Zazněl výstřel - a
probudila jsem se. Jsem ve Vídni, v našem pokojíčku, vedle mne Otmar a dítě. Přitiskla
jsem se pevně k Otmarovi a brzo jsem zase usnula. Zdál se mi znovu stejný sen, tentokrát
ve sklepě, pod kostelem; viděla jsem bledé tváře obětí, slyšela pomalé, plíživé kroky kata
a věděla jsem, že nesou smrt.. .Kroky se blížily, .prožívala jsem minuty před smrtí, které
prožívali a prožívají nesčetní lidé v Rusku. Zdálo se, jakoby hrozné kroky přicházely ke
dveřím našeho pokoje..blíž a blíž. Otevřely se dveře - a probudila jsem se.
Nevím, jak často a v jakých variacích se vrátil dnes v noci tento sen...
Rusko, mé Rusko, dnes jsem spatřila tvou pravou tvář, nezahalenou, jaká je; a za chladného,
pochmurného rána se mi zdála naše kanirka s vlhkými zdmi, chudobou a temnotou, se svým jed
noduchým září zením a ošlapanou podlahou - rájem. Vždyí. jsem v Rakousku, jsem svobodná.
Nikdo nepřijde, aby mě zatknul, nikdo mě neohrožuje, nezastřelí bez důvodu.
Rusko, mé Rusko, jak jsem ti vděčná, žes mě vypovědělo ze svých temných stepí. Zavrhlo jsi
mě, a dalo jsi mi tím svobodu, svobodu, bez které není možný lidský život. Ale proč mě za
bolelo, když mi ráno chlapec řekl:"U vás v Rusku vstávají snad děti později, ale u nás
v Rakousku smějí vstávat dříve." Chtěla jsem totiž, aby déle spal. Pro něho je Rusko cizi
na. "U nás" je pro něho Rakousko. Proč se mi srdce tak bolestně zachvělo při myšlence, že
mé dítě už nebude nikdy Rusem?
Nepříjemný den. Objal mě listonoš a nabídnul lístek na ples, že tam bude a mohu si zatančit.
Chtěl mi ukázat, že jsem mu sympatická, ale nemohu si zvyknout na myšlenku, že jsem jen
mlékařka. Proč mi to není lhostejné? Dnes mě "sjela" paní Springerová, protože jsem včas
nedodala chleba. "Musím prát u paní majorové. Lajdáctví si nemohu dovolit. Milostivá by
se podívala, kdybych přišla pozdě." Namítla jsem, že mi pekař dodal chleba pozdě.
"Co je mi po tem. To je vaše věc, abych dostala chleba včas."
Co jsem měla říci? Půjde-li jinam, ztratím čtyři groše, a pro ty čtyři groše to musím spolk
nout.

Zvláštní je, že lidé, kteří jsou sami utlačováni, rádi jednají hrubě s těmi, kdo jsou na
nich nějak závislí.
Den se vleče, minuty mi připadají jako hodiny. Jak ráda bych si přečetla časopis pro indivi
duální psychologii, který mi Otmar přinesl z universitní knihovny, ale musím být v obchodě
tak dlouho, že mi nezůstane volná ani vteřinka. Konečně na knihu zapomínám. Vždyt život je
jako kniha a mým osudem je číst v knize života. Život se svou strašlivou pravdivostí mi ote
vírá svá tajemství a to je konečně víc, než může dát tištěná kniha...
Denně, v pět hodin přichází bledá, vyhublá paní se zamyšleným a resignovaným obličejem. V tu
dobu se vracívá její muž z práce. Zůstává v obchodě dlouho a pak mu tvrdí, že zde bylo moc
lidí a musela čekat. Chodí za mnou, protože - jak tvrdí - s ním je místnost malá. Je přesný
a puntičkářský, dělá vždy to, co se dělat má, nikdy neřekne nic přebytečného - a přece je
s ním život těžký. "Nemohu v jeho přítomnosti dýchat; jakoby se na mě řítily stěny. Dítě se
nesmí ani pohnout. Nehubuje, ale není v něm trochu lásky..." A hořce se rozpláče.
Tu přichází jedna z mých nejmilejších zákaznic, mladá paní Wolfová. První naskládá žemličky
do tašky, kradmo si utře slzy a odchází.
Paní Wolfová je štíhlá jako břízka, čistě a vkusně oblečená. Na ruce má osmiměsíční děvčátko.
Je jí sotva devatenáct. Muž je o dvacet let starší ale miluje ho. Není dlouho vdaná a stýs
ká se jí po Tyrolsku. Ráda u mne sedává a vykládá. Nakonec se rozpláče steskem po dcmově.
"Slzy v pravý čas jsou velká síla," napomínám ji," ale příliš častý pláč irůže zničit vaše
rodinné štěstí. Muž se vrátí z práce darů a najde vás v pláči. Nějakou dobu vás bude utěšo
vat, pak ho to cmrzí. Slzy jsou zbraň ženy, ale musí ji používat opatrně, jinak se obrátí
proti ní."
"Jak můžete žít mimo vlast a bez příbuzných?" ptá se už asi po sté.
"Žít se musí. Člověk se přinutí ke všemu, když chce." Sama se tak také povzbuzuji a paní
Wolfová se za chvilku směje. Má nesmírně milý úsměv a rozkošné, velké hnědé oči. Člověk
ztěží věří, že toto děvčátko je už matkou.
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Sotva píši, rozrušením se mi chvěje ruka. Přišel podivný návštěvník - Rus. Pcprvé tu slyším
mluvit ruský, proto to rozechvění? Snad i proto, že mluvil divně. Ještě byla v obchodě paní
Wolfová, když vstoupil, s aktovkou pod paždí jako agent. Pozorně se rozhlédl po obchodě a
napjatě poslouchal, co hovořím s paní Wolfovou. Když odešla, bez vybídnutí se posadil a za
tím co mě probodávaly jeho šedé, chladné oči, zeptal se ruský:"Jste Ruska?"
Přisvědčila jsem, neměla jsem však radost, že mluví mou mateřštinou. Podvědoně jsem cítila
neklid. Nevím proč, ale v okamžiku, kdy jsem zaslechla první ruské slovo, vyvstaly mi před
očima krvavé postavy z dnešního snu.
"Jak jste přišla do Rakouska?" zeptal se. V jeho obličeji se zachvělo něco, co mě - nevím
proč - pobídlo k opatrnosti. "Přišla jsem sem s manželem, Rakušanem," řekla jsem.
"Dobrovolně nebo nedobrovolně?" zeptal se se zlomyslným úsměvem. Obyčejná otázka, ale tón
hlasu, šál na hubeném krku a hlavně voskové prsty, podobné pavoučím nohám, ve mně vzbudily
nevysvětlitelnou nedůvěru a přání, aby odešel. Vznášelo se kolem něho podivné ovzduší, mu
sela jsem myslet na GPU. Něco slovy nezachytitelného, ale silnějšího, než viditelný důkaz.
"Chcete mléko s houskou nebo bez?" zeptala jsem se vyhýbavě.
"Ach ano,"odpověděl,"mám takovou radost, že vidím krajanku, úplně jsem zapcmněl na objednáv
ku. Jak jste přišla do Rakouska? Zatím sním tuto dortu." Vzal kousek dorty a dal se do jíd
la, ale oči ze mne nespustil. "Nemám čas na povídání," řekla jsem,"musím unývat ještě okna."
"S tou zákaznicí jste se bavila dlouho."
"Bavím se jen s těmi, kteří mě zajímají," odpověděla jsem a odvrátila jsem se.
"Asi vás z Ruska vypověděli, když se nerada bavíte s krajanem," řekl krátce a ostře. Rychle
jsem se obrátila a řekla jedovatě:"Snad o tem víte víc než já? Snad víte, proč nás vypově
děli?" Už jsem nepochybovala, že ví vše a nepřišel pro mléko a koláč, nýbrž aby vyzvídal.
"Uhádnul jsem," řekl dobrosrdečné."Jmenuji se Ivanov a jsem "politický". Utekl jsem za cara.
Chci zpět, ale rád bych věděl, jak se tam žije, stojí-li to za to."
"Nemám důvod, proč bych vám to vypravovala, "řekla jsem podrážděně.
"Proč jsou Rusové k sobě tak nedůvěřiví? Jsem starý revolucionář, bojoval jsem proti carovi
"Jsem nedůvěřivá proto," řekla jsem, dívajíc se mu ostře do očí,"protože zde si člověk nik
dy není jist před agenty GPU."
"Nemáte dnes náladu, asi jdou špatně obchody? Nebo se vám obchod nelíbí?"
"Obchod se mi líbí a nemám už čas," vpadla jsem mu do řeči. Zvedl se a položil na pult ši
link. "Zbytek si nechte!""Neberu zpropitné."Chtěl dát peníze Jurkovi, ale ten je nevzal.
Podrážděně odešel. - Kdo je to? Co po nás chce?

BISKUP

TEOLOG

Mnichovský arcibiskup kardinál Josef RATZINGER je vy
nikající teolog. Přednášel původně na teologické fa
kultě v Túbingen, když však pozoroval modernistické
a progresistické proudy, ničící jak teologickou vědu,
tak katolickou víru, odešel do Řezná. Tam učil, když
ho jmenoval sv.Otec arcibiskupem a brzo poté kardiná
lem. Napsal řadu článků a knih, z nichž jednu jsme na
pokračování uveřejňovali v KLUBu a má do konce roku
A.Bohoslužebná potřeba, mužské jmé
vyjít v nakladatelství KŘESŤANSKÉ AKADEMIE. Ve vati
no. jestliže-anglicky, konec abece
kánském rozhlase hovořil Otec kardinál o vztahu mezi
dy. B.Nedobrot/mn.č.2.pád/, pasivum
biskupským posláním hlásat víru a úlohou teologů.
příchylnosti, začátek jednoho z ti
Teologická věda a učení víry, které má hlásat biskup,
tulů sv.Otce, zn.polských aut.C.
jsou dvě různé role, které nesmíme zaměňovat, ale kte
Nádoba na Nejsv.svátost, dvě samo
ré také nemohou stát vedle sebe bez vzájemného vztahu.
hlásky. D.franč.mužský člen, město
TEOLOGICKÉ BÁDÁNÍ je podřízeno zákonům vědeckých me
na Podkarpatské Rusi, část kněžské
tod. Potřebuje určitý prostor
ho bohoslužebného oděvu, souhlásky
pro další pokrok a nabízí dom
krále zvířat. E.zájm.lidově, jiná
něnky, které MOHOU BÝT SPRÁVNÉčást kněžského roucha. F.jedlé kaš
ALE TAKÉ FALEŠNÉ. Proto se teo
tany, pasivum, zvíře severu, zn.
logická věda neobrací přímo na
aut jednoho švýc.kantonu.G.Obyva
veřejnost, nýbrž na okruh těch,
tel Velké Britanie,začáteční písme
s kterými vede vědecké diskuse.
na demokratické instituce, letecká
BISKUPOVÉ HLÁSAJÍ VÍRU společen
společnost, předložka, citosl.pře
ství věřících a chtějí jim zpro
kvapení, starodávné zájméno. H.Mís
středkovat podstatu křesťanské
to, kde se uchovává Nejsv.Svátost,
ho učení, tedy základní přesvěd
spojka. CH.Citosl.podivu, liturgic
čení, pro které mažeme žít a
ká barva, příslušenství oltáře, zn.
unírat, poněvadž autorita Ježí
uhlíku. I.Tříští, provaz, který
še Krista i autorita, kterou
má kněz kolem pasu.
předal své Církvi, nám dává všu
de a vždy jistotu, která je vyš
1.Zkr.koncentráku, zkr.lat.mše,
ší a kterou si člověk nemaže vy mešní kniha.2.Dvě samohlásky, obět
myslet.
ní stůl, ulice-latinsky. 3.lat.čís.
Spojení mezi těmito dvěma forma souhl.mater.na tkaní, liturg.bar
mi učení spočívá v tem, že celá vědecká teologie se
va na Vel.pátek a při zádušní mši.
nakonec vztahuje k prostánu jádru víry. Jako vlastnz
zn.belgických aut,lat.číslo. 4.spoj
věda maže obstát jen proto, poněvadž existuje toto
ka. lat.číslo, tak-něm.,bohoslužeb
jádro víry. Když zkonná její historické a vědecké
ný chléb. 5.Dvojité písmenko, zn.
předpoklady a následky, jde v podstatě vždy o to,
dusíku, zn. tureckých vozů, lihovi
nově umožnit přivlastňování, přijímání víry i její
na, předl., latinské číslo, nota.
praktické uskutečňování v proměnlivém čase.
6. Egyptský bůh, zn. teploty, sykavNa druhé straně to znamená, že biskupové nehlásají ví ka, mše-latinsky, spojka. 7.Předl.,
ru ve vzduchoprázdnům prostoru, a musejí přihlížet k miska na hostii, souhl.hry s míčem.
vědeckým výsledkům, aby mohli vůbec víru srozumitelně 8. Do severské země, předl.,nota.
hlásat. Proto musí být i biskup do určité míry teolog 10. První slovo rozloučení na kon
na druhé straně pak teolog jako vědec musí zůstat vě ci mše sv.-latinsky, bílé kněžské
řícím člověkem, jinak se mu jeho věc rozplyne pod
roucho, zn.španělských aut, nota,
rukama.
latinská číslovka. 11.Mešní barva
Pro úspěšný soulad obou úkolů se mi zdá tedy správné, pokání - v adventě a v postě, před
nesmazávat rozdíly. Teologové nemají vydávat své dom ložka, jiná předložka. 12.Místo,
něnky za víru a obracet se s nimi na všechny věřící.
kde se přijímá sv.pokání/mn.č./lat.
Biskupové nemají svou autoritou krýt sporné vědecké ..číslovka.___________________________ _
detaily. Jasné rozlišení je předpokladem kladné spolu TAK PRACUJ A TAK PEČUJ, JAKO BYS MĚL
práce, která je ve věku obecného zakademizování a zvě- VŠE UČINIT A BŮH NIC; TAK DOUFEJ V
dečtění života nutnější než kdykoliv jindy.
BOHA, JAKOBY ZDAR PRAČE ZÁVISEL JEN
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NA NĚM A NE NA TOBĚ. - SV.IGNÁC

máte
talent
pro
manželství
?

9

l.Máte zvlášt
silný vztah 1
ke svánu otci? '
ano 3 - ne O
2. Ráda se samostatně
rozhodujete? ano 0, ne 2
3.Chodíte ráda sama na nákupy nebo okukovat výlohy?
ano O - ne 2
4. Byla jste dříve často za
milovaná? ano O ne 2
5. Sníte často o jinán mu
ži?
ano O, ne 3
6. Jste v manželství spo
kojená? ano 2, ne O
7. Považujete HO za schop
ného člověka? ano O, ne 3
8.Věříte, že vás váš muž
miluje? ano 2, ne O
9.Žádáte po něm, aby měl
stejné názory jako vy?
ano 0, ne 2
10. Věříte v lásku na
první pohled? ano O, ne 2
11.Věříte, že mnoho v ži
votě je dílem štěstí?
ano 2, ne 0
12.Vyhýbáte se sporům?
ano 2, ne 0
13.Snadno se usmíříte?
ano 3, ne 0
14. Považujete kcnprcmis
za nutný? ano 2, ne O
15. Myslíte, že manžel
ství je dobrá a nutná
věc? ano 3, ne 0
16.Chtěla byste mít víc
peněz? ano 0, ne 2
17.Vyměnila byste své mís
to s přítelkyní?ano O,ne 3
18.Vaříte ráda?ano 2,ne 0
19.Vracíte se ráda dcmů z
cest? ano 2, ne 0
20.Pomáháte ráda jiným li
dem? ano 3, ne O
40-48 - výborná manželka
30-39 - lepší průměr
20-29 - tu a tam to skřípe
10-19 - k manželství se ne
hodíte, 0-9-nevdávejte se

„KDO TĚLO PÁNĚ NEROZLIŠUJE....."
Konstantinopolský arcibiskup, sv.Jan Zlatoústý, píše, že že četní křesťané jeho biskupské
ho sídla jen zřídka přijímají častěji než jednou za rok Tělo Páně.' V málo křesťanských pro
vinciích západu se pevně drželi starého zvyku, jít při každé mši sv.i k sv.přijímání. Ale
i tam si stěžuje sv.Augustin, biskup v severoafrickém Hippo:"Proč se díváte na připrave
ný stůl a nepřistupujete k jídlu?"
Sv.při jímání ve středověku a novověku víc a víc upadalo. I svati přijímali 'jen několikrát
do roka - nepovažovali se za hodné, přijímat Tělo Páně častěji. To je dosud zvyk ve východ
ní Církvi. Na západě povzbudil sv.Pius X /19O3-1914/ věřící k častějšímu sv.přijímání, za
předpokladu, že nemají těžký hřích a jdou se zbožným úmyslem. Po I.svět.válce začalo v
Církvi eucharistické jaro a liturgické hnutí, které zachvátilo široké vrstvy křesťanstva
a vedlo k prohloubení zbožnosti.
Po II.svět.váloe nastal hospodářský rozkvět a s ním nebývalý blahobyt. Zbožnost upadala.
Dříve řídil veřejný život duch křesťanství, ani nacisté se neodvážili ze strachu před lid
mi odstranit kříže ze škol. Nyní se společnost odkřesťaňuje bez protestu, křesťané se
vzdávají jedné pozice za druhou. Svět zaplavily proto špína, hanebnost, brutalita a teror,
a vedraly se i do rodin.
V době duchovního a náboženského úpadku začal II.Vatikánský sněm; chtěl obnovu Církve, mís
to toho se začalo všechno radikálně měnit. Věřící to nejvíc pozorují v liturgii. Začalo se
také hlásat jiné pojetí eucharistie.
Dnes mnozí nehledí na mši jako na oběť Nového zákona, kterou přináší Bohu zasvěcený kněz,
ale jako na eucharistickou hostinu, kde se shromažďu
jí věřící za předsednictví kněze. Proto se stále víc
samozřejmě při každé eucharistické slavnosti - výraz
mše sv. je už leckde odstraněn - přijímat, aniž se kdo
ptá, je-li na přijetí Těla Páně připraven a byl-li u
sv.zpovědi. Protože nával je velký, rozdávají Tělo Pá
ně i laici, ba i ženy.
Také způsob sv.přijímání se změnil. Většina přijímají
cích už uctivě neklečí a neklade se jim sv. hostie na
jazyk; přijímají stoje s napřaženou rukou a sami si
hostii kladou na jazyk. Věří, že to byl starý zvyk.
Je sice pravda, že prvotní Církev podávala eucharistický chléb do ruky, ne do úst. Rozdíl je v tom, že
tehdy přistupovali věřící k oltáři s úctou, t.j. sklo
něni, jak vidíme např.na vedlejším obrázku z 9.stol.
Hostii přijímali z ruky, na kterou jim ji kněz položil,
aniž by se jí druhou rukou dotýkali. Stejně přijímají dodnes kněží a jáhni východ.obřadu.
Tím se zabrání, aby nepadaly kousíčky hostie na zem a nebyly znesněceny.
Jaká je praxe dnes? Jsou četné farnosti, kde přijínají věřící stále s úctou. Ale neúcty
rek od roku přibývá a sice stejnou měrou, jakou přibývá přijímajících. Příkladů je dost.
Stále víc přijímají Tělo Páně nekatolíci, ba i nekřesťané a nevěrci.
"Jeden se podívá na souseda," píše laik,"co dělá s bílou oplatkou, kterou sám nezná a kte
rou mu kněz vtiskl do ruky. Pak ji sní a vrací se s klátícíma se rukama zpět. Nebo ji za
strčí do peněženky. Nebo snad také zahodí. .Nejhorší se stalo o svatodušních svátcích: kněz
v pestrém civilu, bez mešního roucha, bez oltáře, bez kalichu, bez pateny, bez hostií: sto
ly, na nich skleničky s vínem, mísy chleba, rozkrájeného na kostičky. .Řekli mi, že je to
tu už nějaký čas zvykem a že je to bohoslužba budoucnosti...."
Bude tak vypadat bohoslužba budoucnosti? Bůh nás chraň! Neřekne-li brzo Církev své mocné
slovo, musíme se obávat nejhoršího. Stále víc se vyprazdňuje obsah mše sv. a mění v oby
čejné shromáždění křesťanů. Hovoří se o "novém pojetí Eucharistie" totiž že má "společen
ství tvořící charakter" svátého těla a je to vzpomínka na Ježíše, jehož duch je v Církvi
živý. Tím se dostáváme tam, kde jsou už dávno protestanté - k pouhé vzpomínkové večeři.
Svátostný charakter Eucharistie je - hlavně v náboženských knihách - odstrčen úplně do po
zadí. Tento charakter byl od prvokřesťanských dob ve východní i západní Církvi stejný;
teprve po II.Vatikánském sněmu se o něm různě pochybuje.
MŠE JE, podle učení Církve, Malachiášem předpověděná OBĚŤ NOVÉHO ZÁKONA, KTERÁ SE SLAVÍ NA
PAMÁTKU UTRPENÍ A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ A JEHO OBĚŤ SE VE MŠI TAJEMNĚ ZPŘÍTOMŇUJE. Jak praví
sv.Pavel:"..účast na Těle Kristově."/I.Kor 10,16/.Je to svátostné sjednocení s Kristem.
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Slavení Eucharistie není tedy jen společná večeře věřících na památku Ježíšovu. Je-li ale
mše sv.oběť, v níž se uctívá a oslavuje Bůh, není při ní nutné sv.při jímání, i když je žá
doucí. Načpak, přijetí Těla Páně bez přípravy, bez lítosti a zbožného únyslu - je bezcenné,
ba hříšné.
Když ve středověku povolilo přijímání věřících, hledala Církev náhradu a našla ji ve starém
zvyku "eulogie". Byl to požehnaný chléb, který se rozdával věřícím po mši sv. Ve východních
obřadech se tento zvyk udržel dodnes, ba i v řadě míst ve Francii.
V "eulogii" ožívá "agapé" prvokřesťanské hostiny lásky, které se slavily po bohoslužbách.
Když později odpadly, jedl se na konci mše sv.v kostele požehnaný chléb, který brali věřící
i dcrrů, aby jej dali těm, kdo do kostela nepřišli.
Oživení tohoto starého zvyku by mohlo být řešením pro budoucnosti - i otázky interkcmunia přijímání mezi křesťany i nekatolíky. Podávat Tělo Páně nekatolíkům je zakázáno, ale po
žehnaný chléb by s námi jíst mohli. Mohou jej jíst i nekřesťané, ba i hříšníci, není to
svátost, nýbrž tak zv.svátostina. Tím by ustalo konečně znesvěcování Těla Páně, ústředního
tajemství naší víry, které je nám nesmírně drahé. Společné jídlo, na které se dnes klade
tak velký důraz, by bylo i při jídle požehnaného chleba.
Rozdávání či slavení "eulogie" by ovšem nemělo odvádět katolíky od zbožného přijímání Těla
Páně; mělo by jen zabránit četným svatokrádežím a zneuctívání Těla Kristova, když se chodí
ke sv.přijímání jen ze zvyku a ne z věřící úcty a lásky; zde platí slova apoštola Pavla:
"Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil z toho kalicha Páně nehodně, proviní se proti tělu a
krvi Páně. Proto se musí člověk zkoumat, a pak teprve může ten chléb jíst a z toho kalicha
pít. Kdo totiž jí a pije, a tělo Páně nerozlišuje od obyčejného chleba, jí a pije si odsouze
ní^/; /I.Kor 11,27-29/.

ZNAMENÍ
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Biskup z Puy, vedoucí I.křížové výpravy, hledá záchranu před pochybností
Zvedl zmučené oči a spatřil kříž..KRÍZ! Jedi
ná ochrana a naděje! Necht se děje cokoli,
přece šli pro KRÍZ, nesli KRÍZ, byli křižákya KRÍZ jim nemohl být upřen. Proto, že KRÍZ
zářil na počátku i na konci jejich cesty, mu
sil Buh přes všechny hříchy ukázat křižákům
své milosrdenství. 0 svaté Znamení Spásy,sva
té Znamení Milosrdenství a Milosti!
Požehnal se horlivě jednou, po druhé, po tře
tí. S pohnutím cítil, jak z prostého pohybu,
přirozeného, div ne bezděčného pohybu všech i
křesťanů, splývá do zmučené duše klid..Jako
kdyby v tom důstojném pohybu bylo mocné kouz
lo, mající sílu spojit člověka s tajemnými
prameny MOCI a OCHRANY. Ve vteřině z něj na
čerpala lidská křehkost posilu, vzpřímila se
a zpevnila..Znovu se třikrát požehnal, poma
lu, s rozmyslem, pátraje po příčině toho zá
zraku, neklamné symboliky s nesmírnou mocí..
..A hle, zbožně sevřené prsty se dotýkají če
la a označují tak důstojnost Pána, který pře
bývá na výsostech..Zbožně sevřené prsty zna
menají také, že SLOVO bylo MYŠLENKOU Otce,
jenž patře do SEBE sama, vyslovil SVÉ BYTÍ,
věčné, nevýslovné, nezničitelné, všemocné...
S výšiny čela, sídla BOŽSKÉ MYŠLENKY, směřu
je dlaň pod srdce, kde žena cítí první pohy
by svého dítěte. To znamená sestoupení SLOVA
s nebeské výšiny a JEHO vtělení v lidský rod.
A nyní široký pohyb od levé strany k pravé,
od Východu k Západu...

Nebot od Východu k Západu je velké JEHO JMÉNO,
před nímž se rozestupují mořské hlubiny.
TVÓRCÍ DUCH, svátá Holubice, proletuje svět ja
ko blesk, uchvacuje srdce, plní a sytí je..
Duch svátý - nejméně známá tvářnost Boha, lidmi
nejméně hledaná, a přece stejně nezbytná, jako
VŠEMOHOUCNOST, stejně životodárná, jako LÁSKA..
..In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.
Lidská ruka dělá sv.kříž a velebí Přesvatou Trojici-a příroda, celý svět a všechno tvorstvo od
povídá: AMEN. - STAŇ SE!
0 svaté znamení KŘÍŽE, ó mocný štíte, bezpečná
záštito! Sv.Dionysios Areopagita Tě viděl, jak
naplňuješ svět celé věky před SPASENÍM. To, že
Kristus vezme na sebe MUKU KŘÍŽE a ne jinou,by
lo skutečností, připravovanou už od STVOŘENÍ.
Čtyřhranný tvar dvou os, které se protínají
uprostřed, ti padne do očí, kamkoli pohlédneš.
Letící pták tvoří křídly na nebi kříž. Kříž tvo
ří paprsky měsíce a hvězd, pozorujeme-1 i je při
mhouřenýma očima. Obraz kříže tvoří plovoucí
člověk, stožár přeťatý ráhnem, rukojet pluhu i
meče..Pohan Platon psal o čtyřech stranách svě
ta, o čtyřech základních bodech obzoru..Moc Bo
ží se složila v kříž nad zemí...
Všude je kříž! Všude je jeho podoba! Člověk
skládá při modlitbě ruce v kříž, nebo rozvírá
paže a tvoří kříž ze sebe!..Jak mocný je podvě
domý a tajemný instinkt modlitby! I pohanská
socha Pietas Publica v Římě měla ruce rozevře
né v podobě kříže..V kříž slóžil ruce patriar
cha Jakub, žehnaje před smrtí syny..Umd1évající
ruce Mojžíšovy podpírali, když se modlil za ví
tězství, aby KRÍZ vítězil. Od počátku světa je
Křiž rozcestím, v němž se protínají život a
smrt - proto je Jeho ovocem ZMRTVÝCHVSTÁNÍ!

KRITIZUJÍ ! I NÁBOŽENSTVÍ !
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Naši dospívající nejdou daleko pro kousavá slo
va.. Před jejich kritikou máloco obstojí; ten
pán, ta paní-naši známí-nevycházíme v údivu,
kolik chyb na nich najdou.
Co nás ale vyvádí z míry, že stejně se vrhají i
na náboženství. Biskupové jsou příliš bohatí, pří
liš světští - Vatikán nemožně zastaralý, přepychový,
náš kaplan se moc plete do politiky a zajímá se jen o
katolickou akci, nedělní kázání je nudné, nic jim ne
říká; mravní hodnocení filmu by nemělo existovat,
vždyť každý sám ví, co má dělat... Zpověd? Hloupý po-,
žadavek: Boha má prosit o odpuštění každý sám,přímo.
CO

S

NIMI

DĚLAT?

1. Především - jako vždycky - se je snažme pochopit.
Kritizují-li náboženství, neznamená to, že ztrati
li víru. Neberme to, jakoby zaujali negativní sta-J
novisko vůči Bohu samánu. Dospívající kritizují náboženství, Církev, křesťany, katolické
organizace - ale jen málokdy Boha. Náboženství přijali v dětství, protože nám důvěřovali.
Ted začínají přemýšlet, uvažovat, snaží se pochopit. To je v podstatě dobré! Je přece do
voleno - ba doporučuje se - uvažovat o úkonech a zvycích, které jsme si osvojili:"Proč to
dělám?" Jejich náboženství pak přestane být zvykové, slepé. Je naděje, že tak přejdou k
chování a činům svobodného člověka, který ví, co dělá a proč to dělá.
Buřičství mladých je vlastně jen španělská stěna; za kritikou se skrývá něco velmi vážné
ho. Touha, osvobodit se od dětského pojetí náboženství, v kterém se necítí doma. Potře
bují objevit nový vztah k Bohu a k Církvi.
Dospívající umí znamenitě pranýřovat slabiny těch, na kterých spočívá autorita. Mají k to
mu zvláštní nadání a často mají i pravdu. Díky jejich velikánu idealismu jsou z nich vy
nikající perfekcionisté. Není vždy dobré jim předhazovat:"Jen se dívej na vlastní chyby,
také jich máš dost." Lepší je uznat s nimi, že to či ono by mohlo být lepší. Ať vycítí,
že chápeme jejich touhu po ideálu, že jim rozumíme, že budeme hledat společně.. .Je to vý
chodisko i k opravě našeho vlastního jednání. Řekneme např.:"Ano, máš pravdu; je škoda,
že Církev se leckde neosvobodila od materielního bohatství. To by se mělo změnit.. .Kristus
chce, abychom se obrátili. My sami, u nás doma....jak používáme naše peníze? V čem by se
to mělo změnit. ..co iryslíš?"
Dospívající dovede rozeznat a obdivuje opravdové křesťanské hodnoty. Dokáže se nadchnout
pro určité osoby, pro kamaráda, "který opravdu věří" a pro kněze, jehož ryzost obdivuje.
Nechá se unést svědectvím, knihou.. .Pomozme mu vidět vše, co je pozitivní v Církvi.
Okamžitě se také objeví jiná kritika: trhliny a nelogičnosti v našem vlastním jednání
provokují slova: to je pokrytectví!
A nutí nás, rodiče, položit si otázku, jsme-li pro své děti svědky živého křesťanství.
Každá jejich kritika, zvláště ta, která se nás nepříjemně dotýká, ty nás měla vést k re
vizi - ba - nebojme se toho slova - k obrácení! Možná, že je to pro nás boží výzva!
2. BUĎME PŘIPRAVENI K DISKUSI, HLEDEJME S NIMI ....
Snažme se najít společný výchozí bod.
Zde několik návrhů: Uznejme, že mezi křesťany a v Církvi jsou věci, které by se mohly
zlepšit; uvažujme s nimi o tem, jak "co dělat" a snažme se vyvolat změnu u sebe.
Snažme se pochopit a jít do hloubky. Jde na př.o kaplana, který se plete do politiky a do
věcí, po kterých mu nic není? Dobrá - ale což není správné, aby křesťanství ovlivňovalo
život v celé jeho šířce, tedy i život politický? Diskutujme o tem, jak by mohlo křesťan
ství proniknout celým společenským životem. Vezměme konkrétní problémy, na př. četbu no
vin.. .Nebojme se ožehavých otázek, diskutujme o únosech, o násilí v politice, o drogách...
a nebojme se odvolat se na učení Kristovo!

Naši dospívající potřebují oporu v konversi k pravdivému, dospělému křesťanskému životu
i mimo rodinu. Snažme se zprostředkovat mu vhodnou příležitost: dobrou knihou, upozorně
me ho na katolický kroužek mladých, na výlet mladých z farnosti, zprostředkujme spojení
s dobrým knězem atd.

VYPOČTĚTE - JAK JSOU STARÁ

JAK

ZAHNAT MUŽE?

Pohlédla na něho pátravě nedůvěřivý ''
ma očima: "Budeš mě mít vždycky
rád?"
"Ale ovšem!" Jak sladký
má nosík! A líbezné rty!
"Už jsi některou ženu
políbil?"
"A. .ano.. "zakoktal, "to
tiž, .ne mnohé."
"Ach! Tedy přece!"
Znovu ji políbil. Smluvi
li si schůzku. Přišla v
novém kostýmu.
"Řekni - líbím se ti?"
"Poblázníš všechny muže!"
Uvaděčka v divadle ho pozdravila.
"Znáš ji? Co chce?"
"Nic. Zná mě od vidění."
Po divadle si šli ještě
zatančit. Tančila senzač
ně. Mohl na ní oči nechat.
"Proč se ta paní v baru
na tebe tak upřeně dívá?
"Dívá se na oba. Jsme tu
noví, nezná nás dosud."
"Ternu nevěřím. Chodíváš sem s jiný
mi děvčaty, že?"
"Nesmysl, "řekl přátelsky. Zatím co
kýval na vrchního, dívala se nepřá
telsky stranou. Když objednal víno, zeptala se špičatě:
"Proč právě beujolais? Dávaly mu přednost tvé přítelkyně?"
"Ne - nevím. Vždyt to není důležité. Hlavní jsi ty."
Při dalším tanci neopatrně narazili na jiný pár. On se sluš
ně omluvil. Cizí dívka s úsměvem kývla hlavou.
"Znáš ji, že?"
"Ne!"
"Ale chtěl bys ji poznat! Líbí se ti."
"Ovšem že ne,"řekl udiveně,"mám přece tebe."
"Ale kdybys neměl mne, chtěl bys ji poznat?"
"Nevin, snad, myslím že ne."
"Řekni, že ano a já že ti překážím. Sedí u stolu sama..."
Bez zájmu se podíval k onomu stolu. Není špatná, myslil si.
"Kdybych byl sám, zatančil bych si s ní, ale nejsem sám!"
Rozhněvala se a ohrnula ret. "Překážím ti, "řekla plačtivě.
"To jsem neřekl. Snad bych si s ní zatančil, ale jsi tu ty.."
"Tedy ti překážím. Kdybych onemocněla, šel bys s ní..."
"Kdybys onemocněla, nešel bych vůbec nikam..."
Přejel si kapesníkem zpocené čelo: "Přestaň, miláčku.. .Mne ji
ná děvčata teči vůbec nezajímají.. .Mám tebe. Proč jsi na ni
tak divoká, vždyť. ti vůbec nic neudělala?"
Vyskočila, jako by ji bodla vosa:"A ještě se jí zastáváš!
Chceš mi namluvit, že se ti nelíbí? To je ohavnost!"
Zavolal číšníka. "Jdeme,"řekl vztekle.
"Ach, tak se ti ta druhá přece jen víc líbí než já!"
"Když to chceš bezpodmínečně slyšet, tedy ano, líbí se mi
víc než ty!" řekl znechuceně a zamířil k šatně.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Italský kardinál Salvátore Pappalardo se domnívá, že by Církev měla věnovat
větší pozornost abstraktnímu umění. V Římě se koná 8.-20.května výstava sou
časného církev.umění, na níž seznámí arcibiskup z Palerma návštěvníky s díly
abstraktního nábož.umění. Bude tam také 19 kreseb franc.malíře Jiřího Rouaulta věřícího katolíka - na téma "Miserere". 14
Vatikánské pošty výdaji k narozeninám sy.Otce - 26.9.77 mu bylo 80 let - 2 známky, jednu
s jeho portrétem.
V misiích pracuje asi 14 tis.Italů, z tohQ 6Q biskupů, 7700 řeholníků, 600 diecézních
kněží, 6800 řeholnic a 500 laických misionářů.
Býv.ředitele Osservatore Romano pro I, Raimondo Manziního vyznamenal sv.Otec čestným dokto
rátem obojího práva. Vyznamenání přijal v rámci slavnosti práv, fakulty papežské laterán
ské university. - Novým ředitelem byl jmenován prof. Valeno Volpini, 54 let, spisovatel
a literární kritik. Sv.Otec ho přijal 27.1.v soukromé audienci. Nový šéfredaktor při
jal program - SLOUŽIT PRAVDĚ. Sešel se také se zahraničními novináři, aby jim "předsta
vil" své noviny. Progresisté a modernisté vytýkají novinám, ze stojí věrné při papeži
a drží se ryzí katolické víry. Jsou to nejznámější noviny světa, mají 20 redaktorů a 250
spolupracovníků. Náklad je cca 30 - 50 tis.výtisků.
V Římě je 45 katakomb, jen některé jsou přístupné veřejnosti, do jiných smějí jen odbor
níci, kteří tam provádějí vědecké výzkumy.
11.února uplynulo 120 let od prvního zjevení Panny Marie v Lourdech. U sv.Petra v Římě
sloužil koncelebrovanou mši sv.kardinál-vikář Poletti za přítomnosti asi 20 tis.Římanů.
Před 100 lety byl dne 20.2.1878 zvolen papežem Lev XIII*/Jáchym Pecci, nar.1810 v Carpineto Rrxnano, + 20.7.1903/. Je znám svou sociální encyklikou Re rum novarům.
V ženevě se konalo od 13.-14.2. už 5.zasedání komise pro omamné jedy na téma "Zneužívání
drog".Delegaci sv.Stolice vedl Msgr Luoni, stálý pozorovatel sv.Stolice u OSN v Ženevě.
Na svátek Obětování Páně - Hromnic — 2.února předali jako obvykle zástupci římských
bazilik a náboženských institucí Pavlu VI. hronničky.
Ve Vatikáne se konal od 7,-10.2,kongres o apoštolátě mezi civilními letci. Organizovala
jej papežská komise pro pastoraci a turismus.
Vatikánský rozhlas věnoval pozornost postnímu listu švýc. biskupa Mamieho a pastýřskému
listu švýc.biskupů "Neodmítat děti."
V únoru přijal Pavel VI. 5 marockých ulerrrů/mohamed. teologů/, kteří se sešli se zástupci
sekretariátu pro nekrestany a navštívili vatik.musea, lateránskou universitu a jiná místa.
Sv.Otec promluvil k vedoucímu a spolupracovníkům časopisu pro publicistiku v Církvi a ve
světě - Ccmmunicatio Socialis, vydávaného už 10 let v Padebornu Steylerskými misionáři.
Sv.Otec dostal darem všech deset svázaných ročníků.
Koncem ledna se sešlo ve středisku hnutí Fokolárů v Rocco di Papa u Říma 23 biskupů z Bel
gie, Anglie, Francie, Itálie, Jugoslávie, Korei, Macaa, Filipín, Thailandu, Argentiny a
Brazílie. Setkání organizoval biskup Klaus Hemmerle z Aachen. 25.ledna je přijal sv.Otec
a udělil jim požehnání.
Na Světový den malomocných 29.1,sloužil sv.Otec mši sy, u sv,Petra a v promluvě řekl, že
by bylo třeba vážně a na mezinárodní úrovni prostudovat problém 15 mil.malomocných.
Byla ukradena velmi cenná schránka/relikvii/ na ostatky sv.Tomáše Akvinského v neapolské
bazilice San Domenico Maggiore. Ostatky zůstaly na místě.
Díky solidaritě domorodců žijí misionáři v Rhodesii opět v bezpečí a mohou beze strachu z
krutostí guerilly vykonávat duchovní práci. Domorodci si své kněze a řeholnice sami chrání.
Nejvyšší soud v Pretorii jmenoval svým členem 26 letého, od narození slepého advokáta. Vy
studoval za pomoci misionáře P.Augustina van den Broucke na škole slepců, pak se věnoval
studiu práv, ke kterým má mimořádné schopnosti.
Křesťanské církve v Niqerii se ostře postavily proti agitací proti křesťanům, vedenou mohamedány v zemi i mimo ni. Koncem ledna vydal lybijský min.předseda Ghadafi v Lané výzvu
ke "Vzpouře proti křesťanství." Tvrdí, že Afrika se musí zbavit křesťanství, protože za
vedlo kolonialismus. Loni žádal nigerský časopis New Nigerian na vojenské vládě, aby pro
mohamedány platilo mohamedánské právo.
V Japonsku byla zřízena nová Františkánská provincie Svatých japonských mučedníků. Má
136 bratří, z toho je 110 Japonců.
Krize v průmyslových zemích se projevuje v Africe jako katastrofa. Ze 140 mil.práce schop
ných Afričanů je přes 60 mil.nezaměstnaných.
j velké farnosti v biskupství Giteag ve stř,Burundi mají jediného 68 lelého kněze. Na
2,2 mil.obyvatel, z nichž 60 proč.je katolíků, připadá jen 350 kněží.

KŘÍŽOVÁ CESTA NENAROZENÉHO DÍTĚTE
7. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM PODRUHÉ
Pokud jsem tak maličký, mohou mě lehce nechat
padnout. Vypočítají jen, co to bude stát. Má
smrt je levnější, proto zahynu.
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8. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ POTKÁVÁ PLAŠÍCÍ ŽENY
Jak ti panohou plačící ženy, když nemohou za
bránit tvé smrLi? Co jsou platné zákony, když
mou smrt dokonce uzákoňují?

9. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ PADÁ PO TŘETÍ
Případ je jasný, musím padnout. Lidské plánová
ní zjistilo, že právě pro mne není ve světě
místo a chléb. Musím zemřít.
1. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ JE ODSOUZEN K SMRTI
Ještě jsem se ani nenarodil, a jsem od
souzen k smrti také. Nezplodila mě láska,
proto mě také nikdo nemiluje.

2. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ BERE NA SEBE SVÍ/J KŘÍŽ
Lpí na mě prokletí nežádoucího života,
všichni mě odmítají. Musím být odstraněn.
3. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM
Jsem pří-pad, ne člověk, pří-pad nežádou
cího těhotenství, zlý pří-pad, který se
změní v pád.

4. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU
Tvé setkání, Pane, bylo sice bolestné ale co já? Nemám matku, aby mě oplakávala,
jsem zaklet do lůna ženy, která mě nechá
zabít.

10. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ JE ZBAVEN ROUCHA
Tobě vzali před křižováním jen roucho - ale já
roucho nemám, mám jen svou kůži. Za ni mě tvrdě
zachytí....
11. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ
Tebe přibili na kříž - mne rozřežou na kousky;
všechny pečlivě spočítají, aby se zabránilo
nebezpečí infekce.
12. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI
Ty umíráš - já také. Jsi nevinen - já také.
Vzpcmeň na mne - Pane - až přijdeš do svého
království.
13. ZASTAVENÍ
JEŽÍŠE KLADOU DO KLÍNA JEHO MATKY
Mrtvý můžeš spočívat na klíně té, která tě
zrodila. Ale já jsem jen prokletí, břemeno,
které zatěžuje svědcmí.

5. ZASTAVENÍ
14. ZASTAVENÍ
ŠIMON POMÁHÁ JEŽÍŠOVI NŠST KŘÍŽ
JEŽÍŠE POKLÁDAJÍ DO HROBU
Tobě pomáhá nést kříž aspoň jeden - mně
nepomůže nikdo. Lékař dá ženě narkózu, aby Ty dostaneš hrob - já jen jámu na odpadky.
Tam budu čekat na poslední soud.
netrpěla, až mě budou zabíjet.
Budu muset svědčit proti vám všem?
6. ZASTAVENÍ
Pane Ježíši,
VERONIKA PODÁVÁ PÁNU ROUŠKU
Ach, kdyby mě v mé bezmocnosti Veronika
odpust všem, které z nevědomosti, pod náporem
také potěšila! Což neví nikdo o mé lidské strachu nebo jiných lidí, dopustily, aby je
bídě? Proč mlčí zákony křesEanů?
jich dítě nespatřilo světlo světa. Dej svou sí
lu a lásku všem maminkám, aby každé dítě při
jaly s láskou, s jakou ty jsi přijímal děti
Dr.Richard THALMANN
které k Tobě židovské zeny přivedly.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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7.února uplynulo 500 let
od naroz. sv.Tcmáše Mora,
V Burgosu/Španělsko/ se sešlo 150 mladých
kancléře angl.krále Jin
clenu misijní společnosti spiritánů z celé
dřicha VIII., kterého dal
ho světa. Společnost má asi 4 tis.členů v
král popravit, protože ho
55 zemích. Ke konci schůzky vydali mladí
kancléř neuznal za hlavu nove
krásné prohlášení:"Celá Církev je misijní,
církve; anglikánskou církev za
my, spiritáni, vidíme na tomto velkém poli
ložil král proto, aby mohl zapudit
svůj zvláštní úkol. Naše misie je všude,
zákonitou manželku, s kterou žil řa
kde jsou lidé, kteří dosud neslyšeli slovo
du let, a oženit se s její dvorní dámou, již
Bozi. Jdeme k nim s otevřeným srdcem, aby
dal později také popravit. Anglikánská církev
chom se s nimi setkali v jejich kultuře.
je učením a obřady blízká katol.Církvi a jsou
Tak jim pomáháme poznat Krista v jejich
naděje na sblížení, naneštěstí si anglikáni
vlastním prostředí. Ze zkušenosti víme, ze
vysvětili kněžku, což odporuje jak výslovnému
poselství evangelia znamená osvobození. "
přání Kristovu, tak praxi Církve od samého za
Na římské synodě řekl biskup Jaime Pedro
čátku, tak církevnímu zákoníku /CIC/.
Concalves z Beiry, že celý společenský ži
Odpor věřících vzbudila fotografie, vyznamenaná
vot v Mozambique ovládla marxistické ideo
r.1977 z 25 tis.fotografií první cenou. Předsta
logie. Mládež pod 18 let se nesmí projevo
vuje nechutně zívajícího zpovědníka při zpoví
vat nábožensky. Tisíce dětí bylo proti vů
dání. Fotografie nemá ani uměleckou, ani tech
li rodičů odvezeno do kcmunistických zemí
nickou hodnotu. Mimoto je scéna umělá, ták žád
k převýchově. Je zakázán křest, náboženské
ný kněz nezpovídá.
knihy i bible. Církevní školy jsou znárod
Dva jugoslávští jesuité vydali knihu bez stát
něny a počet škol, kde se vyučuje marxis
ního souhlasu, musejí proto počítat s pokutou.
mus jako samostatný předmět, stále stoupá.
Úřady zrušily 30 z 52 cirk.časopisů, "pro šíře
Kanadský biskup Edouard Gagnon koná na pa
ní nepravdivých zpráv."
pežův příkaz apoštolskou vizitaci na Late
V řeckém parlamentě bylo odhlasováno, ze se z
ránské universitě v Římě, kde prý byla řa
místnosti odstraní Kristův obraz - ikona - který
da profesorů obviněna z toho, ze nevyučují
tam visí 100 let. Metropolita protestoval.
pravou katolickou víru, nýbrž hereze.
55 letý kněz, Rosminián, Antonio Riboldi, fa
V NSR vyšla kniha o Hansu Kúngovi, o jehož
rář v sicilském údolí Belice, zničeném před 10
knize Christsein prohlásila po pečlivém
lety zemětřesením, byl povýšen papežem na bis
zkoumání biskupská konference, že nekreslí
kupa v jihoitalské diecézi Acerra. Tento kněz
osobu Kristovu úplně a má řadu věroučných
vyvolal hnutí, které se po zemětřesení snažilo
cmylů. Hans Kúng tvrdí, že chce smír, ale
odstranit školy a zabezpečit lidi bez přístřeší.
kard.Hoffner prohlásil, že volání po smí
Ještě dnes žije část lidí v barácích, neboí
ru není věrohodné a že kniha potřebuje praznačnou část peněz úřady zpronevěřily.
vověrný dodatek, který Kúng odmítá.
Velmistr řádu maltézských rytířů prohlásil, že
Zdá se, ze dánské min. školství připravuje
se na prosbu vlády řád ujme opět charitativní
návrh zákona, který by zakazoval ranní mod
činnosti ve Vietnamu, zejména staveb a péče o
litbu ve škole. Rodiče jsou proti tomu.
nemocnice.
K vystavení turinského plátna musí dát
Vídeňský kard. Konig prohlásil, že va tik. poli tiká
hlavně souhlas jeho najitel, t.j. býv.ital'měla ve východ, zemích pozoruhodné úspěchy, např.
ský král Unterto II.,který žije v Portu
se poněkud zmírnil tlak na křesíany, zároveň
galsku.-?. Pane iroli popřel možnost cesty
však nastala v hovorech s Římem jistá stagnace.
sv.Otce do Turina k vystavení roucha Potlačování náboženství vede na východě v "výbu
od 27.8.-8.10.t.r.Naposledy bylo plátno
chu ryzí katolické víry."
vystaveno r.1933, mezitím ho filmovala it. Biskup z Wroclaioek-Polsko, Jan Zareba, protesto
televize. K diapozitivům o něm jsme s bene val proti povolávání seminaristů k vojenské služ
diktiny pořídili něm.text.
bě a odvolal se na úmluvu z r.1950, podle které
V již.Africe byl vysvěcen poprvé na kněze nemusejí seminaristé konat vojenskou službu.
vdovec, otec 7 dětí, Bernard Nosimela,5? r. Bostonský kardinál Medeiros a hlava pravosl.
V časopise Echo der Liebe č.1.78.píše
albánské církve v USA, Lipa, žádají ve společ
P.Werenfried van Straaten, že ztratil ně ném prohlášení povolení církví v Albánii a zaru
kolik dobrodinců tím, že se ujal cti Panny čení základních práv na svobodu víry.
Marie. Matka Boží na svého obránce nezapo Za 20 let své existence věnovalo něm.biskupské
měla; když se koncem roku blížily finance dílo Misereor na rozvojové země přes 2 miliardy
ke dnu, nepochopitelným způsobem se zvýši
marek. Je to největší pomocné dílo světa.
ly příspěvky; přebytek - 5,3 mil.dolarů.

TO PŘEVZALA BIBLE OD FENIČANŮ!
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Jedním z nejzávažnějších před

sudků, s kterým berou dosud

li

dé Písmo sv.do ruky, je pochyb
nost o absolutní originalitě je
jího obsahu.
Tento předsudek je tak rozšíře

"V KLUBu vychází řada zajíma
vostí i užitečných článků,
ce kriticky zhodnotil a vyvrá
reagujících citlivS na potře
til. A tak si mnozí vypomáhají bu a situaci. Vzpomínám např.
těmito předsudky, jakoby to byly nevyvratitelné důkazy.
na informaci o našem para
Najdou-li v jiném náboženství stejné tvrzení jako v Bibli, psychologovi Břet. KAFKOVI,
hned volají:"Tohle nepatří do zjevení; tvrdí se to už jin dnes záměrně ignorovaném,
de. Křestané nebo židé to "převzali" odjinud."
neboli jeho poznatky se růz
ným modemisticky a marxistic
mala ochota k víre?
ky orientovaným "věřícím" ne
Pri zprávě o Stvoření, o Desateru, o smlouvě Boží se ži
hodí do krámu........ "
dovským národem, o Šalomounově chrámu, o andělech či démo
"..v souvislosti s Vašim do
nech - volá povrchní vědec:"To už bylo v Babylonii; to
poručením tzv.saleziánského
jsme našli u Egyptanů, u Feničanů nebo u Peršanfl. Nepatří
časopisu LICHT jsem požádal o
to tedy ke zjevení Božímu - bylo to převzato odjinud!"
ukázková čísla. Svůj názor
Stejně v Novém zákoně: jakmile se najde mimobiblická podob
jsem
napsal redaktorovi v při
nost, hned se tvrdí, že to není původně křestanské, ale je
loženém dopise. Jde, přísné
to napsáno pod řeckým či jiným vlivem.
vzato, skutečné o časopis "saSPOLEČNÉ POZNANÍ BOHA,
leziánský"; pod tímto názvem
Těmito argumenty se už v 19.st.zabýva1 kard.Newmann v kni však rozumíme dnes namnoze saze:VÝV0J UČENÍ VÍRY /Mainz 1969/:"Obecně se uznávají tato leziány Dona Bosca, zmínéný
fakta: velkou část křestanských pravd najdeme v podstatě
časopis však je vydáván řeholnebo v částech v pohanských filosof.systémech a nábožen
níky-obláty sv.Františka Sastvích. Např.učení o Trojici najdeme na východě i na zápa leského, tedy jinou řeholní
dě, stejně obřady umývání, oběti. Učení o božském slově je společností-což jsem původně
platónské, o stvoření člověka indické, o božím království nevěděl. Časopis není vylože
židovské, o andělech a démonech magické. Spojení hříchu s ně špatný, bohužel však jeho
tělem je gnostické, celibát známe u bonzů, kněžský stav z duch není bezvadný, či přes
Egypta. Myšlenka o znovuzrození je čínská a eleusinská.Ví něji řečeno, je poplatný humara ve svátostnou sílu je pytagorská, úcta k mrtvým je póly nisujícím teologům, kteří de
teistická. Milman argumentuje:"Tyto věci jsou v pohanství, facto staví na první místo
proto nejsou křestanské." My vyvozujeme:"Tyto věci jsou v člověka a tímto převracením
křestanství, proto nejsou pohanské."
hodnot jej vlastně degradují.. "
Důkaz je prastarý, nejsme však s ním dodnes vyrovnán i,a1e Pisatel z Holandska má pravdu.
argumentujeme těmito předsudky dál. Pozoruhodné je, že to Číslo, které jsme doporučili,
dělají hlavně teologové, kteří chtějí vypadat pokrokově.
bylo dobré, v dalším nás však
Francouzský biblista o tom vtipkuje:"Někteří učenci argu zarazilo, že uveřejňují články
mentují takto: Židé mají nosy uprostřed obličeje. Chaldej- kněžský desertérů, jejichž
ci mají také nosy uprostřed obličeje. Proto převzali židé odpad vzbudil velké pohoršení
nosy od Chaldejců."
a posměch nevěnců. V crnyl nás
uvedlo slovo "saleziánský", do
CO 0 TOM RÍKA KARDINÁL NEUMANN?
sud jsme se setkali jen s dob
Jsou-li pravdivá slova Tertulianova, že "lidská duše je oc
rými saleziánskými časopisy,
přirozenosti křestanské", pak musí být mezi náboženstvími,
nevěděli jsme, že jde o jinou
zejména mezi hlavními, nutně podobnosti. Vždyt už sv.Pavel
řeholní společnost.
zdůrazňuje přirozené poznání Boha.
ný, že si nikdo ani nedá práci,
aby jej přesně vymezil či dokon

Z biblického zjevení známe leccos, na co by člověk sám ne
přišel. Ale hlavní biblické výpovědi jsou majetkem celého

lidstva. Ne jedinečnost, ale jistota výpovědí, za kterými
stojí Bůh sám - to dává Zjevení nepostradatelnou cenu.
Je-li člověk stvořen podle obrazu božího, musí mít tušení
o Jeho existenci. NENÍ TEDY VÝZNAM PÍSMA V JEDINEČNOS
TECH JEHO VÝPOVĚDÍ, ALE V TOM, ZE SE ZA NE ZARUČIL B0H.

"Ležel jsem na kapačkách, pořád
kolem 40°horečky. Jsou velká
pokušení v tom umírání. Říci už dost! a kříž chtít zahodit ale to náš Pán neudělal. Padl,
ale zase vstal a šel až na Gol
gotu. Vím, že jiné cesty není.."
ČSSR
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NAŠE VÍRA

osobního rozhodnutí." /Cl. 11./

20. když b9h všechno vede, proč dopouští utrpe
ní? - Bůh dopouští utrpení proto, aby hříšné potrestal a napravil, spravedlivé aby
zkoušel a dal jim pak větší podíl na nebes
ké blaženosti.

17. PROČ NAZÝVÁME BOHA STVOŘITELEM NEBE
I ZEMĚ? - Boha nazýváme Stvořitelem

nebe i země proto, že nebe a zemi
stvořil z ničeho.

"Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času

První dvě kapitoly knihy Mojžíšovy - Gene
se - mluví o stvoření světa. Bible není
učebnicí přírodních věd; chce jen říci, že
vše, co existuje, bylo stvořeno Bohem.
Zpráva o stvoření je báseň víry po orien
tálním způsobu. Ve smyslových obrazech se
v ní hovoří o důležitých pravdách o Bohu a
o světě.
II.Vatikánský sněm říká: "Věčný Otec stvo
řil

svět podle rozhodnutí naprosto svobod

ného a tajuplného své moudrosti

a dobroty

a ustanovil povznést lidi k účasti na Bo
žím životě." /SVĚTLO NÁRODU čl.29./

"Bůh urči)

zemi

a všechno,

co je na ní,

k

užívání všem lidem a národům." /RADOST A

NADEJE čl.69./

18. STARÁ SE b8h STÁLE 0 SVĚT? - Bůh se

stará o svět stále, řídí a vede vše
k dobráni.

nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na
nás v budoucnosti zjeví.•""Víme, že těm, kteří
milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.
/Rím 8,18 a 28/.
"Na Boha svaluj svflj životní úděl, na něj se
spoléhej a udělá vše."/žalm 37,5/.

II.Vatikánský sněm

učí:"Dokud ještě putujeme po
světě, snažíme se v těžkostech a pronásledová

ních následovat Jeho stopy a spojujeme se jako
tělo s hlavou a s Jeho utrpením a trpíme s Ním,
abychom s Ním byli též oslaveni."/Sr.Rím 8,17/.

V konstituci Radost a naděje poukazuje sněm zno
vu na Krista, v němž je rozřešení této otázky:
"Skrze Krista a v Kristu se tedy osvětluje zá
hada bolesti a smrti, která nás mimo jeho evan
gelium drtí." /Cl. 22/.

21. KDO JSOU ANDĚTĚ? - Andělé jsou duchové by
tosti, stvořené Bohem, aby ho uctívaly, jemu
sloužily a plnily jeho poselství.

Když vidíme na světě tolik zla a utrpení,
mohli bychcm o této pravdě pochybovat.
Přesto jsou však pravdivá slova Pí sira svá Jméno "anděl" pochází z latinského "angelus"t.j.
posel. Že andělé existují, dokazuje se na mnoha
tého, která čteme v dopise sv.Petra:"Na

místech v Písmě svátém. Zvláště v Novén zákoně
slouží andělé jako nebeští poslové. Sdělují li
dem úkoly Boží, obvykle v podobě mladých mužů
19. KDYŽ SE B&i 0 VŠECHNO STARÁ, PROČ DO
v zářivě bílých oděvech: Mt 28,5; Mk 16,6;
POUŠTÍ HŘÍCH? . Bůh dopouští hřích pro- Jan 20,12; Lk 24,4; Zjev 1,10/. Jejich počet je
to: 1. chce, abychom se pro Něho roz
nesmírný /Mt 26,23; Žid 12,22 a na jiných mís
hodli svobodně, 2. protože i skrze zlo tech/. Především však doprovázejí život našeho
skrze hřích, nás vede k dobrému.
Spasitele od začátku až do konce.
Skvělým příkladem je Josef Egyptský. Jeho Církevní učení o andělech bylo formulováno na
4. Lateránském koncilu r.1215. Zde bylo učení o
bratři ho nenáviděli a pro
andělech prohlášeno za učení víry. I.Vatikán
dali ho proto do Egypta.
ský sněm r.1870 toto učení pře
Dopustili se tedy velkého
vzal. Že má každý člověk anděhříchu. Ale právě díky to
la strážného, ternu věřila Círmu se stal Josef v Egyptě
kev vždycky. Od samého začátku
vysokým hodnostářem a za
svědčí církevní otcové, že andě
chránil své bratry před
lé doprovázejí život člověka od
smrtí hladem. "Zamýšleli
narození až do hrobu. Toto uče
jste na mne zlo, Buh je
ní se opírá o Písmo svaté.
obrátil v dobro, aby udělal
V žalmu 91,11 čteme:"0n v tvém
to, co je dnes zřejmé: aby
Něj hodte všechnu svou starost, vždyt Jemu

na vás záleží." /l.Petr 5,7/.

zachoval
národ.

zájmu přikáže svým andělům, aby

na živu početný

tě střežili na všech tvých ces

/Gn 50,20/.

tách."
K tanu II.Vatikánský sněm v Prohlášení o
náboženské svobodě: "Bůh volá lidi, aby mu Kristus o tom sám svědčí: "Dejte pozor, abys
sloužili

v duchu a v pravdě;

je zavazuje,
důstojnost

stvořil,

a

ale nenutí.

lidské osoby,
která má žít

tímto voláním

te nepohrdali

nikým z těchto maličkých.

Má totiž ohled na

vám: jejich andělé v nebi

kterou on sám

mého nebeského Otce." /Mt 18,10/.

svobodně podle

Říkám

stále hledí na tvář

MANŽEL DOKONALÉ ŽENY

vyděrači

Toho rána pohlédl pan Purley několikrát na
hodinky. Návštěvník měl přijít každou chvilku. Mel jsem
i
Opřel se v křesle a snažil se potlačit strach. Co
za &ebou
když muž nepřijde?
únavný
Pět minut před jedenáctou. Jakoby se čas zastavil. V den, tak ,
Purleyovi se střídala pochybnost s lhostejností, ale jsem za
pochybnost nabývala vrchu. Konečně zaslechl tiché za sel do
klepání na dveře kanceláře.
restaura
Vstoupil návštěvník - prošedivělý padesátník. "Na to ce Peking.
hle se moc nehodí," blesklo Purleyovi hlavou.
Zasednu k
"Dobrý den, pane Purley. Přicházím k vůli vaší paní.'.' jídlu a najed
"Vím! Zaplatím předem. Zde jsou peníze__ "
nou koukám - u
"Ale...já__ myslel jsem.."
stolku sedí nás
Purley nalezl svůj obvyklý klid."Jen si peníze odpočí vedoucí s hez
tejte. A pak se posadte a dobře poslouchejte."
kou slečnou.
Návštěvník pokrčil hustým obočím a svazek bankovek
Bodlo mě to.
zmizel rychle v kapse jeho pláště.
Povazoval
"Chtěl bych, abyste věděl, proč má žena musí zemřít." jsem vedoucího za slušného člověka.
Druhý zaprotestoval pohybem ruky.
Zenu má pohlednou, dobré vychované
"Vím, profesionál vašeho druhu nepotřebuje znát po
děti - a ted - hledme - blondýnka!
hnutky a city. Co je vám po tem. Daphne je podivuhod Má to zapotřebí? Má úcta k vedoucímu
ná žena a obdivuje ji celé město. Jste ženatý? Promiň klesla.
te, hloupá otázka, takový člověk si přece neuváže na Za několik dní si mě vedoucí zavolal
krk břemeno,"ukázal na fotografii své ženy na stole. a zaěal mě pro nějakou hloupost kárat.
"Pochopitelně jsem byl na začátku velice hrdý na to, "Abyste věděl, pane vedoucí, já o
že mám tak vzácnou perlu mezi ženami. Jak mi přátelé vás také leccos vím."
záviděli. I můj otec naletěl, nazýval svou snachu
Vedoucí se lekl, zrudnul a znejistěl.
vzácnou růží a nevím jakými ještě květinami. Takového "No, promiň, trochu jsem se unáhlil. "
dábla v lidské podobě 1"
NAŠE KRI M I
Pracoval jsem - a náhle cítím únavu.
Udeřil pěstí do stolu, až se fotografie překotila.
Jdu za vedoucím a žádám o pár dní do
Udělal pohyb, jakoby ji chtěl smést na zem, pak ji
volené.
ale pozorně postavil na její místo.
"Vyloučeno! Výroba hoří, je konec mě
"Moje žena se stala členkou protialkoholní ligy. Od
síce, zakázky musíme včas vyřídit...
té doby není v mém demě ani kapička alkoholu. Utěšuji Sám jsem také unaveny."
se odpornými medicínami, v kterých je nějaká lihovina "Vsak víme z ěeho," myslel jsem si a
Má žena se nestará jen o chudé, staré, opuštěné, ne nahlas povídám:"Však já o vás také
mocné a nevím jaké lidi, ale i o všechna zvířata bez leccos vím, pane vedoucí. "
pána. Z našeho donu je hotová Noemova archa. Ptáte se Zarazil se a zabručel:"Tak ti dávám
proč se nerozvědu. Nemožné! Měl bych všechny lidi pro tři dny, odpočiň si trochu."
ti sobě. Představte si, že bych řekl soudci:"Nemohu
Odpočinul jsem si. Brzo se uvolnilo
žít se svou manželkou - je příliš dokonalá."
v podniku pěkné místo. Sel jsem za
Návštěvník soucitně kývnul hlavou. To pana Purleye
vedoucím a požádal ho, aby mě tam
podnítilo: "Maj otec by řekl: Cože - chceš opustit
přeložil. Trochu se cukal, ale když
svoji růži? Navštiv raději psychiatra! - A láska? Mo jsem mu řekl do očí, ze o něm také
je žena tvrdí, že láska k muži je překážkou lásky k
leccos vím, dovolil.
opuštěným.. .nejen lidem, i zvířatům!" Napil se nahněd- Konečně jsem zatoužil po novém bytě.
lého léku a povzdechl:"Ted chápete, milý příteli, že Přišel jsem se svým přáním za vedou
mi nezbývá nic jiného, než ženu odstranit. Jinak mě
cím, aby se přimluvil - podnik má řa
zničí! Je to zákonitá sebeobrana."
du domů a nenápadně jsem připojil
Opět se napil a řekl rázně: "A ted k věci. Dnes má Dap svou větu o tom, ze o něm něco vím.
hne schůzi spolku pro Pomoc potřebným ženám. Půjde
"A co o mně vlastně vis?"vyjel na mě.
pěšky málo osvětlenými ulicemi, máte tedy příležitost' "Viděl jsem vás s hezkou blondýnkou
Návštěvník vstal a nasadil si černou buřinku:"Na schů v restauraci!"
zi vaše paní nepřijde. Dovolte - jsem inspektor Smith. "To je moje dcera Irena! A co ještě
Chci vám oznámit, že před hodinou se stala vaše paní víš? Jenom tohle?" Přisvědčil jsem.
obětí autonehody - je mrtvá. Vašeho návštěvníka asi
vVen!" zařval vedoucí, "žádný byt, a
odradí policejní auto před vchodem do domu - a za váš máš okamžitou výpovědí!"
dar děkuji. Předám jej sociálnímu referentovi. Sbohem'.' A tak jsem bez místa i bez bytu.
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2O.mezinár.pout vojáků do Lourd od 25.-30. vyrobeno v IV.st.v Alexan-/
5.povede ze Švýcarska býv.biskup Hasler.
drii pro Konstantina,
।
Únorové konsultace na téma Církev a mohame- který prý je před od
dáni v Evropě, se zúčastnilo v Salzburku
chodem z Šíma věnoval
asi 80 zástupců evropských církví.
papeži Silvestrovi I.
V Praze využili bojovníci za lidská práva Později prý byly des
plesu železničářů a šli si tam pohovořit
ky připevněny na trůn
a zatančit. STB však účastníkům,! když mě Karla Lysého při koru
li vstupenky, účast zakázala. Herec Pavel novací v Římě 875. Ten je dal papeži Janu VIII.
fandovský protestoval a byl odveden, spiso Breviář bude přeložen do holandštiny pro použi
vatel Václav Havel šel ze solidarity s ním. ti v Holandsku a v belgic.Flandřích. Holandská
5 misionářek Kamoniánek přijelo do emirátu bisk.konfer.vydá dva pastýřské listy: o manžel
Dubai vést katol.školu a pomáhat v pastora ství a rodině a o pracovní etice.
ci. Misie tam vznikla 1965, a vysvěcení
V rámci Helsinského prohlášení o svobodě se umož
kostela se 196? zúčastnil sám Šejk. Z 200 ní komunistům, aby se vyjádřili k vysíláním Svo
bodné Evropy a stanice Liberty. Západ se vsak ke
tis.obyvatel jsou 4 tisíce katolíků.
Bible má být přeložena do katalánštiny.
komun, vy síláním zatím vyjadřovat nesmí.
Franco svého času překlad zakázal.
« * V tak zv.Ccmic-Strips ve Francii začíná vycházet
Při mnichovské teol. fakultě byl založen
serie o životě Ježíše-Syna Mariina. Vyjde 9 sv.
ústav pro fundament. teologii a ekumenismus. Nového zák. a řada sv. St.zákona. Mají se rozší
Vzdušný pirát Mayonnet, který před léty
řit i v Německu, Itálii a Kanadě. Vydavatel se
unesl letadlo Swissair a žije v USA, byl
radil s katol.biskupy a učiteli.
vysvěcen za biskupa - snad řecko-pravosl. Dosud neznámý ileg. Výbor pro záchranu rumunské
Cisterciácký kláSter Alcobaca v Portugalsku byzantské uniatské církve poslal loni presidentu
oslavil 2.února 800 leté výročí založení.
Ceaucescovi žádost, aby zrušil zákaz této církve
Světová luterská federace a Svět, rada círk v Rumunsku. Zpráva přišla na západ nedávno. Sjed
ví mají finanční obtíže, zaviněné při lis
nocená rum. církev vznikla jako jiní uniaté tím,
špatným kursem dolaru a drahým frankem.
že se pravoslavní vrátili zpět do katol.Církve.
Cařihradský ekumen.patriarcha Demetrios I. Historický kostel v Cordobě/Andaluzie/úplně vy
doporučil pravosl.církvím, aby dovolily že hořel. Mimo jiné se zachránil kříž z XIV.st.před
nám převzít odpovědnost v evangel.far. ra kterým prý se modlíval Kryštof Kolumbus.
dách. Zdůraznil, že svěcení žen na kněžky Podle informace mezin.katol. díla Missio byla v
nepřichází vůbec v úvahu.
Jihozáp.Africe/Nambii v posledních týdnech unese
V basilejské diecézi je 10 proč. farností
na přes hranice řada školních dětí. Většina ze
bez kněze, v r.1985 prý jich bude 30 a r.
120 dosud unesených dětí je v Lusace, hlav.městě
1992 50 procent. Bylo vysvěceno asi 6 jáh Zambie. Dobrovolně odcházejí stále víc mladí.
nů, kteří podle vzoru prvokřestanů mají
Katol.rodinný časopis Stadt Gottes, vyd.steylerknězi pomáhat. Nesmějí sloužit mSi a udělo skými misionáři, slaví letos 100 výročí trvání.
vat svátost smíření /at ve zpovědi nebo
Začal jej vydávat zakladatel kongregace blahosl.
hromadnou/ ani k tomu nemají moc. Zena jáh Arnold Janssen. Je to jeden z nejrozšířenějších
na musí skládat slib, že bude manželovi v měsíčníků v NSR - a také ve Švýcarsku.
jeho práci pomáhat ze všech svých sil.
Při odvodňovacích pracích byla ve zříceninách
Kanadská historička z Ústavu pro středově nejstaršího dánského kláštera sester sv.Brigity
ké studie v Mainhealu, Ann Gilmore Bryson, v Maribo nalezena pečet nějaké bully, s vyobraze
soudí po studiích v taj .vatik.archivech, ním knížete apoštolů. Snad je to pečet bully,kte
zpracovaných samočin. počítačem, že řád
rou dal Evžen IV.řeholnicím r.1435 povolení k za
Templářů by měl být obnoven. Jejich proces ložení kláštera v Gnadenbergu-Bavorsko. Klášter
1309-1310 byl podobný stalinovským proce Maribo zal.r.1408 královna Markéta II.
sům před 40 léty. Filip Sličný obvinil
Při polních pracích byla u izraelského kibucu
tenpláře z nemravnosti a herezí, protože
Kissoufin nalezena byzantská mosaika, jež zdobi
se chtěl zmocnit jejich majetku a slabý pa la podlahu kostela z VI.st. s výjevy ze života
pež Kliment V. řád zrušil. Templáři,
Alexandra Vel.a řeckými nápisy. Jeden se zmiňuje
zal.1119 v Jerusalémě, po návratu do Fran o církevním otci jáhnovi Abbe Theodoros, proto
cie se věnovali finančnictví a zadlužený
se archeologové domnívají, že kostel byl posta
král Filip si vymyslil ohavný plán, jak ne ven za císaře Justiniána.
vinné tenpláře obvinit, mučit, uvěznit a
Za účasti 70 apošt.pracov.v hrom.sděl.prostřed
hlavně jejich majetkem zaplatit dluhy.
cích z Austrálie a dvou biskupů promluvil 6.2.
"Stolec sv.Petra"přičítaný dosud synu Karle předs.papežské komise pro hromad.sděl.prostředky
Velikého, sahá částečně k cis. Konstantinovi biskup A.M. Deskur v Sydney. Zdůraznil nutnost,
jak objevila vatik.archeoložka M.Garducci. aby se Církev víc o tyto prostředky, ovlivňující
18 slonovinových, vyřezávaných desek bylo víc a víc lidí, zajímala a využívala jich.
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OTČE NÁŠ VE VĚZENÍ
Čekali jsme netrpělivě na
večeři, co to bude zase
.
za blaf. Jožka, mladý, ne-í
nápadný chlapec od Kyjova,’
seděl jako obvykle na kra
ji slamníku a tiše se modlil. Ani dohola ostří
haná hlava a vězeňské hadry nezakryly ušlechti
lý výraz pohublé a unavené tváře. Ted bylo vi
dět, že svět kolem nevnímá, že rozmlouvá s NĚ
KÝM, pro kterého záporně 1 i na večeři.
"Jožko, jak se dokážeš tak dlouho soustředěně
modlit?"
Nechápavě na mne pohlédl:"Věř mi, každý večer
se stačím pomodlit jen jediný Otčenáš."
Nebyla to jen zvědavost, když jsem později Jož
ku poprosil, aby se svůj Otčenáš modlil se mnou.
Odpověděl: "Nevím, pochopíš-li to, ale někdy ani
vyslovené slovo nevystihne přesně nejhlubší myš
lenku. " Pak přivřel oči a tichým hlasem se za
čal modlit:"OtSe náš, jak nás musíš mít rád, Ty,
nekonečně veliký, nekonečně dokonalý, nekonečně
dobrý a laskavý, když Tě smíme my, obyčejní lidé
oslovit OTČE. Máme všichni jednoho OTCE, všich
ni jsme jeho děti a proto jsme navzájem bratry.
Vím, OTČE, ze na tebe mnoho dětí zapomnělo, ze
mnoho jich dělá právě opak toho, co Ty si pře
ješ, protože je to pro ně nej lepší
ale také vím, ze máš po celém světě děti, které
Tě nezapřely, které Tě milují, které k Tobě spě
chají se svými bolestmi, které nezapomínají po
děkovat Ti za chvíle štěstí a klidu. Snad nás
potřebuješ víc zde, a konečně, od koho bys měl
žádat oběti, než od svých věrných dětí. Dej nám,
prosím Tě, jen posilu, dej nám dost sil, abychon
ve své věrnosti vydrželi. Každý z nás má pozem
ského otce a matku, kteří připravili příbytek
pro nesmrtelnou duši, jíž jsi stvořil; dej jim
hodně sil a naděje, dej jim poznání, které je
uklidní a potěší. Jsi zde i na nebesích, tam,
kde i my máme svou vlast, svůj tichý přístav,
svou kolébku i mateřskou náruč. Ani lidské oko
nevidělo, lidské ucho neslyšelo, co jsi připra
vil těm, kteří Tě milují. Všem lidem dobré vůle,
všem spravedlivým od počátku věků. Dej, Bože,
at i my si u Tebe zasloužíme věcné místo. Posvět
se jméno Tvé, co jiného Ti můžeme dát, vždyt vše
je od Tebe, než že se upřímně skloníme před Tvou
velikostí, že Tě při každé příležitosti pozdra
víme a poděkujeme Ti. Jaký je rozdíl,
Otce, mezi upřímným pozdravem, kterým
Tě denně oslovujeme a mezi vynuceným
pozdravem bachaře, před kterým se mu
síme na pět kroků zastavit a uctivě ho
smeknout cepici. Otče, prosíme za
všechny trpící, ponížené a ušlápnuté,
za všechny za živa pohřbené, za ty,
kterým vzali domov, rodinu, tvář i ro
zum. Za pomalu umírající, za Ty, kdo
cekají na příchod Tvého království,
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až zmizí vláda satana a zla. Přesto Tě pro
síme, bud vů^e Tvá, Ty nejlépe VÍŠ, co nám
prospívá, Ty nejlépe vidíš naše cesty a
rozcestí, Ty znáš budoucí věk, vždyt Ty
víš, do jaké blaženosti odchází ten, kdo
trpí pro Tebe nebo Tvé děti nebo umírá.
Bud proto vůle Tvá, vždyt naše přání, naše
touhy nedohlédnou dál než k dalšímu rozces
tí. Bud vůle Tvá ve všem, vždy a všude, a
pak Tvé děti nezahynou. "
Modlil se tiše dál, rozvíjel další a další
myšlenky, a já jsem pochopil, že pomodlit
se skutečně jeden jediný Otčenáš, pohovo
řit si přímo se svým Otcem, je mnohem víc,
než jsem dosud znal.
K•r •

METODY

RYTÍŘŮ

?

PAN CINCERA UVEŘEJŇUJE VE SVÉ KNIZE - KTE
RÁ PRÝ MÁ VYJÍT I ČESKY - POKYNY, JAK MAJÍ
KOMUNISTÉ PRACOVAT PROTI SVÝM ODPŮRC0M.

l .Tvrd stále, že "střílí vedle1,1 že jeho me

tody jsou nečestné, že je placen "muži v
pozadí", že je stoupencem Mc Carthysmu,
že je fašista atd. Něco už uvízne.
2 .Vyzývej stále jeho přátele, aby se od ně
ho distancovali, chtěj í—1 i, aby se jim
věřilo.
3-Natírej jeho d<5m hesly nebo na něm často
dělej škody. Neodradí-li to jeho, tedy

jistě jeho sousedy. Neřeknou proti komu
nistům ani slftvko ze strachu, aby nebyl

pomazán i jejich dům.
4 .Uveřejňuj při každé příležitosti o něm
rdzné zlomyslnosti. Nebude si pak trou
fat mezi lidi,
Časem zmlkne.

i oni

ho budou obviňovat.

5 .Neustále obtěžuj jeho rodinu. Snad se
brzo vzdá boje!
6 .Vše, co řekne, označ za "typické, hloupé,
nečestné" a snaž se ho co nejvíc tahat
před soud nebo HROZIT MU ŽALOBOU! Žaloby
dej uveřejnit, jakoby to bylo už vítězst
ví. Svou porážku musíš ututlat.
7 .Vládu zaměstnávej parlamentními

dotazy.

Ta at se zaměstnává jen proti komun i sty!
8 .Tvrd, že o komunismu nic neví, nerozumí
mu, proto mu podvrhuje zlé úmysly.
9 .Chval přehnaně každého, kdo řekne něco
proti nepřátelím komunismu. Pilně ho ci

tuj. Ve svém názoru se posílí a bude po
kračovat .
10 .V boji proti němu se snaž sám sebe na
hradit někým třetím, kdo je oblíbený a
známý.

Jeden z posledních svědku výbuchu atomové'
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
bomby v Hirošimě, jesuita Wilhelm Kleinsorge,
zemřel v 71 letech na následky záření. Pochá V jižní Angole je epidemie moru.
zí z Kolína n.R.,ale od r.1935 žije v Japon Vatikánsky rozhlas zveřejnil podzimní projev
sku, kde přijal japonské jméno P. M. Takakura. kard.Wyszynského k Polákům v Římě. Hovořil o
K výročí 30 let od tragické smrti indického vatik.vých.politice a řekl, že tato praxe nic
filosofa Mahatma Gandhiho přemluvil sv.Otec nemění na poměru státu k Církvi.
v rozhlase k indickému národu a ocenil
Israelské noviny Haaretz tvrdí, že Vladimír
ušlechtilé mírové snahy Gandhiho.
Rubbekoff, laický správce rusko-pravosl.koste
Místní bisk.konference v severových.Brasilii la v Jerusalemě je funkcionářem KGB; byl prý
vyslovila vážné obavy, pokud jde o problémy poslán z Moskvy jako šofér a později se stal
rozdělení půdy; obrovské plochy jsou majet
ředitelem. Rubbekoff to zapírá. Rusko-pravosl.
kem několika jednotlivců, ostatní často hy
kostely v Jerusalémě spravuje moskevský pat
nou hladem. Tento systém vede k častým nepo riarcha a mají velký nejetek.
kojům, prohlašují biskupové, a je vzdálený
V pastýřském listě chválí habešští biskupové
křesťanským ideálům.
snahy o sociál.spravedlnost, ale odsuzují
V Kenii ve vých.Africe vyšla první modliteb třídní boj, korupci a výchovu k nevěře. Dopis
ní kniha a zpěvník: Oslavujte Pána - Tum
byl nejdříve zakázán, později povolen přeěíst.
shangilie B^ana. Je v něm mnoho původních
V Číně se křesťané scházejí tajně. Jako pomoc
afrických mešních písní. Předpokládá však
níci "imperialismu" nesmějí studovat na vyš
předzpěvu jícího jednotlivce nebo sbor. Dopo ších školách, biblí je málo, kontakt s Číňany
ručuje se neužívat takových nástrojů, které v Hong-Kongu nebezpečný. Protože Hua Kuo-Fenby zpěv přehlušovaly.
gova posice není příliš pevná a bojuje se s
Od 15. do 20.1. se konalo v Bogotá /Kolumbie/ velkými hospodářskými potížemi, situace křes
10.gener.zasedání mezinár.kanceláří pro kato ťanů se poněkud zlepšila.
lickou výchovu/OIEC/. Cleny jsou národ.sdruž, Paulos Mar Folexinos III., metropolita a je
katol.školství na celém světě. Téma: Výchova diný biskup nezávislé syrské církve v Makarak míru, ke spravedlnosti a k novým mezinár.
bu, vstoupil s jedním knězem do katolické mavztahům.-OTEC se ptá na dosah svého vlivu a
labarské církve. S ním má tato část katol.
na svou odpovědnost. Presidentem je P.Hans
Církve se západoevropským obřadem nyní třz
Hellweg, jesuita. K zasedání poslal poselství biskupy. Nezávislá syrská církev má středisko
kard.-sekretář Villot z Číma.
v Thozhiuru u Trichuru v Kerale; vznikla 1772.
Církevní pomocná díla v NSR - Missio a Mise- kdy Mar Kyrillos I.přijal svěcení od metropo
reor v Cáchách navštívil kardinál Josef Malu- lity syrsko-pravosl.patriarchátu v Alexandrii.
la, arcib.z Kinshasy-Zaira. V Misereor hovo Většina zeměá.dělníků v Brazílii není regist
řil o možnostech budoucí rozvojové činnosti, rována, t.j. neopatří si tak zv.Carteira pro
v Missio o možnostech finanční soběstačnosti. fesionál, zavedené r.1963. Proto nenají nárok
Min.rok se zvýšil počet polských misionářů
na 8 hod.prac.den, minimální mzdu, 13.plat,
na víc než tisíc. Tisící misionářkou je býv. nemoc.pojištění, volný den v týdnu aj.Soc.zá
provinciální frant.misionářek Mariiných,
kony v Brazílii jsou vynikající, ale nevědomé
sestra Lucyna Ignaciuk, která pracuje od ja obyvatelstvo je nevyužívá a tak žije v bídě.
ra 1977 v Senegalu.
V oblasti zlatých dolů v Johannesburgu je na
Biskupové církev.provincie Buenos Aires vyda dvou hektarech 16 kostelů různých církví a
li nařízení, že řeholnice - až na nepatrné
všechny jsou v neděli plné. Vejde se do nich
výjimky - nusejí nosit řeholní oděv. Zřejmě
asi 200 věřících. Nábož.spory neexistují.
jako ochranu proti útokům a obtěžování.
Na Filipínách založil v šedesátých letech bis
V posledních letech ubylo v Japonsku asi
kup Odilo Erspůler vysílací stanici pro sto
30 tis. katolíků.
padesát tis.obyvatel. Vysílá od pěti ráno,
Sv.Stolice byla zastoupena na mezinár.kongr.
pro školy, pro ženy a matky, mši sv.,nábožen
o sluneční energii v Dilii- ské vzdělání pro dospělé aj.
New Dehli, od 16.-20.1.
K 750 tému výr.smrti sv.Františka z Assisi se
Kapucíni z provincie
rozhodli kapucíni v Kerale-Indie, vybudovat
Locarno pracují 10 let 75 domů pro potřebné rodiny, bez rozdílu kas
v diecézi Molegbe v
ty a náboženství.
severozáp. Zaire.
Továrna "Bisoko",založ.arcidiecézí Kanaga v
Kcmun.vládou byla vy
Zaire, zahájila 5.rok existenxe. Má pomáhat
hlas tněna katol.vysílač
k hospodářskému rozvoji kraje a vyrábět zdra
ka v Angole. Při je to
vou potravu. Denně vyrobí 12 tis.kg sucharů
reakce na pastýřský list,
či sušenek, ze sojové mouky, sladké kukuřice
v němž biskupská konfer.kriti a omastku.
zuje vládní politiku.
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C.S. LE
WIS

PODLE TOHO SE ROZEZNÁVAJÍ DĚTI BOŽÍ A DĚTI ĎÁBLOVY: KDO NEŽIJE SPRAVEDLIVĚ, NENÍ Z BOHA;
STEJNĚ KDO NEMILUJE SVÉHO BRATRA. - l.Jan 3,10.

ČAS PATŘÍ MNĚ !

Milý
Červotoči,
všiml sis, jak lhostejně snášejí muži menší neštěstí? Zlobí se, až v něm cítí nespravedl
nost. Dojem nespravedlnosti se dá vyvolat pocitem, že nedostali úplně to, co jim podle prá
va patří. Čím víc a čím různější má tvůj chlapec požadavky a nároky - které, díky tvárni
vlivu - žádá od života, tím snadněji v něm vyvoláš pocit, že byl ošižen, zkrácen. Výsledek?
ŠPATNÁ NÁLADA!
Pozoruj, jak ho naštve, když ho chce někdo neočekávaně připravit o čas, který si vyhradil
pro sebe! Připravoval se na tichý večer - a zazvoní návštěva! Nebo se těšil na milý hovor
s přítelem, a přítel přivede s sebou i svou řečnou a povrchní manželku. Je sice zdvořilý,
ale v duchu se zlobí, protože čas považuje za svůj majetek a má pocit, že mu ho někdo krade.
Proto ho utvrzuj v myšlence: ČAS JE M0J MAJETEK! At má pocit, že je majitelem svých 24 ho
din denně. At považuje každý přesčas či neočekávanou návštěvu za tíživou daň času, čile při
plnění náboženských povinností at má pocit velkomyslného dárce. Nesmí pochybovat o tem, že
čas, který dostal k životu, je od narození až do smrti jeho vlastnictvím.
Tento názor se ovšem nedá vzbudit a udržovat či podepřít sebe menším rozumovým důkazem.
Kdyby o tem uvažoval, poznal by, že si nemaže vyrobit ani kousíček času - dostává ho jako
ryzí dar. Považovat čas za svůj majetek je stejně nesmyslné, jako považovat za svůj maje
tek slunce či měsíc. Proto je tvůj úkol nesmírně choulostivý - musíš ho přimět, aby nepře
mýšlel. Nejlépe je tvrdit, že jedině důležitá v životě je láska - pak na pravdu zapomene.
Teoreticky se dal tvůj hoch do služeb NEPŘÍTELE. Kdyby se NEPŘÍTEL ukázal v lidské podobě,
ochotně by mu tvůj hoch neomezeně sloužil a nikdy by neodmítnul jeho přání. Pak by nu neva
dilo poslouchat užvaněnou ženu a byl by skoro zklamán, kdyby nu NEPŘÍTEL řekl:"Jdi se tro
chu pobavit! Podívej se na detektivku v televizi. Pohovoř si s milým kamarádem."
Ale NEPŘÍTEL k němu přistupuje každý den v podobě nepříjemných i příjemných lidí; to si
tvůj hoch neuvědomuje. Kdyby si to uvědomil, bylo by zle pro nás, proto ho zaslepuj neexis
tujícími důkazy o tem, že čas patří jen jemu, a připrav si těch důkazů velkou zásobu. Ať se
k tomuto problému ani zdálky nepřiblíží. UTVRZUJ HO V MYŠLENCE, ŽE JE MAJITELEM SVÉHO ČASU!

Také podporuj SMYSL PRO MAJETEK. Lidé si dělají stále větší nároky na jmění - což je stejně
směšné pro nebe i pro peklo. Např.moderní zesměšňování a odpor proti cudnosti pramení z
domněnky, že lidské tělo je jejich najetkem. Tělo, v němž obíhá síla, která stvořila svět a
která se v těle octla bez lidského souhlasu. Nepřítel dává člověku titul, jako král dává
titul svému dítěti, z pouhé lásky, ale dítě si myslí, že maže po svém, dětském způsobu
hospodařit s královským majetkem - tak jako se svými hračkami.
Smysl pro vlastnictví vzniká nejen z pýchy, ale i z myšlenkového zmatku. Lidé mluví o "svém
klobouku", "svých botách" a tak se lehce naučí připojovat toto slůvko "můj" i k ternu, co
jim bylo jen půjčeno ke zpracování, k použití - k času. A co víc, domnívají se, že to, oo
dostali, mohou i svobodně zničit - jako dítě svého medvídka.
Lidé nedělají příliš velký rozdíl mezi slovy "moje boty" a "můj Bůh." Tento "nůj Bůh" je
Bůh, na kterého nají nárok, kterého si svými mimořádnými zásluhami koupili, proto ho mohou
vykořisťovat, musí je poslouchat - je "jejich" v negativním slova smyslu.
Legrace je v tom, že o ničem nemůže člověk říci, že je "jeho". Patří jen nám nebo JEMJ.
NEPŘÍTEL si dělá na člověka nárok, protože ho stvořil a vykoupil, ale náš OTEC V HLUBINÁCH
ví, jak obratně vydřít NEPŘÍTELI jeho majetek-lidské duše. Každá intrika je k ternu dobrá,
jen pozor, aby to člověk nepozoroval a nepostavil se plně a včas do TOHO, KTERÉMU PATŘÍ.
Pak by byl mimo náš dosah - a to nesmíš dopustit. Úspěch ti přeje Tvůj
ZLOTŘILEC

JEDEME NA DUCHOVNÍ CVlČENÍ

V této budově nad jezerem v
MORSCHACHU mají od 17.března
večer do 19.března duchovní
cvičení slovenští věřící.
Přihl.:0tec Baník, Otec Křivý

Od 9.-12.března se koná tříden
ní duch.obnova v Bethanien.
Povede emauzský benediktin
P.Cyril STAVĚL ze sev. Itálie.
Přihl: P. BIRKA
Od 17.večer do 19.odpol. dvou
denní duch.obnova v Quartenu
/Unterterzen/. Povede P.Dr.Jo
sef BENÁCEK z Říma.
Přihl.: P.Vondra
Od 31.3.do 2.4. duchovní setká
ní mládeže v Einsiedeln. Vede
P.Robert KUNERT z Innsbrucku
Přihl.:P.Birka, P.Simčík
UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ

SVÁTKU

K

OTCI

JOSEFU

ŠIMČÍKOVI Z CURYCHU !

CHCETE MU UDĚLAT RADOST?
1 .Pomodlete se za něho
2 .Přijdte na mši sv.,kterou mívá pravidelně v
Curychu, Winterthuru, Schaffhausenu a Rúti
3. Zašlete mu dobrovolné předplatné na KLUB
4. Svěřte své děti jeho péči - v prázd.tábo
rech, na zájezdech /např.začátkem dubna
velmi levný zájezd mládeže do Londýna/,
na duch.cvičení, do pěveckých kroužků ap.

19.3.

JSEM VĚŘÍCÍ KATOLÍK

VÍM/ JAK DŮLEŽITÁ JE PRAVIDELNÁ PRO
HLÍDKA TĚLA LÉKAŘEM
JEŠTĚ DŮLEŽITĚJŠÍ JE PROHLÍDKA VLASTNÍ
DUŠE - TA JE TOTIŽ NESMRTELNÁ

KRISTUS NA TEBE ČEKÁ
POSVĚTIL KNĚZE/ ABY TI
DUŠI ZDRAVOU

POMÁHALI

UDRŽOVAT

VELIKONOCE - PŘÍLEŽITOST K OČISTĚ DUŠE
KE SVATOSTI
SMÍŘENÍ

NA DUCHOVNÍ OBNOVĚ MÁTE MOŽNOST
POHOVOŘIT SI S JINÝM KNĚZEM
VYUŽIJTE

TOHO
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NAŠE BOHOSLUŽBY
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"JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA
A HLÁSEJTE EVANGELIUM
VŠEMU TVORSTVU. KDO
UVĚŘÍ A DÁ SE POKŘTÍT, BUDE
SPASEN,
KDO NEUVĚŘÍ, BUDE
ZAVRŽEN."
Mk 16,15.

ŠVÝCARSKÝ
PLÁN

TŘÍDENNÍ EXERCICIE - duchov.obnova
v BETHANIEN. Vede emauzský benedik
tin P.CYRIL STAVĚL z kláštera v Norci
Celý pobyt - 120 frs
Přihl.a informace P.Birka - Lucern

od 9. do 12.března

DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU. Vede
AARAU-každou 2.sobotu v Peter u.
P.Dr.J.BENÁČEK, synovec pana děkana
Paul Kirche /inf.P.BIRKA/
18,15
Benáčka, o jehož statečnosti jsme v
BADEN-Sebastiankap.,každou
KLUBu psali.
druhou neděli 11,15
Cena: jednolůžkový pokoj 80 frs
WETTINGEN u Badenu,slovenská,
dvoulůžkový pokoj 72/pro 2-144 f/
St.Antoniuskirche, posl.ned.18,00
Přihl.a informace: P.Vondra BERN-Dreifaltigkeitskirch.,sob.18.00
St.Gallenkappel
BASEL - kaple Lindenberg
18,00
3.neó.v měsíci česká
pátek večer 17. až 19,března
SLOVENSKÁ - v kaplnke na Lindenberg
SLOVENSKÉ EXERCICIE v MORSCHACHU
neděle ráno - slovenská
přihl.P.Baník - Curych
ostatní neděle v měsíci
9,30
od 17.do 19.března
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00
VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
SLOVENSKÁ-kaplnka Kolpinghausu,
v Casies - Již.Tyroly
Wolfbachstr.15.,I.patro, ned.
9,30
přihl.P.Šimčík- od 22. do 27.3.
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V EINSIEDELN
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
Vede P.Robert KUNERT, T.J.
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.10,0
Inf.a přihl.: P.šimčík, P.Birka
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
od 31.3.do 2.4
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
Přednáška ČSKP;NOVÉ FORMY A PODMÍN
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
KY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ VE ŠVÝCAR
LUZERN-Peterskapelle, neděle
19,00
SKU , před.Fritz Emmenegger, řed.cur.
RUTI-TANN-kaple u katol.kostela, kaž odbočky Christsoziale Kranken und
dou 2. neděli /inf.P.šimčík/
9,30
Unfallkasse. Inf.J.Samek,t.01-515018
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.2 3.P.šim
v hotelu Limmathaus, Limmastr.118,
čík rozesílá pozvánky
Curych
_ , ,
7.dubna v 19.h.
SOLOTHURN-každou 2.ned.
Spitalkirche,inf,P.Birka 10,15
SYMPOSIUM KŘESŤANSKÝCH PRACUJÍCÍCH
St.GALLEN-posl.sob.v měs.,Herz Jesu
ve WISLIKOFEN, inf. a přihl.:
Kapelle,u dómu, vchod z nádvoří,18,
8406 Winterthur, Schlosstalstr.54.,
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg
tel.052-23-83-11
sobota /česká mše sv./
19,00
14.-16.dubna
slovenská - St.Urbankirche, SeenJARNÍ
POBYT
DĚTÍ
ZE
ŠVÝCARSKA
str.193, každou l.sob.v měs.
18,45
V CASIES, inf.a přihl.P.šimčík
ŽENEVA - kostol sv.Bonifáce, 14.Ave
od 28.března - 8.dubna
nue du Mail,II.p.,2.ned.v měs. 18,30

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA-6OO6-LUZERN, Schadrutistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,Q.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8OO4-ZURICH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.Martin MAZÁK,1110 M0RGES,La Longeraie, tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLENKAPPEL, t.055-881460 -KLUB

SVATODUŠNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V CASIES
Inf.a přihl. P.Šimčík
od 12. do 15.května

VELKÁ MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDELN
za přítomností P.Dr.škarvady z Říma
a P.Werenfrieda van Straatena/Spekpatera/ z NSR
21.května

POUŤ POD SÁNTISEM VE SCHWÁDALPU
v Appenzellu
11.června

OPOŽDĚNÍ MIN.ČÍSLA KLUBU ZAPŘÍČINIL
POLÁMANÝ STROJ V TISKÁRNĚ.
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Konečně otevřeli Bráník. Vojáci i civilisti ze stavby se sem hrnuli a uvelebili se na po
hodlných židlích. Tohle tedy byla ta hospoda, kterou táborské důstojnictvo nenávidělo
a kterou si naopak vojíni nedovedli vynachválit. Čiperní číšníci, pánové Švanda a Maxa,
bleskurychle roznášeli sklenice s plzeňskou dvanáctkou a kladli na stolky tácky, na nichž
se bělaly rakvičky se šlehačkou. V kamrlíku, z něhož bylo vidět na chodbu, hlídkoval sám
pan vedoucí nebo některá z žen pracujících v kuchyni a dávali pozor, jestli se neblíží
důstojnická kontrola. V takovém případě byli vojíni vždy včas upozorněni a mohli oknem
opustit místnost. Nebyl znám případ, kdy by personál podniku s nimi nebyl sol iHámť,
Za zaznamenání stojí případ svobodníka Řimnáče. Tento voják s obrovským počtem dioptrií
na každém oku se vypravil na Bráník jednoho mrazivého večera a vypil zde v naprostém klidu
a pořádku jedenáct plzní. Kolem dvaadvacáté hodiny se v chodbě objevila vojenská hlídka
a vedoucí výstražně hvízdl. Číšníci okamžitě upozornili svobodníka na hrozící nebezpečí a ten se pokusil o nouzový odchod oknem.
Zakopl však o židli, přičemž mu spadly brýle. Ztratil orientaci,
začal se motat po místnosti a za této situace ho přistihla hlíd
ka. Kázala mu, aby ji následoval, ale to svobodník neměl v úmyslu.
Sejmul opasek a začal kolem sebe mlátit. Bránil se tak dlouho, do
kud číšníci nenašli jeho brýle a neposadili mu je na nos. Svobod
ník Řimnáč se naposledy ohnal opaskem, vyskočil na stůl a oknem
unikl na ulici. Hlídka se pokusila ho pronásledovat, ale byla
upozorněna velice důrazně na to, že ve slušném podniku se okny
neleze. Mužové spravedlnosti tedy chtěli vyběhnout dveřmi, ale
náhle měli před sebou tolik židlí a pánů, toužících jít na záchod/
že svobodníkovo pronásledování nepřicházelo v úvahu.
Po tomto incidentu byl Bráník pro vojáky táborské posádky přísně zakázán, ale tento zákaz
respektovali pouze vojíni z bojových útvarů.
"Hraješ šachy?" zeptal se Kahoun Kefalína.
"Strašně mizerně, ale rád," přiznal se Kefalín a Kahoun zajásal. Požádal pana Švandu o
šachovnici a ten ji velice ochotně přinesl.
"Tohle je nejlepší putyka, kterou znám," tvrdil Dokonal. "Tady tě nechají sedět jak dlou
ho chceš a nic ti nenutěj. A když nemáš prachy, tak ti dají pivo na sekyru. S takovou dů
věrou k vojákům jsem se ještě nesetkal!" Zamyslel se a pak dodal:"A to, pánové, nevidím
hospodu prvně v životě. Jsem přece starej pingl!"
Kahoun s Kefalínem začali hrát šachy. Sálus, upíjeje dvanáctku, sice tvrdil,
že je to židovská hra, ale na jeho poznámky nebyl brán zřetel. Po chvíli dora
zil na Bráník také Sáša Kutík.
"Před chvíli jsem hodil mistra do díry s vápnem," oznamoval,"tak to musím
pořádně zapít. Cestou jsem potkal jednoho poručíka, kterej se hned ke mně
hrnul. Jednu jsem mu vrazil, víc jich ani nepotřeboval a polcmrtvýho jsem
ho položil do průjezdu. Já se s nikým nemažu!"
VÁLČILI

JSME ZA ČEPIČKY
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Malíř potká na dovo
lené v horách rázo
vitého starce. "Po
slyšte, dám vám 10
franků, když se dá
te ode mne namalovat"
Stařec váhá. "Tedy
15. Je to dost, vzdyt
nebudete celé odpoled
ne nic dělat!" "Ale co
bude potom?"ptá se starec. "Jak potom?""Nu, jak si potom tu barvu z obličeje setru!"
'Tuhle jsem viděl v cirkuse skvělé číslo: z jedné láhve naléval kouzelník čtyři různé druhy lihovin!""Co na tem? To naše kantinská nalévá z jedné konve mokka, kávu bez kofeinu,
espresso a kávu s cikorkou."_____________
^anz učitelka popisuje rozdíl mezi růží a fialkou:"Představte si krásnou, hrdou paní, niko
ho nezdraví - to je růze. Za ní jde skromná, sehnutá postavička se sklopenou hlavou..."
"Já vím, kdo to je paní učitelko! To je její manžel!"_______________
Interview s velkým finančníkem: "Už jsem o vás mnoho slyšel, pane řediteli.""Ale dokázat
mi nemůžete nic!"_____________________
Manévry. Rozkaz zní:"Ted přejdete na louku a budete se krýt tak, aby vás nebylo rozeznat od
krav. ""Pane poručíku, "hlásí se rozpačitý vojín, "a co když nás bude chtít selka podo.iit?"
Manžel veze rodinu na výlet. Vystoupí z auta na krásné louce a
připravují se k pikniku. "Krásné místo, že?"
horuje manžel. "Krásné. Jenže před tebou je
již objevilo 100.000 mravenců."
Skotská maminka platí poslední splátku na det
ský kočárek. "Jak se daří maličkému?" ptá se
prodavač. "Dekuji, příští týden se zení. "_____
Dva advokáti se dostali v hostinci na spornou otázku."Pane vrchní, máte zde trestní
zákoník?"Vrchní odběhne, za chvilku se vrá
tí: "Mluvil jsem se šéfem, pánové. Nemusíte
za oběd nic platit."
Mládenec z New Yorku se jednou dostane z mesZázrak drezúry
ta a pozoruje krávy na louce. "Jak se ti líbí ty krávy?" ptá se mamin
ka. "Moc. Ale musejí přijít hodnč draho, když pořád žvýkají žvýkačku."
Stěžuje si syn matce."Už nechci chodit do školy. Děti mě nenají rády. Učitelé také ne. Ani
školník ne!""Ale co! Zde je svačinka, a jdi. Když jsi vydržel být dvacet let ředitelem, tak
to do penze také ještě vydržíš."
Matka se zlobí s dcerkou:"Ty jsi dobrá, je ti patnáct a už máš přítele, ale na třicáté na
rozeniny své matky si ani nevzpomeneš. "______________________________________________
"Gratulujte mi. Dnes dopoledne jsem se stala babičkou!""Podivuhodné - a ted jste už v divadle!11
Novopečený boháč se chlubí:"Moje žena se převléká i čtyřikrát za den. ""Hm - moje dcera nej
méně osmkrát. ""Hrome! A jak je stará?" "Dva mesíce. "
Matka pošle Honzíka do kuchyně, jestli vře voda."Mami, honem, hrnec zvedá stále klobouk!"
"Představ si, muži, v~zoologické zahradí se po mne ohnala
lvice!""Panečku - ti lvi mají ale odvahu!"
"Tak? Tento šperk ti věnoval strýček? Bud není pravý šperk,
nebo není pravý strýček."
Pozvánka:"Protože slavíme svatbu jen v
úzkém kruhu rodinném, zveme jen nejomezenejší příbuzné, ke kterým patříš v
první řadě ty. "
"Od kdy šilháte, paní Nová?""Od té doby,
kdy moje dvojčátka začala běhat."
"Toho tygra jsem nezastřelil, "vykládá
sváteční střelec, "protože mel v obliče
ji výraz, který se nehodí pro předložku':
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JABLKCK7Ý ZÁVIN. - Připraví se hladké mouky
podle potřeby, kousek sádla, podle potřeby,
žloutek, sůl a s vlažnou vodou se zadělá
měkké těsto. Těsto se dobře bez mouky vypra
cuje a nechá pod teplým kastrolem nejméně
půl hodiny. Pak se na pcmoučeném ubruse roz
válí, potře rozpuštěným máslem, vytáhne, posype se
''smaženou houskou, tence nakrájenými jablky, přebranými
hrozinkami a skořicovým cukrem, vše se pokape máslem,

sbalí a dá se na plech péci.
HROZNCVÝ ZÁVIN. - Připraví se těsto jako předešlé; místo jablek se dávají vinná zrnka a
nasype se více housky.
SMEIANJVÝ ZÁVIN. - Udělá se závinové těsto, načež se míchají 4 žloutky, 8 dkg cukru,
citr.kůra, Čtvrt 1 husté kyselé smetany, z bílků sníh a 7 dkg mouky. Těsto se vytáhne,
potře připravenou nádivkou, posype hrozinkami, sbalí a peče do růžová.

MAKOVÝ ZÁVIN. - Připraví se 3/4 kg mouky; do vlažného mléka se dají 3 dkg cukru, 2 dkg
kvasnic, nechá se zkynout. Na míse se umíchá 12 dkg másla, 3 žloutky, 6 dkg cukru, citr.
kůra, pak se přidá mouka, zkynuté droždí, sůl a dle potřeby teplé mléko. Vypracuje se tuž
ší těsto a nechá zkynout. Připraví se maková nádivka, těsto se rozválí, vařeným, studeným
mákem se potře, sbalí, nechá ještě dobře nakynout, potře se máslem a peče.

VAŘENÝ ZÁVIN. - Udělá se těsto jako na tažený závin a nechá se odpočinout. Umele se mák,
který se nasype do vařícího mléka, přidá se cukr, citr.kůra a za stálého míchání se mák
uvaří; je možné přidat také trochu strouhaného perníku. Závin se vytáhne, potře se makovou
potře se makovou nádivkou, stočí a vloží do máslem vymazaného ubrousku,
načež se dá vařit asi půl až 3/4 hod.do slané vody-podle velikosti závinu.

KŘEHKÝ ZÁVIN. - Na kg mouky 10 dkg cukru a 30 dkg másla nebo sádla. Máslo
se s moukou rozetře, přidá citr.kůra,dle potřeby mléka a utvoří se tuž
ší těsto, jež se osolí. Z těsta se utvoří 2 válečky a nechají se odpo
činout. Pak se rozválejí, obkrojí, vloží na plech a plní nádivkou.

BRAMBOROVÝ ZÁVIN, - Udělá se závinové těsto a dá odpočinout. Ná
divka: 8 vařených lisovaných brambor se přidává za stálého tře
ní do 8 žloutků, pak se přidá půl kg cukru, z citronu šřáva i
kůra, naposled sníh z bílků. Těsto se tím plní a peče.
TVAROHOVÝ ZÁVIN. - Závinové těsto se nechá odpočinout pod teplým
kastrolem. Nádivka: kg postrouhaného tvarohu, umíchá se 8 dkg másla,''
8 žloutky, přidává se po lžíci tvaroh, 14 dkg cukru, zrnko soli,
citr.kůry a sníh. Těsto se vytáhne a potře nádivkou, mohou se při
dat hrozinky. Závin se stočí, dá na pomaštěný plech,potře máslem a peče do růžová.

