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noviny, televize, film, inzeráty, vlastní zkušenost nám ukazují, kolik zla je ve
světě. Na útěku z komunistického Vietnamu utonulo 300.000 lidí. Dá se vypočítat, kolik lidí
zemře na určité nemoci, kolik jich zahyne ve válkách, kolik je jich zavražděno či umírá
při neštěstích. Nedá se však vypočítat ani přibližně, kolik lidských duší "zahyne" na nemoci
kultury a civilizace, ve válkách zla proti dobru, kolik jich duchovně "zavraždí"vychovatelé,
blízcí i vzdálení/televize, rozhlas, tisk, film, štola, reklama ap./kolika dětským duším
nasadí rodiče smrtelnou ránu tím, že jde každý za "svým vlastním štěstím" a osud dítěte
je jim prakticky lhostejný.
Kristus v evangeliích přirovnává dobro k čisté soli, která dodává jídlu chuť. Ke světlu, kte
ré vyzařuje cn sám, aby lidé rozeznali jasně zlo od dobra a aby mohli sami zářit, aby světlo
přijímali a opatrovali. Snad sami znáte "zářící" lidi, "zářící" kněze, kteří nemusejí ani
mluvit a v duši nám roztává zlo a rozkvétá dobro.
V Brně žil kněz svátého života, eucharistián. Některé věty jeho víc než podprůměrných kázání
se citují s humorem dodnes: "Přiletěl letadlem, vzdušným to aeroplánem." Mluvil špatně česky.
A přece lidé odcházeli z jeho mše sv.posilnění a povzbuzení. Udělal v sobě tolik místa Bohu,
že Bůh skrze něho zářil a léčil, hladil a těšil, ničil zlo, dával vzrůstat dobru.
Podobně sv.Jan Vianney, farář z Arsu, nemožný kazatel-a statisíce poutníků. Zpovídal i nejxětší hříšníky několik minut - ale byl tak plný Boha, že uzdravil okamžitě zlem nemocné duše
a na bývalém smetišti vyrostly květy dobra. Určitě známe i my podobné lidi. Nemusejí to být
jen kněží a sestřičky - i když mezi těmi, kteří se dokonale věnují Bohu, je jich nejvíc. Jen
vzpomeňme na babičku, která zářila do nešťastného života Boženy Němcové jako paprsek. "Tak
at svítz vaše světlo před lidmi, aby vidšli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesich, "řekl Kristus. /Mt 5,16/.
Každý z nás může osvětlovat a zahřívat dobrotivou láskou své okolí. Je zvláštní, jak z člově
ka stéká přímo všechna špína, octne-li se ve společnosti toho, kdo přetéká LÁSKOU-KRISTEM.
Nej lepší apoštolát je udělat v sobě prostor Bohu. Ten už se postará sám o další. Bůh bydlí
se svou nesmírnou láskou všude, ale protože nám dal svobodnou vůli, nevtírá se tam, kam ho
člověk nechce vpustit proto, že chce být SÁM středem svého života. Protože je sobec!
Vloží-li se železo do ohně, rozžhaví se a nabývá vlastností ohně. "Přišel jsem na svět hodit
oheň a co chci, než aby hořel! "/Lk 12,49/.Oheň hoří při mších na našich oltářích. Oheň hoří
plně v srdcích, které milují Boha nade všecko - ať jsou to kněží, sestry nebo ženatí muži a
vdané ženy - či děti.
Jsme slabí. Potřebujeme jiskru.
Může na nás přeskočit z "planot
čího"člověka. Tito lidé vložili
duše do Boží lásky. I ny se mu
síme občas ve shonu zastavit,
uvolnit duši pro Boha - pro
Oheň. Kdyby jen setina, jen ti
sícina křesťanů se snažila o
živý styk s Kristem, brzo by
podstatně ubylo zla, které nás
dnes tak děsí.
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
12.júla Sv.Otec podpísal dekret menovania preláta Jozefa TOMKU za
generálneho tajonníka celosvětověj biskupskéj synod/. Súčasne bol
P.Tonko menovaný za arcibiskupa. Vysviacku bude maE 15.septenbra,na
sviatok Panny Márie Sedembolestnej, Patronky Slovenska. Doterajším
tajomníkom bisk.synod/ bol Poliak Vladislav RUBÍN, ktorého papež v júni
t.r. vymaňoval za kardinála. Novoněnováný arcibiskup TOMKO pochádza od
Humenného, z dedinky Udavské, kde sa narodil ll.marca 1924. Po vysviacke
za kňaza zastával vo Vatikáne celý rad úradov, rastúcej zodpovědnosti. Jeho
posledným miestom bol prosekretariát Kongregácie pre biskupov. - Blahoželame!
y
3. 8. zemřel ve věku 88 let kard.OTTAVIANI. Byl jmenován kard. r. 1953, pracoval jako prefekt
kongregace víry, na 2. VATICANU ho povazovali za stoupence tradičního směru. R.1968 se vzdal
všech funkcí a stáhnul se do soukromí. Byl, m.j. prakticky slepý a slovenský kněz Msgr.Jozef
Kutný z kongr.víry se s ním modlil breviář, růženec, četl mu a věnoval mu svou péči. Tento
kněz 8. 7.náhle zemřel a to prý se kardinála tak dotklo, že to urychlilo jeho smrt. Byl pro
tektorem naší koleje Nepomucena. Jeho hrob je v kapli oratoria sv.Petra ve Vatikáně.
6.8.uplynul rok od smrti Pavla VI. Období, v němž vládl, bylo mimořádně obtížné, živly Církvi
nepřátelské zneužily řad/ reforem k deformacím víry i mravů. Psal si sám vynikající promluvy
i encykliky. Neměl zkušenosti s komunistickými metodami a železné zdraví JP II. Z je
ho uveřejněné meditace vysvítá, že čekal svou smrt už r.1972."Pííchází hodina; od jfité doby
mám předtuchu. Víc než tcHuná únava, na kterou mohu zcmíct každý okamžik, šc mi vdeta myš
lenka, že daama mé odpovědností mým odchodem ze světa je. tasené íešení, kteaým se projeví
Boží Paozíetelnost a da Církví lepší možností. "Po oslavě života, za který Pánu děkuje, ptá
se Pavel VI., co důležitého by měl ještě udělat v předvečer svého života. Prosí Boha o
"brzkou smrt" "dar lásky" Církvi. Svou meditaci končí vyznáním své slabosti, loučí se s lid
mi a prosí je, aby pochopili, jak velmi je miloval. - 16.9. bude sloužit sv.Otec u sv.Petra
slavnou zádušní mši sv. za Pavla VI., kterého si velmi vážil. Pro nejbliží ji sloužil 6.8.
V tajné konsistoři 30.6 .odevzdal sv.Otec kardinálskou hodnost 14 arcibiskupům, mezi nimi dvě
ma Polákům, svému nástupci v Krakově Fr.Macharskemu a předsedovi svět.synody biskupů V.Rubino—
vi.Jméno jednoho kardinála si ponechal sv.Otec "in pectore""v srdci". Dělá se to obvykle, je
li nebezpečí, že by nový kardinál nebo Církev jeho země byli pronásledováni. Podle dohadů
prý to může být některý z litevských biskupů, snad apošt.admin.ve Vilně Stepanovičius.
Pražský arcibiskup Dr.František kard.Tonéšiek oslavil na konsistoři v Římě 30.6. své 80 té na
rozeniny. 11.7.mu udělil sv.Otec audienci. 5.7. si připoněl pan kardinál 57 výr. kněžského
svěcení. Pan biskup Matoušek oslaví 30 té výr.svého biskupského svěcení 17.9. - pan kard.
Tomášek 13.10. Otec biskup Matoušek žije skroimě v soukromí, ale měli bychom na naše tajně
vysvěcené biskupy doma myslet ve svých modlitbách - i na ty, jejichž jména neznáme.
Sv.Otec ztratil od nastoupení úřadu 10 kg váhy. Při naší audienci v Římě bylo vidět, jak
je vyčerpaný a přepracovaný a jak potřebuje odpočinek - a naše modlitby a oběti!
Sv.Otec se 22.7.setkal v Castelgandolfu s více než 700 mladými společenství sv.Jiljí. Po nad
šeném potlesku ho informovali mladí o svém společenství; vzniklo před 11 ti lety a působí v
13 ti římských předměstích, né 2500 členů, většinou studentů a dělníků. Sv.Otec zdůraznil
dvě tváře Řina - blahobytnou a lhostejnou - a chudou. Varoval před manipulováním mladých li
dí spotřební horečkou a individualismem. Všichni se mají snažit stát se nástroji Krista, kte
rý všechny osvobozuje. S planoucími pochodněmi vyprovodili mladí sv.Otce do jeho příbytku.
V audienci začátkem července připomenul sv.Otec pronásledovaným křestanům před 20 tis.poutní
ky z Francie, Mexika, Japonska, Kanady, Vietnamu, Irska a Polska a před 42 kard. ,60 biskupy
a diplomaty u Sv.Stolice - slova Kristova: "KDE JSOU DVA NEBO TŘI SHROMÁŽDĚNI V MĚM JMĚNU, TAM
JSEM MEZI NIMI. "/Mtl8,20/. To platí i tam, kde lidské zákony Církev zakazují a odsoudili ji
k smrti.
Řecko a Sv.Stolice znovu navázaly diplom.styky na úrovni velvyslance a nuncia, přerušené
r.1054, kdy Řecko nechtělo uznat autoritu papeže Lva IX. Když se r.1821 Řecko osamostatnilo,
byl tam apoštolský delegát, pozdější Jan XXIII. Vyjednávání trvalo nyní 4 roky, protože
část pravoslavné hierarchie byla proti.
P.Moreau z Angers,Francie,poslal papeži dopis věrnosti a poslušnosti s 129 podpisy.Děkuje mu
za dopis kněžím k Zelenému čtvrtku, který dobří knězi přijali s velkou radostí, špatní rozdmychali ve franc.tisku nepřátelské komentáre. P.Moreau děkuje sv.Otci, že se drží Kristova uče
ní o knězi jako osobě, která se bezvýhradně odevzdala službě Bohu a skrze kterou působí Kris
tus mezi lidmi. 8.7.přijal sv.Otec v soukr.audienci holands. velvyslance u Sv.Stolice s manžel
kou a pěti dětmi; manželé slavili stříbrnou svatbu.
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Paní šestáčková zavadila kalnýma očima o rezavou hru3 svého muže, který seděl jen v kalho
tách za kuchyňským stolem, jednou rukou zvedal k ústům šálek kávy, druhou obšťastňoval své
penzionované já faječkou a očina se vpíjel do místního deníku, opřeného o cukřenku.
"Dnes nejdeš na zahrádku?" zeptala se ho po několika sériích vzdechů a pohledů na kuchyňské
hodiny.
"Jo, jo, musím přesadit kvítka ze skleníku, "neodvrátil oči od tiskařské černě. Pak jedním re
zem dopil kávu, vyklepal zbytek z dýmky do popelníku a aniž na ni pohlédnul, vyšel z kuchync
Vrátil se v pracovní kombinéze se širákem na hlavě, dobnul ji zvykově našpulenými rty do
vrásčité tváře a podotknul, ať ho k večeři nečeká. Což znamenalo, že mé naplánované karty.
Sotva za ním zabouchly domovní dveře a ozval se zvuk motoru, odhodila paní šestáčková kostkc
vanou zástěru s latou na břiše, přičísla si drdůlek, chytla nákupní tašku a pelášila do měs
ta.
"Mají novou reklamu," všimla si lepenkových dětí, vznášejících se nad prostorami obchodního
domu. Mezi nimi se točily krabice s dětskou výživou a nápisy: "Zdraví vašich dětí - cíl vaše
ho života!" Paní šestáčkové se mihli před duchovním zrakem Anka a Rudi, pečlivě odchovaní
dětskou výživou, .pak mávla rukou, jakoby chtěla odehnat protivné mouchy. Ztratil její život
cíl tím, že děti odrostly a založily si vlastní rodiny?
"Dobrý don,paní šestáčková! usmála so na ni mile prodavačka šicích potřeb. Paní šestáčkové
zazářil mlhavý zrak. Koqoila cívku nití. Copak nůže odolat takové vlídnosti? A chce se doč
kat příště další várky úsměvu!
"Jak se daří, milostivá paní?" vykouknul za hromadou krabic učedník čili praktikant. Otázka
byla čistě formální, ale paní šestáčková vrátila mladému muži úsměv a zeptala se, kde mají
želatinu. Hoch ji ochotně odvedl labyrintem regálů se zbožím k potravinám, povytáhnul plát
ky želatiny a s malou odměnou za ochotu zmizel. Ještě se ohlédnul a přátelsky se na paní
šestáčkovou zašklebil.
Stará paní vložila želatinu do vozíčku a zamířila k oddělení "maso - uzeniny".
"Zdravíčko, milostivá, zdravíčko!" hlaholil řezník v proužkované zástěře, "čím dnes poslouží
me? Řízečkem? Guláškem, Pečeničkou? Nebo šunčičkou?" Svalnatý řezník s tváří jako rozžhavenu
slunce mluvil zásadně v zdrobnělinách. Paní šestáčková několikrát znalecky obešla pult, kde
za sklem vystavovaly své vnady různé části zvířecích těl. Nakonec vzala třicet deka sekané,
deset deka nářezu a trochu hovězích jater pro kočku. Řezník ji ochotně obsloužil, vyslechl
se zájmem část životopisu její bezocasé kočičky, pak složil poklonu jejímu "roztomilému
kloboučku" - hučce, kterou dostala brzo po svatbě - a podal jí balíček s masem.
"Takový by měl být nůj zeť," zasnila se paní šestáčková, drkotajíc vozíčkem kolem zeleniny.
"Pro něho jsem prostě stará bába! A co je to - šedesátka?" Zastavila se před oddělením parfurerie a vdechla okouzlující směs vůní i mimořádně zářivý úsměv prodavačky. "Máme nový
druh mýdla, paní šestáčková! Levný, vonný, dlouho vydrží a zkrášluje pleť." Sklonila se k
ní s důvěrnou září v zelených očích: "Nemusíte se cítit stará, budete-li používat naši kráš
lící masky. Padesát šilinků - a můžete ji použít pětkrát!"
Paní Šestáčková odolala svůdné vlídnosti jen proto, že měla v peněžence pouze dvacet šilin
ků, ale slíbila, že o tom pouvažuje a koipila si šampon na vlasy. Dívka ji mile obsloužila a
na cestu jí věnovala zářivý úsměv. Paní Šestáčková bloudila dál labyrintem obchodní
ho domu, zachycovala a uchovávala ve vysušené duši vláhu úsměvů. I u gramofonů a
televizorů se na ni usmál prodavač, věnující pozornost dvěma vlasatým zákazníkům,
ověšenými cinkavými náhrdelníky, náušnicemi a náramky. Oba ploší jako prkna; paní
šestáčková dlouho uvažovala, jsou-li to děvčata nebo chlapci, ale nakcnec došla
k závěru, že jeden z jich je muž, protože měl namodralou bradu.
Nakonec kotpila v oddělení květin "svému starému" semínka za 5 šilinků. I tam
ji přijali jako královnu, se všemi poctami vlídných slov a ochoty. A to za
pouhých 5 šilinků!
U vchodu ji zastavil pár mladých lidí:"Promiňte, milostivá
děláme průzkum našich věrných a vážených zákazníků. Mohla
byste nám říci, proč sem tak často chodíte?" Stará paní upač
la do rozpaků a vykoktala:" Víte, oni jsou zde na mě všichni
tak milí. Dona je jen práce a práce a zase práce, udělej to,
zařičí to, vyři3 to, sežeň to, přijdi, odejdi, potěš, pomoz,
ohlídej, zaskoč..a ani za to nepoděkují. Zde dostanu i za
pět šilinků úsměv a vlídné slovo..
AB

JE DNES SEBEZÁPOR NUTNÝ ?
Sebezápor, omezování sebe sama, se zdá naší
moderní kultuře zvlášť těžký. Výchova, inseráty, doba, nabízející všechna možná potěšení
a dokonalé uspokojení všech sobeckých instink
tů člověka, sebezápor skoro úplně vylučuje,
ba zesměšňuje. Komunismus tuto situaci podpo
ruje tvrzením, že co patří jednomu, toho se.
může násilím zmocnit i druhý. Socialismus4
přispívá názorem, že každý jednotlivec dosta
ne od státu všechno zdarma. Výchova směřuje
k rozmnožení vědomostí, ale ne k výchově vůle,
která je sídlem charakteru. Na tu se úplně zapomíná, ba popírá se.
Při tom se předpokládá, že jsme všichni dobří,a že se musí splnit každé naše
přání, uspokojit každá vášeň a touha, vyhovět každému požadavku.
Pravda však je, že jsou v nás také špatné sklony a ty útočí na nás často tak
silně, že se jim poddáváme a stáváme se jejich otroky.
To ovšem neznamená, že naše přirozenost je úplně zkažená. Dokazuje to však,
že jako vlak má jet po kolejích, které mu vymezil inženýr, tak může jet i
mimo koleje a jedeme-li my "mimo koleje Božích zákonů", je to falešná svobo
da, která může skončit katastrofou. Proud, který zůstává ve svých březích,
může podporovat obchod, vzpírá-li se uznat své hranice, změní se v bažinu
nebo v zátopu.
Kdyby v nás nevězelo něco, co nás žene ke zlému, nezdůrazňovala by všechna
velká náboženství tolik umrtvování a pokání. A křesťanství by nepřikazovalo:
"Umrtvujte své tělo!"
Náš sklon ke zlému je jako závaží, které nás stahuje na zvířecí úroveň. Je
však ještě jiná, duchovní přitažlivá síla, která nás nutí hledat vyšší věci,
především plnost pravdy pro náš rozum a plnost lásky pro naši vůli. V našem
duchu a těle jsou zákony, které nás táhnou jako spřežení necvičených koní jeden napravo, druhý nalevo.
Uvolní-li se pérko v hodinách, nezůstane hned stát; točí se bez kontroly tak
rychle, až mechanismus zničí. I naše pudy jsou dobré, kontroluje-li je zákon
Boží; ale zničíme-li soulad toho, co je v naší přirozenosti lepší, rozbijeme
vnitřní mír a štěstí. Tak existují na světě lidé, kteří jsou podle staromódní
ho, ale stále platného výrazu, doslovně pomateni.
Je také mnoho lidí, kteří tak často porušují zákon svého svědomí, až zkazí
mechanismus svého ducha a srdce a pak se domnívají, že se mohou léčit stej
nou metodou, jakou se léčí choromyslní. To je omyl; jejich nemoc je v mravní
oblasti, ne ve funkci organismu. Bezohlednými výstřednostmi zničili svůj ži
vot tak, jako se zničí sklo, když ho chceme použít k rozbití skály.
Dnes neradi slyšíme slovo "hřích". A přece se cítíme šťastnějšími, když si
uvědomíme, že většina našich obtíží spočívá v tom, že jsme hříšníci. Spotřeba
alkoholu a tabletek na spaní znamená vždy pokus, vyhnout se sobě samému ve
světle mravního zákona. Hřích je trhlina v řádu, a v širším slova smyslu je
porušení každého řádu hřích - ovšem pokud je úmyslné a dobrovolné.
Řekneme-li, že hřích vyrábí "pocit viny", doufáme, že se slovem vyhneme léče
ní. Ale je "komplex viny" horší než "komplex neviny", kterým "trpí" lidé s
čistým svědomím? Jde snad nemocný k lékaři proto, že má "komplex nemoci"?
Připusťme konečně jasný fakt, že jsme dělali zlo, hřích. Uvědomíme-li si, že
stejnou energii, jakou potřebujeme ke hříchu, můžeme řídit opačným směrem,do
staneme se zase na správnou cestu. Tříska v prstě zabrání na okamžik krvácení
Ale krev proudí dál a snaží se překážku odstranit. Tím vzniká tlak, horečka,
sraženina. Krevní oběh je něco dobrého; v tomto případě se však stává něčím
zlým. Tak je to i s hříchem. Činnost našich sil a energií jde dál, ale opač
ným směrem. Z nezdravého chodu se vyrábí jed, který přitahuje soucit. Jako
vykolejený vlak se rychlostí zničí sám, tak se zničí člověk, který opustil
koleje Božích zákonů. Díky Boží milosti a odpuštění se můžeme dostat zpět na
koleje á energie, používaná k ničení, se může použít k tomu, abychom byli
šťastni. Milost Boží přiměje sílu, aby proudila správným směrem - k NĚMU.

POUŤ DO ŘÍMA
Od 28.8.-5.8.strávilo v Římě a okolí
víc než 300 poutníků z Evropy, USA a
Austrálie; ze Švýcarska asi 80 poutní
ků. Výborně organizovanou pout jsme
zahájili nedělní mší sv. v Lateránské
basilice. Otec J.POLC v promluvě po
dotknul, že právě tato basilika je
nejvhodnější místo k připomínce 250
let od svatořečení Jana Nepomuckého;
byl zde nejen svatořečen, ale medii1
se tu nejméně 15 x s poutníky z Čech
ve sv.roce 1390. Dále - 4.7.vplynulo
775 let od svatořečení sázavského opa
ta Prokopa Inocencem III. Mši sv. za
končil svatováclavský chorál.
Pak si prohlédli poutníci chrámy na
htonte Celiu a papežskou kolej NEPOMUCENUM, kde se seznámili s 50 ti letou
historií koleje. Otec rektor P.VRÁNA
poděkoval za finanční příspěvky; ko
lej slouží věrně svému účelu a dosud
ji podporovali všichni papežové. Pak Třetí den se rozléhal zpěv chrámem sv.Petra. P.KUČERA
vypravovali budoucí kněží a jeden já se zamyslil nad duchovním společenstvím katolíků. Při
hen, proč se rozhodli věnovat svůj
pohledu na krize v rodině a sobectví vidíme, jak nutná
život Bohu. Při západu slunce prošel je Církev ke štěstí a spáse člověka. "Cirkev založil
parkem NEPOMUCENA průvod s Nejsv.svá Kristus; je naše matka, která uděluje svátosti a vede
tostí, obětovaný za nová kněžská po každého z nás ke spáse. Do nebe jdeme společně, do pek
volání. Otec ŠPIDLÍK m.j. zdůraznil,
la jde každý sám. " Po mši jsme se pomodlili u hrobu
jak matka svými modlitbami, obětmi
kard.Berana v papežských hrobkách. Mnozí tam hodili kvě
a správnou výchovou i příkladem pomá tiny i pozdravy. Dopoledne jsme si prohlédli vatikánské
há synům na cestě ke kněžství.
museum a odpoledne nám v gener.domě saleziánů promítli
Po večerní modlitbě jsme si prohlédli jedinečné a zajímavé filmy i diapozitivy ze života obou
výstavku ze života kard.BERANA.
kardinálů: Otců Berana a Trochty. Archivní dokumenty,
Další den jsme putovali do AQUILY k
které vzbudily v srdcích pamětníků bolest nad zradou
hrobům sv.BERNARDINA ze SIENY, slavné těch, kterým dobrý kardinál Beran šel s láskou vstříc.
ho františkánského kazatele a k hrobu Vypravoval i o svých osudech, bez nenávisti, objektiv
sv. CELESTINA, jediného papeže, který ně. Poté jsme šli na požehnání.
se vzdal své hodnosti. Jak časový je Ve středu, po mši u sv.Anežky a prohlídce katakomb, nás
výňatek z kázání sv.BERNARDINA o ceně přijal s tisíci poutníky unavený a vyčerpaný sv.Otec na
lidské duše:"Naše duse má tak veIkou nám.sv.Petra.I pro nás našel vlídná česká slova:"Vitám
hodnotu a cenu u moudrého Boha, že
vás, češti poutnici, kteři jste sem přišli ze své dia
kvůli jejž spáse chtěl na sebe vžit i spory mezi národy. Přišli jste k Petrovu stolci vyznat
lidské tělo. Vidi-li zbrojnoš smrtel svou viru a naději za sebe i za své bratry a sestry,
né zraněného koně, i když neni jeho,
kteři ták nemohou. Je to dedictvi, které jsme přijali
přece s nim má soucit a s bolesti po společně od sv. VOJTĚCHA a které máme předat neztenčené
vzdechne: Jak velká škoda! Pri tom se budoucim generacím. Kéž je MĚ OTCOVSKĚ POŽEHNÁNÍ VÁM,
ale vůbec nezarmouti nad tim, že jeho VĚEM VAĚIM KHAJAN^M POSILOU A DŮKAZEM, ŽE SE ZA VÁS MOD
vlastni duše nebo duše bližniho je
LÁM, ŽE NA VÁS MYSLÍM, ŽE PŘI VÁS STOJÍM!" Skupinu slo
zraněná rmohymi těžkými hřichy. Padne venské mládeže vedl Otec Biskup HNILICA. Byl
osel do přikopu a nejen jeho pán,
tam i Otec Strečanský. Po audienci procházel Sv. 5
všichni mu rychle pomáháji ven. Spad Otec uličkami a zastavil se i u naší skupiny.
ne do propasti hřichu duše člověka a Ve čtvrtek mše sv.na M3NTECASSINU,nnohQkrát zniče
ani jemu, ani jiným na tom nezáleži. " ném a obnoveném opatství Benediktinů. Na zpáteční
Poutní mši sv.sloužil P. JEŘÁBEK v hor cestě jsme si prohlédli poutní chrám v Gaetě na skále,
ském románském kostele P.Marie na ná která prý se rozštěpila při Kristově smrti. Poslední
mět: MARIA, MATKA CÍRKVE. Na zpáteční zastavení-FOSSA NUOVA-cisterciácké opatství, kde náhle
cestě jsme minuli CAPISTRANO, rodiště zemřel sv.TOMÁŠ AQUINSKÝ, tvůrce filosofie katol.
sv. JANA KAPISTRÁNA. Proslulý františ. Církve - tomismu - cestou na cirk.sněm v Lyonu r.1274.
kazatel přivedl i v našich zemích
V pátek moře a mše u hrobu sv.Marie Goretti. Zpěv BOŽE
moho husitů do náruče Nátky Církve. CHVÁLÍME TEBE nám připomněl, že naše pouf je u konce.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
10.dubna 1927.
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"Co si přejete?"ptala jsem se, ale hned jsem se zarazila. Byl to týž Rus, který mi kdysi na
hnal strach, nebot mi připoměl Rusko a (TU. Pozoroval mé rozpaky a vesele se zasrrtíl. Přišel
bez aktovky, pod pláštěm vyčnívalo vyšívání ruské košile, vlasy mu povyrostly a padaly na ra
mena. Typický ruský revolucionář. Na nose cvikr s dlothou černou šňůrkou, maličkost, charak
teristická pro bývalé essery /sociální revolucionáře/.
"Co je to za maškarádu?" vyjelo nti. z úst.
"Ne maácaráda, ale mimikry! Jako naroste zajícům v Rusku bílá srst v zimě, "odpověděl trochu
rozpačitě."Jdu do ruské společnosti, abych získal vizm do Ruska. Chci dělat revolucionáře!"
"Koho chcete oklamat?" zeptala jsem se jízlivě,"(TU nebo ime?"
Nebylo mi jasné, co chce, co je za jeho maskou. Jsem zvyklá prohlédnout lidi na první pohled.
Nemusím s člověkem ani mluvit, a už poměrně přesně řeknu, jak to vypadá v jeho duši. Tento
byl však nepochopitelný, neproniknutelný - nerozluštěná, trýznivá a nepříjenná hádanka. Jen
jsem réděla, že jeho únysly byly zlé. Přátelsky se smál, přeslechl mé jízlivé poznámky a chtěl
mě získat přátelským jednáním. Čím byl přátelštější, tím ve imě vzrůstal pocit, že bych měla
od něho utéci - a to hodně daleko. Dělal dojem hada. Všimla jsem si dnes jeho rukou. Obrovské
prsty, nadměrně silné u kořene, ale tenké na konci. Neustále dělal posuňky rukama, takže jsem
před setou viděla jakeby tančit spoustu prstů. Jakoby to byl polyp a chtěl mě udusit.
"Chci vám udělat návrh,"řekl, "jsem upřímý člověk a spolehněte se, že vždy mluvím pravdu."
S nepřesvědčivým výrazem jsem potřásla hlavou. Přehlédl jej a pokračoval přátelsky: "Snad do
stanu povolení do Ruska. Chtěla byste poslat něco svým příbuzným? Rád to udělám, získala jste
si od první chvíle mé srdce. Máte - jak řekl Dostojevskij - v sobě žijící život. Přemohla
jste mě. Vzdávám se. Bez podmínek, úplně!"
"Chcete něco koupit nebo mi dělat pcklony?"zeptala jsem se ostře. "Na poklony nemám čas."
"Nu, tak sklenici mléka a chléb s náslem, "řekl nespokojeně."Milejší by mi byla vodka, ale to
nevedete. Aby s vámi člověk vůbec směl mluvit, musí pít mléko."
"Nemám o rozhovor s vámi zájem," řekla jsem ještě ostřeji.
"Poslyšte,"chlácholil mě,"proč jste na mě tak zlá? Chci vašim příbuzným pomoci. Potřebujete
peníze? Přece vezmete peníze od krajana, že?"
"Dluhy zásadně nedělám, a od vás vůbec nic nechci, "řekla jsem urážlivým tonem.
"Nebo oblečení? Cpatřím vám u dobré firny úvěr! Udělám pro vás vše! Budete-li se dobře oblé
kat, brzo se váš obrat zdvojnásobí."
"Výpijte mléko a o mne se nestarejte. Budu-li něco potřebovat, neobrátím se na vás."
"Není to divné, že vás muž nechá celý den v obchodě a sám běhá po městě?"
"Nechodí na procházky, nýbrž pracuje celý den v knihovně a na universitě!"
"Mohl by tu prodávat sám a vy byste mohla na universitu."
"Připravuje se na zkoušky, aby dostal místo. Na tem závisí naše budoucnost."
"Hm! Ve skutečnosti sedí v kavárně a kdo ví, jestli sám. Obchod není pro ženu, jako jste vy."
"Neplette se do našich záležitostí. Chcete-li mezi námi vyvolat neshodu, zbytečně se nantíháte!"
Upadl do rozpaků, ale hned se vzpamatoval a řekl prorocky: "Dříve či později se musíte cbrátit
na rme a přijmout nůj návrh. Tedy by bylo lépe dřívo než později."
Znovu se ně zmocnil nepřijeimý pocit. Co ten člověk chce? Co si nyslí?
"Mažete říci manželovi, že jste mě náhodou potkala, že jsem váš starý známý; to vlastně nejde,
řekněte mu, že některý starý revolucionář byl náš společný přítel. To zní přirozeně."
"Už jsem manželovi vypravovala, za koho vás považuji."
Zrudnul a v očích mu zablýsklo. Ale hned se uklidnil."Příliš pracujete. Máte špatné nervy."
"Proč chcete na ně zkoušet svou dobročinnost? Ve Vídni je dost Rusů, kteří vás potřebují."
"Poněvadž jste přemohla mé srdce. Okouzlila jste mě."
"Okouzlení není bohužel vzájenné, "řekla jsem vážně. "Nejméně miluji ty, kdo hrají nějakou roli
a neodvažují se přiznat, že jsem je prohlédla. Vratte se ke svému zaměstnavateli a vymyslete
si nějaký nový trik." Sotva jsem domluvila, udělalo se mi nanic. Jakcbych si hrála s ohněm.

Asi uhádnul mé rryšlenky a řekl: "Nehřejte si s ohněm, jinak se spálíte. Opatrnost neuškodí ani
tak statečnému člověku, jako jste vy." Na tváři se mu objevil vzdorovitý výraz. Nepromluvil
už ani, slovo, zaplatil a odešel.
Měla jsem pocit, jakoby mi někdo položil léčku a já od začátku věděla, že do ní nespadnu. Té
to sklíčenosti jsem se nemohla zbavit celý den.
11.dubna 1927.
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Cnes poslal otec Menzl poprvé svou nejstarší.
"Jak se daří tatínkovi?" zeptala jsem se účastně.
"Krvácí z plic a už nás nepoznává. Bože, jestli si maminka nedá uříznout ruku, pak nevím, co
s námi bude, až otec zemře."
13.dubna 1927.
Večer jsem poznala Otmarovi na tváři, že má pro mě příjenné překvapení. Podal mi balíček se
střevíci. Pravými, skutečnými střevíci! Ovšem jsou všední, ale nemají ani jedinou dírku, ani
ošlapané podpadky. Dostal honorář za článek a hned myslel na mé střevíce. Chápou lidé vůbec,
jaké je to blaho, mít nové střevíce?
16.dubna1927
"Srdce chce zázrak a touzz po zázraku. " S.Gippius /ruská spisovatelka/.
Družstvo, kam jsem šla pro vejce, bylo ještě zavřeno, asi se naše hodiny předcházejí. Nebylo
ještě šest, čekala jsem na lavičce v parku, až otevřou. Je to parčík, jakých je ve Vídni plno,
V tuto dobu tam běhají jen pekařští učni s košíky s pečivem a spěchá několik dělníků. Přita
huji si pláší k tělu, je vlhké, chladné ráno, jeimě prší a šedými, potrhanými mračny se sna
ží proniknout paprsky simce, aby oznámily teplý den__
Kolik je na takovém místečku ptáků! Jaký hluk z jejich pípání, jak pilně létají sem a tam!
Z čeho se hloupí vrabci radují? Je jaro, smaragdová zeleň, vůně rozkvétajících žlutých a
červených květů... Ale příroda málo dbá na mé starosti a obtíže. Už chápu, proč probouzí v
srdci stesk! Jaro v cizině! Jak nepopsatelně bolestný pocit při pohledu na lístky, prodí
rající se z větví, vstříc životu a radosti! Myslím si snad, že je můj život zničený? Jsem ja
ko stran, jemuž bouře urvala větve, stydím se před přírodou za svůj odumřelý život...
Havran kráká, letí nad parkem a mává hlasitě těžkými, černými křídly. Slunce se schovalo za
mraky, prší víc, začínám v tenkém, starém plášti mrznout. Kdy otevřou konečně obchod? Zítra
jsou velikonoce a potřebuji hodně vajec!
Kolem spěchají dvě ženy v černém. Hubená a stará, a mladičké děvče s bledou tváří tuberkulosních. Ale ve tváři mají vzrušení a bolest, jakoby nevěděly o slavnosti velikonoc.
Velikonoce! Největší, nejslavnější svátky v Rusku! Nikdy mě srdce tak nebolelo při poryšlení
na velikonoce v Rusku. Nikdy ho už nespatřím! Neuvidím rodiče, od nichž jsem dostala včera
beznadějný, smutný dopis. Matka nemocná, otec nemocný a bez vyhlídky, že spatří svou dceru.
Velikonoce! Kolik je s těmito svátky spojeno světlých, radostných vzpomínek. Skrýván tvář za
koš na vejce, aby kolemjdoucí neviděli bolest a smutek v mých očích. Ale nemusím - vždyE kdo
se v šest ráno stará o výraz obličeje svého bližního? Lidé spěchají na svá pracoviště a mají
dost vlastních starostí a obtíží. Ti, kteří je nemají, leží ještě v měkké, teplé posteli....
Kde je má vlast s velikonočními zvony, se širokými řekami, které vy strpují z břehů, se skrom
nými sněženkami a pilnými přípravami na největší svátek s jásavým "Christos voskres", se
sladkými kuličami a tučnou paschou, s rudě obarvenými vejci? Ne, tentokrát pro mě velikonoce
neexistují. Nejslavnostnější svátek v Rusku - nejsmutnější den pro ime!
Posílám ti zdáli pozdrav, má vlasti, za chladného, vlhkého rána, s cizím, lhostejným nebem
nade imou, s radující se cizí přírodou kolem. Posílám ti pozdrav, který nepotřebuješ a který
se k tobě nikdy nedostane... .List, který jsi tak nelítostně strhla ze svého kmene, touží po
tobě; i když si na ime, Rusko, má demovino, nikdy nevzpomeneš, miluji tě, ač jsi mi způsobi
la velkou bolest. Chtěla bych v této hodině jen jedno: abys cítilo, jak na tebe myslím!
my plynou. Chlapec se už necítí Rusem, nůj muž mluví o Rusku bez hořkosti, ale já to Rusko,
které mi zničilo život, stále miluji a zasvěcuji mu svou starost o ně v den velkého utrpení
Kristova__ _ Mrazí mě. Slunce zašlo. Asi bude chladno a poprchávat. Obchod je už otevřen.
Ach, proč právě <±ies tak toužím po pozdravu z Ruska? Proč?
Dějí se zázraky. Ano, potkal mě skutečný zázrak. Nepravděpodobný velikonoční zázrak. Když
jsem rozbalila doma vejce, na jednom jsem spatřila nápis: Pozdrav z Ruska krajanům. Christos
voskres! Kristus vstal z mrtvých!
Dlouho jsem nevěřila svým očím. Kdo to napsal? Odkud? Z Ruska? Nebo od někoho, kdo je stejně
churavý touhou po Rusku? Kdo poslal tento dopis bez znárrky, bez razítka, na bílém vajíčku?
Jak to, že právě já to vejce dostala a právě dnes? Kdy jsem tak toužila po domovině, jako do
sud nikdy! Políbila jsem vajíčko, které vneslo zázrak do šedého, neradostného dne. Řeklo mi,
že všichni lidé jsou bratři a že když se člověk cítí tak osamělý, je přece někdo, kdo na ně
ho nyslí; řeklo mi, že život je připravený pro zázraky, snad proto, že je sám velký, tajeimý
zázrak!

MISTROVSKÉ DÍLO KOMUNISTICKÉ PROPAGANDY O VIETNAMU
ČILI

JAK

TO

OPRAVDU

VYPADÁ

Začne-li někdo tvrdit, že ve Vietnamu není opravdová nábožen
ská svoboda, vrhnou se proti němu lidé ze Západu i ti Vietnam
ci, kteří žijí už dlouho mimo svou vlast - ba dokonce i kněží
a řeholníci, kteří nemají vůbec zkušenosti s komunismem a věří
všemu, co obratná komunistická propaganda hlásá. Svědectví to
ho, kdo komunistickou svobodu náboženství zažil, prohlásí za
lež a protikomunistické předsudky. A uvedou tyto důkazy:

1. Ústava Lidové republiky Vietnam hovoří výslovné o náboženské svobodě.
2. Ho Chi Minh vydal dekret o ochraně náboženství.
3. Min. předseda Pham Van Dong vydal podobný výnos.
4. V parlamente jsou mezi poslanci i katol.knéz a budhistický
mnich.
5. Biskupové a knézí se smějí volné pohybovat, dokonce cesto
vat do ciziny, jako mezitím zesnulý kardinál Trinh Nhu Khue_
arcib.Trinh z Van, arcibiskup Nguyen z Bingh a j.
6. Vláda nikdy nezakázala uzavření kostelů. Také není zakázaná
účast na mši sv. Kostely jsou o svátcích přeplněné, jak ne
dávno dokázal film ve francouzské televizi.
To všechno je pravda; chápu lidi, kteří nemají se životem v komunistickém ráji zkušenosti,
že věří v náboženskou svobodu ve Vietnamu. Tyto "pravdy" musím doplnit z vlastní zkušenosti.
Nebot kardinál Khue řekl čtyři dny před návratem do Hanoie, těsně před svou smrtí, v Paříži:
"KAŽDÝ Z NÁS MUSÍ MILOVAT PRAVDU A MÍT ODVAHU JI ŘÍCI!"
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JE PRAVDA, ŽE ÚSTAVA MLUVÍ 0 SVO30CĚ NÁBOŽENSTVÍ? Zde je doslovné znění onoho místa: "Všichni
občané mají svobodu, být bez náboženství. " Tb znamená, že každé hlásání víry porušuje svobo
du nevěrců. Tak ostrý vyklad není sioe oficielní, ale za svého věznění jsem četl a naučil
se zpaměti tato slova z vězeňských předpisů: "Vé zni, kteří patří k néjaké náboženské společ
nosti, nesméjí své náboženství za žádných okolností propagovat mezi ostatními vézni!"
EEKtfcMY A SKUTEČNOST. - Dekret Ho Chi Minga o ochraně náboženské svobod/. Jak se mu má rozumět a jak se má používat, to mi vysvětlili ve vězení: stát daroval k ochraně svobody nábo
ženství každé farnosti a církevnímu společenství kus orné půdy s úkolem, odvést z ní určité
imožství obilí. Tak nělo být údajně postaráno o život věřících a o vydržování kostelů. Jak
však vypadá skutečnost?
Příklad: Farář Šach ve farnosti Ha Dua, diecéze Nha Trang, nemohl ani při největším úsilí
odvést takovou žeň, jakou žádali. Musel doplácet ze svého. To je osud mnoha farností. Rádi
by vrátili půdu státu - ale to se nesmí.
Dekret Pham Van Dcnga se vydává za dekret k ochraně nábož.svobody. Obsahuje však jen pokyny
k potření "reakcionářů", kteří náboženství "zneužívají" a pokoušejí se k němu "svádět". Te
dy je to dekret, který dovoluje označit věřící za "reakcionáře" a pronásledovat je.
JE PRAVDA, ŽE V PARLAMENTĚ SEDÍ KATOLICKÝ KNĚZ A BUDHISTTCKÝ MJICH. Co to však znamená?
Vždyř v komunistickém volebním systému se smí volit jen odkýváním, tleskáním, zvedáním ruky
to, co se poslancům hotově předloží. Mimoto: 400 - 500 kněží bylo označeno jako reakcionáři
a jsou ve vězení - a to jen pro svou víru a horlivost v hlásání víry.

ÚDAJNÁ SVOBODA POHYBU NĚKOLIKA KNĚŽÍ. To, že kardinál, arcibiskupové a několik kněží smělo
vycestovat z Vietnamu neznamená, že stejnou svobodu pohybu mají ostatní kněží. Žádný biskup
nesmí opustit území své diecéze. Např. biskup z Nhatrangu se nesmí vzdálit od města víc než
30 km a to jen ve dne. Ječhou ho pozvali do kláštera Camranh, 40 km od města, aby dával
exercicie. Sněl přijít až poslední, pátý den. Takových případů je bezpočtu.
Kněží to mají ještě těžší. Protože nají užší kontakt s lidem, jsou pro stát nebezpečnější.
Jejich pohyb je proto omezen na minimum. Prostý občánek dostane povolení cestovat z obce do
obce, ale kněz či bisktp k ternu potřebuje povolení provinčních úřadů. Když i povolení dosta
ne, tedy tak pozdě, že termín návštěvy už propadnul. Mícho farářů nemaže navštívit své oveč
ky ani jednou za rok. Prý se jedná o ochranu kněží - říká toto opatření. Stát chce chránit
náboženskou svobodu, proto musí chránit její představitele.
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KOSTELY A KLÁŠTERY. - Stát nezavřel žádný kostel a nezakazuje jeho návštěvu. I to je prav
da. Kostely sioe zavřeny nejsou, ale "hospodaří" v nich stát. Změnil je v kina, ve výstavní
místnosti, sochy a bohoslužetné předměty odstranil, aby bylo místo pro sklad obilí. Tyto
sklady jsou většinou v kaplích a kostelích pří nemocnicích a ve vězení.
Neexistuje zákaz návštěvy kostela. Ale v době, kdy se slouží mše sv., je povinné politické
Stolení, představení nebo "brigáda socialistické práce." Kdo přesto na mši sv.jde, dostane
důtku, vytrvá-li, věznou mu příděl rýže a když ani to nepomaže, putuje do "výchovného tábo
ra."
Ani kláštery nejsou oficielně zavřeny, jsou však určeny k pomalému zániku. Řeho lnici nemají
co jíst, proto chodí do práce, čímž se klášterní život znemožní. Mimoto je zakázáno se stě
hovat, proto nemohou kláštery přijímat dorost, jenž jinak přicházel ze všech částí země.
Několik řeholníků odpadlo - poněvadž se nesmějí vystěhovat, usadili v klášterním společen
ství své konkubíny.

KNĚŽÍ OBÝVÁ... Stát prakticky decimuje počet řeholníků i kněží. Podle státního nařízení mu
sí splnit kandidát kněžství tyto předpoklady:
1. Musí pocházet z "čisté" rodiny, t. j. kde žádiý člen nepracoval pro starý režim.
2. Po studiu, do jehož programu stát dalekosáhle zasahuje, se smí vysvětit jen seminářista,
se svolením státu. Jinak stát prohlásí svěcení za neplatné. /Platné ovšem je!/
V diecézi Miatrang jsou 4 kněží vysvěcení bez dovolení, proto své poslání vykonávat nesmějí.
Stačí?
/Nám, kteří jsne zažili Potěnkinovy vesnice náboženské svobody - jistě ano. I ten kněz
s kolárkem, zrádce, který už dávno odpadnul/.

PROTINÁBOŽENSKÁ PROPAGANDA ^ZI LĚTM1, - Ta je velmi rafinovaná. Nejen že se kladou překáž
ky náboženské výchově, ale provádí se i "praní mozků".
Všechny výchovné ústavy řídí stát. Program je tak obratně sestaven, že mimo vyučování musejí
děti hochě tělesně pracovat, takže v rodině a ve farnosti už není pro nábož.výchovu čas.
Primitivními - ale účinnými - metodami se snaží děti přesvědčit, že Bůh je pouhá smyšlenka.
Např.učitel vyzve děti, aby zavřely oči a modlily se, ať jim dá Bůh bonbónek. Pak musejí
potvrdit, že je Bůh nevyslyšel. Znovu zavřou oči a prosí strýčka Ho o bonbónek. A hle:
otevřenými okny se sypou bonbónky. "Vidíte! Bůh není, nevyslyšel vás, ale strýček Ho existu
je a miluje vás."
Tedy neexistuje krvaré pronásledováií jako v pohanském Římě nebo za bývalých císařů Vietnamu.
Koionisté mají nnohem rafinovanější metody, jejichž cílem je naprosté zničení náboženství.
Se\emí Vietnam má dnes 10 diecézí, každá má 10-15 kněží přes 60 let. Jen diecéze Vinh, díky
statečnosti křesťanů a kněží, má ještě asi 50 kněží. Přesvědčení křesťané jsou starší 40 let
Mladší vědí o víře málo. Opravdové náboženské přesvědčení mezi nimi neexistuje. Poznal jsem
imoho vojáků ze sev.Vietnamu, přiznali, že jejich rodiny jsou křesťanské, ale sami nic o ná
boženství nevědí. Bude příští generace ve Vietnamu ještě věřit?
Pater Do Van Y, benediktin

"Tak se mí zdá, ze stále slyším slova:
Ami, go home!"

"Výborné, nyní můžete spolu bez jakých
koliv zábran mluvit!"

PROSEL JSI SVÉ MÍNĚNÍ TROJÍM SÍTEM? SÍTEM PRAVDY, SÍTEM DOBROTY A SÍTEM NUTNOSTI?
Sokrates

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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zácpám při středečních audiencích a hrozil
sankcemi. Rudý tisk rozpoutal štvanice proti
návalu poutnických autokarů. "Avvenire" připomí
JP II.přijal kancléře NSR H.Schmidta, který ná, že město má z poutníků nesmírné výhody a sta
kdysi řekl: "Co bych dělal u papeže, ani ne rostův dopis jen prozrazuje jeho neschopnost
jsem katolík." Nyní odůvodnil stou návštěvu spravovat město; mluví-li o špíně poutníků, odsu
tím, že choe osobně pozdravit novou hlavu
zuje ty nejchudší, což má nádech diskriminace.
katol.Církve. Měl s papežem delší rozhovor. Nový "ministr zahraničí" sv.Stolice biskup SilPo odchodu prohlásil, že návštěva u sv.Otce vestrini věnuje volný čas sirotkům ve Ville Nazana něho udělala "velmi, velmi silný dojem". reth. Tam také sloužil s jinými kněžími mši sv.
Předal sv.Otci originální dar: přenosné
pro bývalé i nynější chovance ústavu.
varhany pro obřady pod širým nebem, které
Lotrinský kněz P.Jacgues Masson obhájil na domi
zhotovil luteránský varhanář Werner Kalker nikánské universitě sv.Tomáše Aquinského doktor
z Heidelbergu ve spolupráci s mezinárodním skou práci o 600 str.na téma: Ježíš, syn Davidův
sdružením pro náboženskou hudbu. Schmidt
v genealogii sv. Matouše a sv.Lukáše. - Kristus
papeže do NSR sice nepozval - není pro to
pochází po matce z rodu krále Davida podle těla,
kompetentní - ale ujistil ho, že křestané
a po sv.Josefovi podle zákona. Poprvé uvedl v
všech vyznání by byli rádi, kdyby NSR na
soulad oba rodokmeny Nového zákona, dosud považo
vštívil.
vané za protichůdné a sklidil od poroty nejlepší
Evangel.-pentekostálci a baptisté SSSR napsali možnou známku. P.Masson působil od r. 1970-1973
sv.Otci a kardinálům. Uznávají, že papež a v Econu, ale z věrnosti k Pavlu VI. odtud odešel.
biskupové jsou nástupci apoštolů a prosí o Při gene r .audienci 23.5.posvětil JP II- 70 kg zvon
pomoc při emigraci z SSSR. Dopis s datem
ze starých sléváren z Isemie v okolí Molise na
25.5. 1979 došel teprve nyní. Upozorňují taký Jadranu; sv.Otec jej věnoval rodné farnosti Wadojak podporují sovětské úřady roztržky mezi wicím. Jmenuje se "zven 4 papežů", nebot jsou na
křestanskými vyznáními, aby je mohly lépe
něm vyryty portréty 4 posledních papežů.
ovládat a potlačovat. Křestané však tuto
Byv,president USA Nixon byl tak nadšen cestou
taktiku pochopili a stále víc se sbližují.
JP II. do Polska, že věnoval kard.Krollovi-polskéPodobných metod užívají komunističtí agenti ho původu-arcibiskupovi ve Philadelphii, 10 tis.
v řadách různých církví i na Západe.
dolarů pro školní fond arci diecéze.
Kardinál Gantin z Beninu v Africe světil v V NSR vyjde gramof. deska "papežovy písně"-písně,
červnu s kard. Tomáškem v nabité katedrále
které zpívá sán JP TT, dále ty,k nimž napsal slo
sv.Víta kněze. Oba dostali společně kardi- va a konečně "sacrosong-festival", založený před
nálskou hodnost. 5 x museli vstát od stolu 11 lety pod záštitou kard.Wojtyly. V Itálii vyšla
a žehnat z balkonu arcibiskupského sídla.
deska "Hojtyla Disco Dance" milánské pop-skupiny,
Host navštívil Sv.Horu, Lidice a j. a věno za 3 týdny se prodalo 40 tis.desek. Brzo poté vy
val Pražskému Jezulátku šatečky ze své vlas šla deska Vote Johnny XXIII.-autor Miguel Bose,
ti.
syn italské film.herečky a španělského toreadora
5.8. sloužil sv.Otec mši sv.s 10 jinými kně- Miguela Daminguina zpívá anglicky.
žími v středisku pro léčení drogovaných mla Vedoucí něm, sekce vatik.rozhlasu a šéfredaktor
dých, založeném P.Mario Picchim a promluvil něm. vydání Osservatore Romano byli za své zásluhy
k nim. Sv.Otec si s mladými zazpíval v za
vyznamenání rakouským presidentem Kirchschlágerem.
hradách Castelgandolfa, kde mu také předved Předal jim je 30.6. rak.velvyslanec u Sv.Stolice.
li různé hry. Věnoval jim dvě a půl hodiny. Kdy dostanou a od koho vyznamenání pracovníci čes
V ústave se léčí 150 mladých lidí.
ké a slov.sekce vatik. rozhlasu, která má podle ná
Podle nového kalendáře se slaví svátek sv.
zoru našinců mnohem lepší úroveň než německá?
Benedikta 11.7., podle starého 21.3., kdy
Ateistický časopis SSSR Nauka Religija odmítá záje půst, proto byl přeložen, aby se mohl
padní komentáře, že kard.Wojtyla byl zvolen pape
slavit se vší slávou. Benediktinské kláštery žem proto, že "zná komunismus a ví, jak proti ně
slaví obvykle oba. Od 21.3.1980 do 21.3.1981 mu bojovat." Podle listu prý protikomunisnus za
bude řád a celý katol.svět oslavovat rok sv. vedl Církev do slepé uličky. - Kam by ji zavedl
Benedikta - 1500 let od jeho narození. Na
komunismus, vidíme z hrůzné hospodářské, kulturní,
žádost švýc.benediktinů natočí švýc. televise náboženské a politické situace v zemích, kde je
film o různých benediktinských klášteřích ve komunismus u moci, např.ve Vietnamu.
Švýcarsku. V létě 1980 bude v národ.museu v "Pohoršení nejednoty křestanů je nutno přemoci
Curychu výstava o sv.Benediktu. Hlavní slá energickým vypětím sil, "řekl Sv.Otec delegaci
va bude 18.10.80 v St.Gallenu, kde býval,
koptsko-pravosl.církve, vyslané patriarchou Senunejdůležitější benedikt.klášter ve Švýcarsku dem III. z Alexandrie. Jednota neznamená uniformi
Prokomunistický starosta Říma Giuglio Argan tu nebo přizpůsobení se v oblasti víry, ale doro
poslal Msgr.Casarolimu v květnu dopis, ve
zumívání se ve vzájemné lásce. Sjednocení křesta
kterém žádá o opatření proti dopravním
nů patří k základním snahám vlády Sv.Otce.

NEVÍTANÝ HOST

že má něco v zádech a záro
veň upadla na zem. Vykřikla
jsem. Tu jsem slyšela, jak
se otvírají dveře, rozsvíti
lo se a vstoupila paní Simo
nové ..."
Ostatní ženy tato slova potvr
dily. Asistent Wanser se
přesvědčil, že hostitelka
byla opravdu v obchodě.
"Neměla jsem nechat otevřené domovní dveře,"
vzdechla hostitelka,"asi se sem dostal vrah..."
"Těžko! Nenašli jsme ani stopu po někom cizím.
Mohla to udělat kterákoliv z vás ..."
"To nemyslíte vážně, " zvolala rozhořčeně paní
domu.
NAŠE KRIMI
"Nic si nemyslím a ničemu nevěřím, "zabručel ko
misař a vyšel s Wanserem do haly. Zastavil se
u starých zbraní. Pak pochopil. Lékařovo zjiště
ní odpovídalo pravdě. Že mu to hned nenapadlo!
"Zavolejte dámy do obývacího pokoje,"nařídil
asistentovi, "myslím, že už vraha mám! "
Než se překvapený asistent vzpamatoval, vstoupil
sám do obývacího pokoje a zastavil se před skří
ní s trofejemi. Ty jeho domněnku potvrdily.
"Paní Simonová," začal pří jeimým tónem, když se
ženy usadily, "váš muž je členem střeleckého
spolku, že? A vy jste získala také dva poháry?"
"Ano. Jednou do roka se pořádají střelecké závody pro ženy členů spolku a příznivce."
"Proto musím obvinit z vraždy vás, paní Simono
vé," přerušil ji ostře komisař.
"Zbláznil jste se! Proč bych právě já.. .vždyť,
mi byla jen nesyirpatická, ale nic neudělala!"
"Podívejte se," klidně řekl komisař," paní Bergová seděla vedle oběti. Nemohla to udělat, aniž
by opustila místo, leda by byla levák a měla
v ruce sílu muže. A to není a sílu nemá!"
"Jsem snad já silná?" namítla paní Simonová.
"Měla jste dost času vraždu připravit. Vždyť se
stala ve vašem bytě. Ostatně, oběť nebyla bodnu
tá nožem, ale zastřelená!"
Paní Simonová zbledla a komisař pokračoval: "Za
jistila jste si pevné alibi tím, že jste šla
dokoupit víno do obchodu. Znáte délku filmu. V
určitý okamžik jste odešla a vzala s sebou nůž
r.a papír. Koupila jste víno a vrátila se v okam
žiku, kdy se promítal vědní souboj, že? Ve tmě
jste v hale sundala kuši, místo střely jste do
ní vložila nůž na papír..Oblá, tenká rukojeť by
la skvělá zbraň. Od závěsu jste střelila do zad
Lydie Kraumové - byla dobře vidět ve svých svět
lých šatech. Pak jste pověsila kuši na zeá a
když paní Bergerová vykřikla, zavřela jste za
sebou dveře."
Nastalo ticho, pak řekla paní Simonová sotva
slyšitelně:"Ano, udělala jsem to. Kraumové mě
vydírala, objevila, že mám milence. Nechtěla pe
níze, ale zprávy ze života mých přátel, z naší
společnosti - aby z nich dělala senzace. Divíte

Zatím co asistent Wanser v jídelně zapiso
val data přítoimých a soudní lékař ohledá
val mrtvou, zastavil se komisař Krueger
před brokátem potaženou stěnou a se zájmem
si prohlížel na ní zavěšené střelné zbraně.
Odtud bylo vidět na místo zločinu, do obý
vacího pokoje, kde pracovali jeho pomocníci,
Před stylovou skříní stálo promítací plátno
a vprostřed pokoje zvukový promítací pří
stroj. Vedle stolku ležela zavražděná. Měla
na sobě světle zelené šaty s bílými květy.
Mezi lopatkami byl až po ruko jet zabodnut
dlouhý nůž na otvírání dopisů. Vražda se
stala ve chvíli, kdy hostitelka promítala
hostům film ze své dovolené na Malorce.
"Mrtvá je Lydie Kravinová, "podotknul jeden
z asistentů, "táž, co rediguje v místním
plátku rubriku drbů a skandálů. Měla tedy
hodně nepřátel.."
"Smrt nastala před třiceti minutami. Nůž .
musel zabodnout do zad hodně silný muž!"
Komisař udiveně pohlédl na lékaře: "Vždyť
při kávě seděly samé ženy?!"
"Některá má asi sílu muže, "zabručel lékař.
Pak se obrátil komisař na své kolegy.
"Na noži je rmoho rozmazaných otisků prstů,
zřejmě členů rodiny. Jinak - nic!"
Komisař vešel do pokoje, kde seděly zamlklé
ženy. Všechny z lepší společnosti, všechny
slabé, v očích hrůza, ale i uspokojení.
"Mrtvá byla vaše přítelkyně, že?"
lise Bergerová přerušila mlčení: "Silné slo
vo! Konečně, stejně na to policie přijde.
Eva Lingerová Lydii nenáviděla, protože jí
odloudila manžela. Dcera paní Scholzové po
rodila v cizině tajně dítě - Lydie to vyče
nichala a udělala z toho senzaci.."
"A co vy? Neuveřejnila Lydie, že váš syn je
zapleten do aféry s drogami?"
"Všichni jsme ji nenáviděly,"přiznala lise
Bergová a obrátila se k hostitelce:"! vy
jste, Claudie, nedávno řekla, že iráte chuť
ji zabít!"
"V rozčilení se leccos řekne," pokrčila ra
meny hostitelka. "Ta drbna mi sice byla nesynpatická, jako všem. Nikdo ji nezval,
obvykle se pozvala sama. Ostatně, ani jsem
tu nebyla, když se to stalo. Došlo mi víno,
proto jsem odběhla do obchodu naproti. Když
jsem se vracela, slyšela jsem křik paní
Bergerové - paní Kraumová už nežila."
"Kdo seděl vedle zavražděné?"
"Já,"přiznala lise,"seděla jsem s Lydii
vlevo, paní Scholzová a paní Lingerová
vpravo, hostitelka stála za projektorem.."
"Jak se to přesně stalo?"vyzvídal komisař.
"Myslela jsem napřed, že se Lydie ohýbá
smíchy - všechny jsme se smály - na plátně
byla veselá vodní bitva. Pak jsem si všimla, se?
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DOVOLENÁ V EMAUZÍCH+ SV.BENEDIKT
Svatodušní svátky strávilo 11 "Švýcarů" v Emauzích, pře

stěhovaných z Prahy do rodiště sv.BENEDIKTA NORCIE.
Ráno vydatný spánek, snídaně, poutavá a oživující pro
mluva Otce převora CYRILA STAVILA, mše sv. - a tělesný
odpočinek, jaký kdo potřeboval: spánek, výlety, koupání,
četba, rozhovor a porady s Otcem Cyrilem i skromná pomoc
v zahradě či odpočinek v hájku u kláštera, který benedikti
ni vkusně zrenovovali: chyběla střecha a dum byl polorozpad
lý. Večer další promluva. Tak kouzelná dovolená, že jsme se
rozhodli, uvolnit se příští svatodušní týden zase a strávit ^ej
na místě vyrovnaného klidu, svěžího vzduchu, modlitby, výletu,
vzácného duchovního prostředí a hlavně promluv kněze, který vyzrál jako sv.Benedikt
poustevníckým životem na místě, kde se podle legendy skrýval před pronásledováním
sv.Petr a které jsme také navštívili. Ale kdo byl sv.BENEDIKT? Kdy žil a JAK žil? Při
bombardování Montecassina za poslední války dopadla na jeho hrob bomba a dodnes žádný
z odborníku neví, proč nevybuchlá. Zázrak? Snad!

Zářivý ideál rmišství, který nadchnul v různých podobách všechna velká náboženství, rozvinul
na křesťanském Západě sv.Benedikt. Papež Řehoř Veliký /540-604/ naznačuje, že už v slově
"benedictus"je podstata světcovy bytosti. "Požehnaný jménem i milostí". Sv.Benedikt je
poslední Říman, Otec Západu a Evropy. Je patriarcha mnichů na celém světě; jeho řehole
dala světu nesčetný počet svátých, 40 papežů, 250 kardinálů, 22 tisíc arcibiskupů a
biskupů a 15.600 učenců a spisovatelů.
První životopis světcův napsal sv.Řehoř Veliký, ovšem nebyl to životopis v dnešním slova
smyslu; chtěl jím vystihnout ducha sv.Benedikta a jeho mimořádnou svatost.
Sv. Benedikt se nar.r.48O v Norci v klínu Sabinských hor ze starobylého rodu Anciů. Zámožní
rodiče ho poslali ve 14 letech na studie do Říma. Nádhera věčného města, kde se právě stavěly
chrány nad hroby sv.Petra na Vatikáne a sv.Pavla za hradbami i nejstarší chrám ke cti Panny
Marie na Esquilinu, nezastřela bystrému chlapci mravní rozklad Říma. Po přeložení císařského
sídla do Konstantinopole klesl význam města. Od 5.st. se chvělo strachem před germánskými ná
rody. Král Ostrogotů - později římský císař - Theoderich /471-526/ a prozíravý ministr Cassio
dor udrželi mír až do r.526. Nejvíc zarazily mladého muže zlořády mezi kněžstvem a boje o
papežský trůn r.489; poznal, že Řím se rozpadá politicky, církevně, hospodářsky, kulturně i
mravně. Požitkářství a tlachání studentů Benedikta odpuzovalo. Opustil město a zřekl se vše
ho pro království boží - podle rady sv.Paulina z Noly/+ 431/: "Nechce-li se člověk vzdát
Kristova království, musz z ^zma prchnout!"
Sv.Benedikt se pozvolna osvobozoval od svého okolí a snažil se poznat různé forny klášterní
ho života. Po dlouhé době se dostal na horu Montecassino. Sv.Řehoř píše, že "zázračné událos
ti svědčily, jak dokonalý byl Benedikt ve svátém daru milosti. "Po krátkém pobytu u askétů
při kostele v Enfile /Affile/ se rozhodnul k rmišství. Snad ho k tomu přivedla i četba o
tvrdém životě východních mnišských Otců. Samotu a odříkání hledal v SUBIAKU.
Benedikt prošel od základu všemi stupni duchovního růstu. Učební doba prý trvala tři reky.
Když jeho vnitřní vývoj dospěl k rozhodnému obratu, vyvedl Bůh poustevníka z jeskyně, aby
jeho život "zářil jako světlo na svícnu všem lidem. "
Sv.Benedikt změnil formu poustevníckého života a stal se Otcem západního rmišství, kde hledá
člověk Boha ve společenství jiných. Poučil se z pravidel Otce východního rmišství sv.Bazila
Velikého /+379/, že klášterní společenství je Církev v malém, kde jsou všichni jedno tělo a
Bůh je jeho hlavou, liči rmoho vlastních zkušeností v boji proti nepřátelům duše - tělu, svě
tu a dáblu - např.při pokušeních proti svaté čistotě se vrhnul do trní nebo do kopřiv - a byl
zralý dost, aby vedl mistrovsky druhé k duchovnímu životu. Ale i pak získával nové zkušenos
ti. V mnišském společenství u Vivovaro poznal, jak nebezpečný je rmišský život bez pevných
pravidel. Vrátil se do Subiaka, kde ho rmiši prosili, aby se stal jejich duchovním Otcem.
Rozdělil je do 12 ti klášterů, v každém žili rmiši pod vedením Otce - sám si ponechal hlavní
vedení. Tam ožil duch prvotní jeruzalémské Církve. Mniši se cvičili ve ctnostech poslušnosti,
modlitby a práce. Benedikt se tu přesvědčil, jak pracné je umožnit druhým správný život.
Svou zralost dokázal sv.Benedikt při budování Montecassina. V Subiaku se odtáhnul od světa
aby zrál - a dozrál. Uvolnil v sobě místo Duchu sv., který ho povolal na "město na hoře".
V rozvalinách staré pevnosti a býv.pohanského chrámu vybudoval s žáky klášter - město a spo
lečenství podle jasného plánu, na základě rmišských pravidel a zárovoň otevřené potřebám doby.
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Všichni žili podle svátých pravidel; doba pro modlitbu, četbu a práci, pro jídlo a spánek.
Sjednotily se tu vyzkoušené ideály sv.Benedikta; žili ve společenství lásky pod opatem Otcem, modlili se a pracovali a neustále se snažili o dokonalé uskutečnění mnišské
osobnosti, t.j. spojení nazíravého života modlitby s životem činu. K tonu patřilo také "hlá
sání slova Božího a volání lidu k víře v Krista. "
Sv.Benedikt byl vzácným spojením budovatelského a vůdčího typu s člověkem modlitby, daru pro
roctví, vidění do srdcí a vychovátelské schopnosti; uměl přetvářet storpenoe Kristovy v rmichy. Ti měli tvořit "školu služby Pánu", "bratrské a bojovné společenství,""bojovníky pro
Ježíše Krista, pravého krále" v duchu pravidel ve společnosti života modlitby a práce. Opat
je otcovský pastýř. Vše se vede v duchu umírněnosti a daru rozlišování mezi dobrem a zlem.
Duch velkého Otce západního rmišství žije ve svých pravidlech dál. Sv.Benedikt nepředstíral,
že jeho pravidla jsou původní. Podle jeho slov měla pomáhat na začátku při "obratu v rrnicha",
tedy nejsou ještě naplněním, neříkají a nechtějí říci vše. V poslední kapitole vystepuje sv.
Benedikt sám nad sebe a nad pravidla. Tato otevřenost pravidel ulehčila řádu život v dějinách
Sv.Benedikt nebyl vlastně zakladatel řádu. Tehdy se označoval jako imich ten, "kdo žije pod
le pravidel svátých Otců, zejména sv.N.N."
Cpát dával formu životnímu pořádku a čerpal obvykle z více pravidel. Např. v Galii, nynější
Francii, bylo r.600 asi 20 mnišských pravidel.
Sv.Benedikt jasně ukázal, jak se ná žít. Svá pravidla doporučoval pro začátek, nepovažoval
je za absolutní: "Kdo ostatně spéchá vstříc dokonalosti proměny v mnicha, pro toho je zde uče
ní sv.Otců." Nechce tedy vytlačit Pachcmia, Cassiana, Basilea a jiné Otce. Přesto se jeho
pravidla brzo stala pravidly imišského života na Západě.
Sv.Benedikt zemřel 21.března 547 na Montecassinu. "Dal se odnést do chrámu, opíral se zesláb
lými údy o ruce svých učedníků, stál tam - ruce pozvednuté k nebi - a v modlitbách vydechl
ducha. "
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Benedikt - zdá se - nebyl knězem. Mohl by být tedy vzorem i laickým teologům, kteří pomáhají
kněžím vést nesmrtelné duše k Bohu. Jejich rodiny by se měly podobat malým benediktinským
klášterům, místům modlitby, obětí a práce pro Krista.
Protože benediktinské kláštery nemají a nechtějí mít rmoho členů, těžko mezi ně vniká světác
ký a heretický duch, který leckdy zachvacuje centrálně organizované řehole. Je to rodina,
která poskytuje svým členům ochranu, lásku, pomoc, bezpečí, v níž se může duchovně růst a až
je imich dostatečně vyprázdněný od vlastních zotročujících žádostivostí, má v něm Bůh dost
prostoru, aby skrze něho mohl proudit ke každému, s kým přijde mnich do styku.

Sv.Benedikt a sv.Scholastika - dvojčata - jsou pochováni na Montecassinu, tolikrát zničeném
a znovu obnoveném. V poslední válce zničili klášter Spojenci, ačkoliv Němci vyhověli žádosti,
považovat klášter za "otevřené místo" a stáhli skoro všechnu posácku.
V ranném středověku zakládali benediktini kláštery po celé Evropě, obdělávali pustiny ženě
i lidských duší. Nemocný našel v klášteře ošetření, chudý almužnu, poutník přístřeší. Tehdy
se nemluvilo tolik o lásce k člověku jako dnes, ale láska k lidem se účinně praktikovala,
protože proudila skrze nnicha přímo od Boha.

Ideologický sektář v Polsku

I Marx a Lenin zůstali stát s úctou!
TEMNOTY CELÉHO SVĚTA NESTAČÍ K TOMU, ABY ZACLONILY ZÁŘ JEDINÉ SVÍČKY, c.roberts

winsko-na nátlak SSSR-zak.ízalo př,■ váže t bibh
přes finské území. Nedávno bylo zabaveno v aute
Sv.Otec se rozhodl svolal
2500 ruských biblí.
zvláštní synodu holandských
Každých 80 dní musejí misionáři v Thailandu podat
biskupů k řešeni nejpálčivejstátu zprávu o své činnosti. Kdo z nich se chce
ších náboženských a pastoračních
zdržet v Bangkoku déle než den, musí to dva dny
otázek. Tím skončí dlouhé rozhovory mezi
předtím sdělit.
Sv.Stolicí a holandskými biskupy, do nichž Sestry Matky Terezy se usadily na 143. miste - v
zasáhl Sv.Otec tím, že přijal každého z 5 Záhřebu. Letos otevřou v Essenu-Steele v NSR dal
biskupů, kněžskému semináři biskupa Gijsena ší středisko.
/42 let/, jehož nový pravověmý katechismus Německá Charita podpořila min.rok 62 země 30 mil.
Stollwerck Kolín věnoval uprchlíkům v čínském mo
byl okamžité rozebrán, věnoval kalich. Z
Holandska vzešly proudy, které neblaze za ři 100.000 tabulek čokolády.
sáhly zdraví Církve a jejího učení /Holand Asi 150 tis.občanů DPR žádá o vystěhování do NSRr
ský katechismus, modemistické kostelní
Na nádraží ve Frankfurtě si vyžebrávalo 13 ti le
tě dítě denně 70 marek na heroin.
písně odpadlého knčze Huúba Oosterhuise,
zneužívání štědrosti holandských katolíků Republika Burundi vypověděla 43 katol.knězi a
k podpoře komunistických bojůvek a pod./
10 pastorů bez udání důvodů ze země.
Doufá se, že jako z Holandska vzešla zkáza, Předsedou rady bisk.konferencí, zal.1971 se stal
vzejde z něho, díky sv.Otci, i obroda Církve po kardinálovi Etschegarayovi westminsterský
Biskupové Nicaraguy měli pochopení pro boj arcibiskup kard.Bažil Hune, benediktin, konverti
sandinistů; zřejmě je to jedno z krycích
ta, jenž se silně angažuje v ekumenismu.
jmen zprofanovaného komunismu, neboř m.j. Na tisk. konfe renci 29.60 oznámí l předs. braši Iské
ministrem pro výchovu v pěticlené vládě
bisk. konf. kard. Lorschneider, že v červnu nebo
Junty byl jmenován Erneste Cardenal, opad červenci 1980 přijede asi do Již.Ameriky sv.Otec,
lý kněz, stoupenec "teologie" osvobození, na Eucharistícký kongres v Santiagu v Čile. Sv.
dosti známý básník. Po návratu do Managuy Otec by se rád seznámil se soc. stavem v chudé
obvinil zrádný kněz papežského nmcia Gab sev.Brazílii, kde působí náš misionář P.Miroslav
riela Montalvo, že "byl Somozovým pří zni v^- Tomek - a se životem Indiánů.
oem a podporoval diktaturu." 54 letý nená Papež vysvětil 24.6.na nám, sv.Petra 88 jáhnů z
visti plný odpadlík prohlásil:"Národ chce 15 ti zemí na kněze. Počet katol.kněží poklesl
spravedlnost! Cprávněně žízní po pomstě!" od r.1971 do 1977 asi o 29 tisíc, hlavně odpady
Sdružení soc.demokr.žen v NSR obvinilo před, a úmrtími. V dobrých seminářích nyní počet kan
sedu něm.bisk.konference kard.J.Hoffnera,že didátů kněžství stoupá.
napadl ústavu a ústavní orgány, protože prý Časopis chorvatských katolíků Glas končila otiskl
přirovnal ženy, které si daly udělat potrat 10.6. dopis Sv.Otce záhřebskému arcibiskupovi Kuhak vrahům koncentračních táborů. Ve skuteč ričovi, v němž píše, že lidská společnost a lidská
nosti řekl, že potraty jsou brutální vražda práva spočívají a mohou se rozvíjet jen na "úhel
a jen v NSR je za rok připraveno takto o
ném kameni" Kristova učení, aby nastal pravý po
život 73 tis. dětí na žádost vlastních matek krok. Apeluje na křestany, aby si uvědomili svou
Také innsbrucký biskup Rusch napsal v pa odpovědnost za společnost, kterou jen oni mohou
stýřském liste k svátku Nanebevzetí Panny přetvořit.
Marie, který se četl z kazatelen, že Církev V říjnu se zúčastní sv.Otec zahájení 34.valného
nechce druhý Holocaust. Považuje lidská prd shromáždění OSN v USA. - P.Piacentini, tajemník
va za posvátná, je pro život, ne pro smrt. vat.fundace Latinitas, navrhl společnou evropskou
Tím protestoval proti zřízení potratové
Euro-latinu jako mezinárodní řeč. - 18.7.požehnal
kliniky v Innsbrucku. Tyrolsko se r. 1967
JP.II italskému cyklistovi G. Baldinimu, který jel
zasvětilo Srdci Páně, r.195 7 Matce Boží.
na kole z Říma do Czestochové - celkem 1850 km.
Povolením kliniky smrti by své sliby poruši Sv.Otec navštívil Canale d Ágordo, rodné místo
lo.
svého předchůdce, sloužil tam mši sv. a pomodlil
Kardinál Cook v New Yorku zakázal sloužit se s věřícími v poledne Anděl Páně. Požehnal tam
zádušní mši sv.za zavražděného vedoucího
mariánskou sochu Královny Dolomit.
Mafie Carmine Galante, ale kněz se směl po Nástupce kard.Lucianiho-JP I.-benátský patriarcha
modlit u mrtvého v rodinném kruhu.
a nový kardinál Cé se stal předsedou biskupské
Guerillas Zanu a Zapu pod vedením J.Nkomg konference v sev.Itálii. - 1/ čele delegace Ev.Sto
zavraždily za posledních 6 let 36 misionářů lice na konferenci o Indočíne 20-21.7. byl Msgr
a 4 děti. Bylo nutno zavřít četné černošské Bačkis, nový podtajemník Rady pro veř.záležitosti
školy, čtvrtina černých dětí je bez skol a Církve - Litevec. - 20.9.se začne prodávat stříbr
desetitisíce nemocných bez lékařského ošet ná pamětní medaile JP.II. v hodnotě 1000 lir. - Vat,
ření. Kard.Hoffner vysvětil ve Španělsku
voutní kancelář vydala il.průvodce Římem - ruský!
OPUS DEI. Každý z nich má už akademický titul z jiného vědního oboru než teologie.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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tuoy lalinbke Ameoiky.
Ujlituji váb, mety doboodince, že jbem cetý z-ívot bojovat pooti každému nábžlž, každému poo.ubovánl tidbkých poáv, nátlaku na bvŽdomi, hooželm
hranicím a zoade na chudých. Jbem i pooti vojenbkým diktatuoám a kapitalibtlckému v yko ožito vane
v již.Ameoice, nejen pooti komunžimu. Ale O.cztibuji mezi dabetikou a tidbkou zlobou. Jen čtete
muj Rozhovoo i Kotětem v Rio z O.J962 a najdete
to i v knize Kde Buk pláce - takže me Vabe na
dávky neptali.
Pokáleni diktátoři, kteŽc poežili v tal.Ameoice
19 .bt.t nevyháněje jen pao mibionaou, kleli zne
užiti bvého knéžbtvl k bioeni maoxžbmu, nýboz
jejich vinou je Ctokev poonábledovaná, pnotoze
nejpžijémaji hoožzontalni oozmeo evangelia. Užíva
je nabili vůči tem, kdo jbou pžebvedceni, že
ýŽebtánblvi znamená milovat nejen Boha, ale i ty
\nejubozejbi. Zavrhuji cabt evangelia. Chtějí ob\hajoval Boha pooti bociátne nauce Ceokve. HoeŽi
\hoabivobte a bobectvem. Jim ptali výtka bv.Pavla:
v tžite ýžmanum^VASl VINOU SE 0 BOHU MEZI POHANV ROUHAVĚ MLUVÍ/Rém 2,24/. Vávaji pohoobené.
IZobtuzuje Clokev.
A£e i když je jejich holch velký, má blátě tidbkou - ne dabetikou tváo. Jen velký Vaak, btaeuý
Had, kteny^be jmenuje Oabet, jen Satan, kteoý
PÍŠE P. WEREN FRIED:
bvádé cely bvet a kleoého Michael a jeho andete
bvohli na zemi/Apok 12,1-9/padlý and&t, kteoý
Postávám od Vás příliš mnoho dopisů plných
be chtěl pobadit na Boži toun, jen tento knize
bolestí - a co je horší - stísněného pes i- '
temnot byt bchopen zobnoval ooahavý ptán, zničil
mis mu, jakoby neexistovalo nebe a důvody k
Bojia v tidbkých bodcích a ukončit JEHO koátovbtvé
radostí. Co Vám mam odpovědět?
Zamysleme se nad svým životním citem - a to Poebne to je poogoam atelitlckého komunžimu. Svou
podbtatou je namloen pOoti Bohu a énbpioováh llabje nebe - a uvědomme si, ze žádný nevěrec
t^^ Tento áabelbký bybtém a jeho vnitonl zlobu
je nemaže zničit. Nezapomeňme nikdy, že
naše BOJUJÍCÍ
C I R K E V na zemi nemůžeme boovnal be zlobou jihoameo.diktátoou.
Komunžimub oozpoutaZ poonabtedovanž, kleoe zabaje nerozlučně opojena 4 Církví trpící a ví
huje už 62 tet polovinu tidbtva. Venne vohá milió
těznou. Vzpomeňte na nekonečné Bozi milosr
ny lide do nebteitž. Je odpovědný za utopeni!
denství. Myslete na Matku, která je Matkou
"Andělu mezi námi", o nichž plbeme v dalblm
všech, i hříšných a ztracených, a jejíž
článku
a kteož cekají na váži táiku.
hvězdnatý modrý plást' je tak široký, že v

ĎÁBELSKÁ
A LIDSKÁ
ZLOBA
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něm najde každé' sklíčené dítě svůj útěšný
Z dvouněsíčníku ECHO DER LIEBE Č.5./1979.
ochranný zahýb. Svět, který byt vždy slzaObj.6004 LUZERN, Hofstrasse 1. Předpl.dcbrovolné
vym údolím, snadno změnime v zahrada pokoje,
umistime-li tuto zahradu
mimo naše, srdce a mimo srdce
těch, které milujeme.. budemeti mít totiž sami pevnou víru,
že pokoj srdce přesahuje všech
no Štěstí.
Jak rad bych Vás, moji přátelé,
z jistoty této víry povzbuzo
val a tesil radostnou zvěstí
Poušť dělá krásnou to,
Ježiše Krista. Ale na odpověď
cekají i jíně dopisy, např.do
pis rozzuřeného dobrodince,
který mé nazýva "konservatívnim reakcionářem"a chce vedet,
že někde skrývá studnu
proč nazývam dabelskym systémem
komunismus a ne vojenské diktaANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Poslední biskupské sy
nody o evangelizaci a
vyučování nábožen
ství se stále víc
přesvědčuj í, jak
nutná je naprostá
věrnost základním
pravdám víry. Pla
tí to zvláště v
dnešní době, kdy
pronikavé změny
lidských vztahů a
snahy, naroubovat
křesťanskou víru na různé národní kultury,
vyžadují víc úsilí pro snadnější pochopení
a vyučování víry. Tato potřeba vyžaduje co
největší péči, aby se zachoval zdravý n«
smysl neporušené víry. 16
Proto musejí odpovědní činitelé věnovat
velkou pozornost všemu, co by mohlo v obec
ném povědomí věřících zavinit pozvolné
zfalšování a pokračující rozplývání se něk
teré pravrty, kterou obsahuje při křtu vy
znaná víra; toto vyznání je nutné k úplnos
ti víry a nedá se odloučit od jistých, k
žiwtu Církve náležejících nábož.zvyků.
Proto považujeme za nutné a naléhavé, všim
nout si jedné z pravd, které Bůh žádá a ví
ra má chránit, aby se odstranila ta nebez
pečí, která by mohla ohrozit víru v srdcích
věřících.
Jde o ČLÁNEK VÍRY O VĚČNÉM ŽIVOTĚ a o všem,
co se děje po smrti. Výklad tohoto učení se
nesmí zkracovat, nesmí být neúplný či ne
jistý, aby neohrozil víru a spásu věřících.
V posledním článku CFEDA se vyznává při
křtu cíl a důvod Božího plánu spásy, který
je popsán v Credu samém. Neexistuje-li
vzkříšení z mrtvých, hroutí se - jak zdů
razňuje sv. Pavel - celá víra:"Je-Zi toviž
pravda, že mrtví vůbec nevstávají, proti
pravdě jsme svědčili o Bohu.. ."/I Kor 15,74/
Nezná-li křesťan přesně význam slov "věcný
život", rozplynou se zaslíbení radostné
zvěsti a význam stvoření i vykoupení, a
sám pozemský život je zbavený naděje./Žid
11.1./
Je možné přehlížet tíseň a strach, které
souží tolik lidí při těchto otázkách? Kdo
by neviděl, jak se v srdci šíří stále jem
nější a hlubší pochybnost? Na štěstí větši
nou křesťan pozitivně nepochybuje, ale ne
zřídka přestává uvažovat o svém osudu po
smrti, neboť začne tušit otázky, na které
se ostýchá odpovědět: EXISTUJE vQbeC NĚCO
PO SMRTI? zOsTANE Z NÁS PO SMRTI NĚCO ZA

CHOVÁNO? NEČEKÁ SNAD NA NÁS NIC?

ŘÍM PROMLUVIL!
totiž scnopna pochopit ani přesný předmet, ani
význam diskusí. Tak se diskutuje o existenci du
še a významu života po smrti a vzniká otázka, oo
se děje mezi smrtí křesťana a všeobecným vzkříše
ním z mrtvých. Věřící jsou tím zmateni, poněvadž
neslyší způsob řeči, na který jsou zvyklí, ani
pojmy, které znají.
Nejde ovšem o to, omezovat či zakazovat vědecké
bádání, neboť víra Círk\e je potřebuje a používá.
Ale v žádném případě se nesmí zanedbat povinnost,
včas posílit ty pravdy víry, o nichž se pochybuje
Především musí ti, kdo mají učitelské poslání,
jasně rozlišovat, co patří podle učení Církve k
podstatě víry; úkolem teologických bádání je tu
to víru hlouběji zkoumat a rozvíjet.
Posláním Kongregace víry je podpora a ochrana
učení víry; proto chce připomenout, oo Církev
jménem Kristovým učí, zejména to, co se děje mezi
smrtí křesťana a vzkříšením z mrtvých.
1 .Církev věří ve vzkříšeni mrtvých
2 .Církev chápe vzkříšení tak, že se týká celého
člověka; pro vyvolené je to rozšířené Zmrtvých
vstání Kristovo na všechny lidi.
3 .Církev učí, že duchovní prvek,^který má vědomí
a vůli, žije po smrti, takže JÁ Člověka pokra
čuje. Tomuto prvku říká Církev “duše", neboť
se tento název používáním v Písmu sv.a v tradi
ci pevně zakořenil. Nepřehlíží ovšem, že tento
výraz má
Písmu sv.různé významy, ale to není
závažný důvod jej odmítnout, neboť k ochraně
víry křesťanu je přece nutný nějaký slovní
výraz.
4 .Církev odmítá každý způsob myšlení a mluvení,
kterým by její modlitby, pohřební obřady a (ícta
k mrtvým ztratily svůj smysl nebo srozumitel
nost. ...
5 .Podle Písma sv. očekává Církev "slavné zjevení
našeho Pána Ježíše Krista"/ SLOVO BOZI 1.4./,
které je podle její víry přesto rozdílné' od
situace člověka těsně po jeho smrti.
6 .Církev vylučuje ze svého učení o osudu člověka
po smrti každé' vysvětlení, které by rušilo vy
znám Nanebevzetí Marie do nebe v tom smyslu,
který se týká jen jí; že totiž tělesné oslavení
Nejsvětější Panny předchází oslavení ostatních
vyvolených.
7 .Církev věří, držíc se věrně Nového zákona a
ústního podání, v blaženost spravedlivých, kte
ří budou jednou s Kristem. Stejně věří, že hřís
nika čeká věčný trest, že bude zbaven nazírání
na Boha a že tento trest se týká celé bytosti
hříšníka. 0 vyvolených věří, že před nazíráním^
na Boha může při jít ^očista, která' je však uplne
jiná než trest zavržených. Církev tu mluví o
pekle a o očistci.

Mluví-li se o posmrtném osudu člověka, musíme se
Tento stav zavinily částečně teologické
diskuse, které se přenášejí na veřejnost a varovat představ, opírajících se svévolně o osob
ovlivňují křesťany. Většina věřících není ní fantazii; toto přehánění bývá důvod obtíží,

SPOVĚĎ 1.

Božský spasitel nám zanechal sviatosť pokánia,
spoved, aby sne sa kedykoívek mohli očistit od
hriechov. Nikdy nenecháváj hriech na svojom svě
domí. Ak si zhřešil, vzbud odpor proti hriechu a
živu túžbu, čím skór sa vyspovedať z úcty k Bohu,
ktorý stále na nás hladí. Prečo by sme mali byť
takí nemúdri a nechať svoju dušu v chorobě alebo
celkom uanrieť, ked máme taký spasitelný liek napodrúdzi? Spovedaj sa pokorné a úprimne, podlá
1. Věřit, že nynější život v Kristu v síle
Ducha sv.bude trvat i v budoucím Životě, možnosti každý týždeň alebo aspoň každý mesiac,
neboť" láska je zákon Božího království a a to aj vtedy, ak máš len lahké hriechy. Rozhře
jak praktikujeme lásku na zemi, takový bu šením pri sv.spovedi sa totiž nielen očistuje duša od hriechov, ale aj zvlástnou milostou osvieti,
de nás" podíl na slávě Bozi" v nebi.
2. Dále nám musí být jasné', ze náš stav v bu aby mohla sa mu v budúcnosti vyhnut. Sviatostou
doucím životě se bude podstatně lišit od pokánia sa cvičíš v poníženosti, poslušnosti a
nynějšího života, neboť po řa"du víry při láske, ba vo viacerých čnostiach, ako ked vykonáš
jde řád dokonalého světla a budeme s Kris hodjaký dobrý skutok. Pre sebazaprenie, ktoré
so sebou prináša vyznanie hriechov, zdá sa niektem "nazírat na Boha" /I Jan 3,2/.
V těchto zaslíbeních a podivuhodných tajemst torým spoved velmi ťažkou; preto ju lahko zaned
bává jú, ba často aj celkem zanechajú. Nespovedaj
vích spočívá podstata naší naděje.
sa len tak zo zvyku. Kto sa často spovedá, a to
Nyní osvětlíme nejdůležitější zásady při péčí len zo všedných hriechov a nedokonalostí, teda z
o duše, jimiž je nutné se v dnešií době s
malých hriechov a chyb, do ktorých člověk pri
křesťanskou moudrostí řídit.
všetkej svojej dobrej voli može lahko upadnut,
Na teology, jejichž úloha je jistě nepostra ocitne sa v nebezpečenstve spovedat sa len tak zo
datelná, kladou těžkosti, spojené s těmito
zvyku. Kolko duší nezbadá toto nebezpečenstvo.
otázkami vážné závazky. Mají tedy právo na
Spovedajú sa často, ale ich spovede neprinášajú
naše povzbuzení a na volný prostor, na nějž ovocie, lebo sa spovedajú zo zvyku a mechanicky,
mají jejich metody nárok. My však musíme
bez toho, aby mysleli na polepšenie. Po celý ži
křesťanům neustále připomínat učení Církve,
vot ich tažia tie isté hriechy a premrhajú tak
základ jak křesťanského života, tak bádání
vela milostí, bez ktorých pokrok v dokonalosti
učenců. Je nutno se snažit, aby teologové vy je nemožný. Ked sa například spovedáš, že si kla
hověli našim snažným prosbám a nerozšiřovali mal, ale škodu si tým nikomu nesposobil, alebo
mezi věřící, jejichž vífa je dnes víc než
že si povedal nie celkom slušné slovo, vtedy
kdykoli jindy ohrožena, lehkovážně své stu
vec olutuj a zaumieň si, že sa polepšíš. Je zne
die a bádání.
užíváním sviatosti pokánia, ked sa spovedáme z
Při poslední synodě si biskupové zvláště vší tažkého alebo všedného hriechu bez toho, aby sme
mali podstatného obsahu katechese - k dobru mali silnú volu zanechat hriech. Ježiš Kristus
věřících. Ti, kdo mají víru rozšiřovat dál,
na to založil sviatost pokania, aby vyslobodzovamusejí mít o ní sami jasné představy. Nabíd la duše z otroctva hriechu.
li jsme jim svou pomoc, aby vytrvale stáli
Pri spytovaní svedemia nezapodievaj sa dlho híana tom, co patří k podstatě učení a zároveň daním všedných hriechov. Nie sme totiž podlá
bděli, aby se za pravdy víry nepovažovaly
spravedlivosti povinní spovedat sa zo všetkých
dětinské či hloupé výrysly.
lahkých hriechov, ale len zo všetkých tažkých.
Příslušné teologické komise na diecézní a ná Pravda, nábožné duše si možu spytovať svedomie aj
rodní úrovni musejí stále a pečlivě bdít nad z ohíadu na lahké hriechy, chytro ich aj spoznajú,
uveřejňovánými spisy, aby poskytli věřícím
alebo obyčajne mávajú len niekolko málo lahkých
včas nejen ochranu před nejistými věroučnými hriechov. Duše, ktoré často upadajú do lahkých
spisy, ale aby je seznamovali s knihami, kte hriechov a chýb, len tažko poznávajú všetky lahké
ré jejich víru živí a chrání. Je to těžká, 17 hriechy od poslednej spovede. Spytuj si svedomie
ale důležitá úloha, která je dnes zvláště |/
najma v tem, ktoré hriechy a chyby najvačšmi ško
nutná - ať jde o rozšiřování tiskovin nebo
dili tvojej duši. Pri spovedi si vždy vzbud doko
tak zv. "decentralizaci" úloh, které poměry
nalá, srdečná lútost a odpor proti hriechom, z
vyžadují a které Otcové všeobecného sněmu ta ktorých sa spovedáš. Lútost musí byt opravdivá
ké doporučují.
bolest duše nad hriechami a účinný odpor vole
Tento dopis /nepatrně zkrácený/, na kterém se proti všetkým spáchaným hriechom, spojený s dáve
usneslo rádné shromáždění Kongregace pro víru nou v Božie milosrdenstvo. Nielen hriechy máš
schválil papež Jan Pavel II. při audienci karolutovat, ale všetko, čo hriechy napomáhalo, ako
dindlovi-prefektovi Franjo SEPEROVI a nařídil lenivost, ludské ohlady, nezriadené túžby, lakom
dopis uveřejnit.
Řím, 17.května 79. stvo. Pros Spasitela, aby svojou milostou podpo
BOHU DÍKY ZA BDĚLÉHO NÁMĚSTKA KRISTOVA! roval tvoje úsilie a túžbu po dokonalej lutosti.

s kterými se křesťanská víra často setkává.
Ale obrazy, které najdeme v Písmu, si zaslou
ží zvláštní úctu. Musíme chápat jejich hlubo
ký smysl a nepodlehnout nebezpečí, oslabovat
je, protože pak často vyprchá i skutečnost,
která je těmito obrazy naznačena.
Ani Písmo, ani teologové nemohou ovšem osvět
lit dokonale život po smrti. Křesťané se mu
sejí opírat o dva podstatné body:

Koncem července prý se náhle uzdravila při
audienci u Sv.Otce z rakoviny, rozseté už
K NÁVŠTĚVĚ SV.OTCE V POLSKU. Záběry
po celém tele, paní KéHyová z Liverpoolu.
polské televize se snažily neukázat ná
Na návrh duchovního rádce studentů nabídl rmival lidu a když, tedy jen starší nebo řehol chovský arcibiskup kard.Ratzinger čínské vládě
ní osoby, aby vzbudily dojem, že papež
3 stipendia katol.Církve v Bavorsku pro čínské
zdraví lidi, kteří tam nejsou.
studenty. Na podzim přijede do Mnichova budoucí
R.1978 bylo v Polsku asi 20 tis.kněží, z to gynekolog z Pekingu, inženýr letecké a kosmické
ho 5 tis.řeholních, v misiích 1000 kněží,
techniky a budoucí vedoucí závodu.
asi 30 tis.řeholnic. Na kněze studuje asi
Letos bylo vysvěceno v Rakousku 46 knéží: 24 die5300 bohoslovců, v 27 diecézích s 77 bisku cézní a 22 řeholních. Seminář v Innsbrucku do
py. Je tam přes 90 proč.katolíků. 9000 far stal nového, velmi svědomitého rektora.
jsou opravdu náboženskými středisky. Bisk. V USA se poněkud zvedla učební úroveň studentů,
kcnfer.irá 30 výkonných orgánů pro zvláštní ale výchova je ateistická jako v SSSR s tím roz
úkoly. Biskupové se radí pravidelně za 2
dílem, že někde v USA jsou studenti předčasně
měsíce, předs.je kard.Wyszynski a gener. 18. doslova nuceni k pohlavnímu styku, ničí se auto
taj.Msgr Bronislav Dobrowski. Na katol. uni rita rodičů, zdůrazňuje jen zábava, spotřeba a
versitě studuje 5000 stud., ve Varšavě je
požitky víc než odpovědnost, práce a pomoc dru
katol. akademie, ve 4 městech filiálky teol. hým, takže vyrůstá generace bezohledných a zhýč
fakulty říms, universit. U far, v klášteřích kaných mladých, která bude vhodné pole pro komu
a domech mládeže jsou katechetická středis nistické agitátory.
ka - přes 20 tis. Skoro 100 proč.katol.dětí Své otřesné zážitky za dvouletého pobytu v Moskvě
chodí na faru do náboženství. Z vyšších
vylíčili dva bývalí komunisté Nina a Jean Kéhayaškol polovina. Katolíci mají 3 týdeníky, 6 novi v knize Rue du prolétaire rouge.. Zprávy
měsíčníků, 15 katol.nakladatelství - ovšem ČSKP uvádějí případ, kdy při poruše auta zaklepa
vytisknou ročně někdy jen jechu nebo dvě
li ve 4 hod. ráno v nejbližším příbytku a za chví
knihy. Knihy a časopisy jsou opravdu nábo li přišli otevřít oblečení manželé, připravení na
ženské, poučují a povzbuzují k živé víře.
to, že je odvede KGB do vězení.
Heretické knihy jako na Západě tam vůbec
Slovenský Salezián P.Štěpán šilhar, který žije v
netisknou. Katol. tni v. v Lublině má univer Itálii od r.1951, nedostal od ČSSR povolení, na
sitní nakladatelství. Státně dovoleno je
vštívit smrtelně nemocnou matku v Pezinoku.
ještě 15 náboženství, nejvíc pravoslavných, Nám.čínského min.předsedy přiznal, že marxistická
450 tis, luteráni 100 tis.,nevěrců 2-5%.
ekonomie nevyřešila hospodářské problémy Číny', je
Mnichovsky moralista Johannes Gruendel po tam 20 mil.nezaměstnaných a desetina Číňanů,kte
dal na setkání kněžstva a dvou biskupů
rých je už téměř miliarda, trpí hladem a podvýži
Berga a Mayera ze salzburské diecéze návrh vou. To jsou oficielní údaje, skutečnost prý je
na řešené komplikovaného problému katolíků, mnohem horší.
kteří se po uzavření svátostného manželství Prof.Valentin Moroz, kterého SSSR vyměnil za so
rozvedli a uzavřeli nesvátostné - tedy ne větského špiona v USA, sám pravoslavný, 42 let,
platné - manželství před úřadem. Podle něho prý se zúčastnil tisk.konference pro katol.Ukra
prý se nedá problém řešit nařízením shora, jince u sv.Otce. Tisk.referent sv.Stolice to si
ale prostřednictvím opatrného zásahu odpo ce dementoval, ale na oficielní fotografii prý
vědného duchovního správce, pro každý jed je sv.Otec s prof .Morozem. Většina násilně převe
notlivý případ zvlášt.
dených katolíků k pravoslavné církvi - ujistil
prof.Moroz - by byla ráda, kdyby byl kard.Slipyj
Na okraji Leopoldova parku v Mnichově v
jmenován patriarchou. Moroz hovořil tvrdě proti
blízkosti university se bude stavět nový
slabosti Západu. "Kdyby byla Ukrajina v Africe,
kněžský seminář, nebof dosavadní budovy
už by byla dávno samostatná." Na tisk.konferenci
byly pouze provizorně pronajaty. Ve 2
v dol.komoře britského parlamentu řekl, že po ta4 patr .budovách budou byty pro 150 stu
kován papeži už dávno Ukrajinci toužili a papežo
dentů a profesorů.
vy projevy přijímají nadšeně katolíci i pravoslav
Ve několikadenní návštěvě hovořil arcib.
ní. - Od 17.do 21.6 se konalo evropské sympozium
z Albi/Francie Robert Coffy s arcibisku
Mládež a víra za účasti 72 biskupů. Západ i Vý
pem kard.Ratzingerem. Oba jsou předsedo
chod si vyměnil zkušenosti s hlásáním víry mladým.
vé komisí pro víru ve svých zemích-, hovo
Při společné mši v Sixtinské kapli upozornil sv.
řili o metodách, strukturách a obsahu
Otec, že vlády nedovolily účast biskupům z ČSSR,
práce obou komisí.
Rumunska, Litvy a Lotyšska. "Jsou mezi námi dvoj
Stanislav Fumet dostal Velkou cenu kato
lické literatury za knihu svých pamětí Bo násobně přítomni tím, že si jejich nepřítomnost
sí dějiny v mém životě. Byl osobním příte dvojnásobně uvědomujeme. " Zeptal se pak, nestáváli se Západní Evropa zvolna misijním územím, i
lem rmoha spisovatelů tak zv.katol.obnovy,
svl.Mauriacův a spolupracoval s křest.fi
když sama posílá tolik kněží do misií.
losofem Maritainem.

C0 NOVÉHO VE SVĚTĚ

KUMRÁNSKÉ RUKOPISY
R 1947 hledal pasacěk ovci, která zaběhla do jesky

CIKÁNEK

Jmenoval se Štefan; kudrna
tý kluk, plný energie. Zvyk
li jsme si na něho a po ně
kolika týdnech pobytu na ba
ráku jsme před ním už neměli
žádné tajemství. Stefan, který se dostal
do společnosti lidí, již mu byli vším
tak vzdáleni, byl natolik inteligentní,
aby pochopil, že tito lidé mají pravdu.
Dědeček Fišera, býv.^litel jedné letecké
perutě v Anglii za II.svět.války, ho učil
číst a psát. Medik Petr mu vysvětloval
ubohost současného režimu a Otec Martin
se snažil proniknout k jeho duši, věřící
sice přirozeně, ale poznamenané nánosem
"KLÁŠTER" STARÉHO ZÁKONA
tradičních pohanských pověr a zvyků, kte
Odbornici áe pochopitelné zajímali, odkud rukopisy rá se předávaly v cikánském rodu z poko
jáou. Zároveň s beduíny prohledávali mláto a našli lení na pokolení.
11 jeskyni. \J těch áe našly tisíce zlomku rukopisu, Brzy jsme pochopili jeho nesmírnou užiteč
pozůstatky vlc než 500 rukopisd.
nost. Při odchodu a příchodu na šachtu dě
Vznikly v Z.st.před Kr. až do pol.l.át.po Kristu.
lali bachaři pravidelné namátkové prohlíd
Archeologové objevili r.1955 budovu starého klášte ky, tak zv.filcmky. Stefan měl výhodu, že
ra, obývanou kdysi židovskou sektou essenu. TI
byl obyčejný cikán. Co by mohl cikán pro
vznikli v Z.st.pred Kr. ve spojitosti s válkami
nést?! Ale mel navíc šestý snysl pro od
Makkabejských. a zanikli ve válce s Římany v r.70
had, kdy si co irůže dovalit. Dostával pro
po Kr. Tím se védecky potvrdily staré zkazky. Ruko to různé úkoly a záleželo vždy jen na něm,
pisy v jeskyních essenu byly ukryty asi r.óS.po Kr., jak a oo nám kdy pronese.
kdy je v souvislosti se vzpourami židu napadla rim- Na šachtě jsme pracovali spolu. Kopali
ská vojáka a vyhubila.
jsme radioaktivní uhlí na nebezpečně níz
Tuto zvláštní židovskou sektu znal uz ^lloso^ Philo ké sloji, kde bylo mění prolézt už kcfyž
a dějepisec Jose^us Flavíus. První byl Kristův sou měl člověk jen kus suchého chleba v kapse.
časník, druhý svědek pádu Jeruzaléma r.ZO.po Kr.
Výdřeva, stojky často praskaly jako sirky.
Ale odpovídají-ti jejich popisy skutečnosti, se ne Závalů bylo tolik, že jsme nemohli znát
dalo dokázat, zvláště proto, že způsob života eáse okamžik, kdy to potká i nás. Jednou to
nu vypadal tak nepravděpodobně. A prece^ měli. autoři skutečně přišlo. Všichni stačili utéct,
pravdu. Esseni skutečně bydleli a břehu Mrtvého
jen já jsem tam zůstal. Ale někdo se pro
moře, 200 m pod hladinou more, v témer nesnesitel ime vrátil. Stefan odhazoval kamení, kte
ném vedru. Jejich život se podobal životu mnichu
rým jsem byl zavalen, nedbal na nebezpečí,
křesťanského středověku, jak svědci vykopávky. Metl zapomněl na sebe - a dostal mě z toho.
společný sál, společné místnosti pro prací a mod-' Pak jsme seděli spolu dole na svážné a
lítbu. Důležité místo v jejich živote zaujímala
vzpomínám si na jeho bílé zuby, které zá
knihovna; ta, jak vidíme, áe Částečné zachránila. řily v úsměvu na jeho černé tváři.
Později mu přinesl jeden civil od mé ma
UPLNÝ RUKOPIS KMIHY ISAIÁŠOVY.
minky balíček. Štefka byl štastný; poprvé
Uveřejnění textu, kterým se říkalo "rukopisy od
Mrtvého moře", bylo spojeno a je spojeno s velkými mu někdo něco poslal. Rozdával cigarety,
obtížemi. Byl uveřejněn úplný obsah první z 11 jes salám, pak si sedl ke rmě na kavalec a
kyní, která, doufejme, vydala všechny své poklady. začal mi tiše vyprávět. Pro mne to nemělo
Obsahovala především úplný rukopis Isaiásův, text cenu, přesto jsem mu děkoval:1 Víš, až bu
pravidel společenství v Kumránu, neúplný komentár deš jednou venku a nebudeš vědět, kam jít
proroka Habakuka a další texty, Částečně rukopisy a bude ti zima, schovej se někde na půdě
u komína, poznáš, jak se tam krásně spí,
St.zákona a žid.spisu pozdější doby, které byly
jaké je tam teplo!"
známy i odjinud, částečně texty, které vznikly u
"Děkuju, štefko, možná, že i já, jako ty,
essenu samotných a z nichž vyčteme, jejich svět.
Zájern blbl.védy o rukopisy je pochopitelný, jsou to budu spát někde u komína. Děkuji ti, že
zatím nejstarsi známé rukopisy, které se růjní mohoo jsi mi prozradil své velké tajemství!"
porovnávat se mladšími, opravit menší nepřesnosti a
R. P.
přispějí jisté k větší duvere v Písmo svate' a k
autoritě' s va tyc h knih.
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ně na bfa.hu. Mrtvého mofa nedaleko Jericha. Hodil do
jeskyně kámen, který zaduněl docela jinak, než kdy
by byl narazil na skálu. Posádek sestoupit dolu a
nasel v jeskyni džbány 4 pergamenovými rolemi. Po
kusil se prodat několik kusů. u mohamedanákého
obchodníka itarožitnou tmi v Betléme. Ten se domní
val, ze jde o syrské písmo a poslal chlapce do syr
ského kláštera v Betléme. Mniši nabídnuté rukopisy
koupili. Ostatní zlákala hebrejská universita v Jeruáaléme, která se mezitím o nich dověděla. Pozdě
ji zkoumala rukopisy americká škola pro orientální
bádáni a ve spoluprácí s vědci celého světa několik
rukopisů rozluštila a uveřejnila. Ha textech se
pracuje dál a jistě áe dočkáme mnoha překvapeni.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ní dětského latentního období s pohlavním pouče
ním a vzbuzením žádostivosti kádry anarchisticStále častěji protestují rodiče v
kých mladíků..věcný a přesný popis lidské soulo
NSR proti sexuální výuce ve škole,!
že a sexuality - slovem i obrazem..." Ne nadar
často zakryté vyučováním biologie.!
mo považovali rmozí Marcuse za nejnebe zpečnějLeckde děti hromadné utíkají z vy-X
šího marxistického filosofa.
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učování, které snižuje lidské po- I
Dr.Ing.Richard Bechtle vstoupil po smrti manželky
hlavní vztahy na pouhé páření.
do benediktinského řádu, studoval teologii a v
10 indických biskupů navštívilo od 9.-16.6. 72 letech byl vysvécen na knéze v opatství Mun.
NSR. Z Bonnu jeli na poutní místo Maria
sterschoarzbach. 3 dcery jsou uč provdané.
Laach, v Bonnu hovořili o roli biskupů,kně Začátkem října se konal v Lucernu 64.svět.kongres
zi a laiků v Církvi po Il.Vaticanu, zejm.z esperantistů za přítcjmosti 1635 účastníků z 49
hlediska autority, další den o způsobech
zemí. Předseda Dr.H.Tcnkin, LEA, sjezd zakončil.
nábož.života mladých obou zemí, hl.v kon
Kolínský arcibiskup kard.J.Hoffner napsal před
frontacích se současnými ičteologiemi, druhy mluvu k nové, bohaté ilustr. školní bibli, která
meditací a nesprávnými nábož.postoji. Další bohužel vynechává velmi důležitá místa, svédčící
den strávili s kard.Ratzingerem v Miichově, o božství Kristové/vzkříšení Lazarovo a mládence
zúčastnili se Božího Těla a přijal je imi- z Naimu/, jeho Eucharistickou řeč v synagoze v
chovský magistrát. Nakonec zajeli do Berlí Kafamaum, pojetí mše sv.jako obéti a vykupina. - Na 164.rádném zasedání švyc.bisk.kon telská smrt Kristova jsou téméř vyre tušovány.
ference od 2.-4. 7. v Einsiedeln se téméř
Cenu mají jen obrazy.
výlučné hovořilo o otázkách života a smrti Cárský zpěvák a kytarista Karel Kryl zahájil 5.5.
a problému uprchlíků z Vietnamu. Také se
svůj zájezd po USA koncertem v Los Angeles.
zabývali působením arcibiskupa Lefebvra,
Dalai Lama navštívil 22. 7.středisko tibetských
který vysvétil 28 knézí. Tentokrát, na roz asylantů v Rikonu/ZH/. Zdrzel se tři nedčle, pod
díl od jiných let. Vatikán proti svécení
robil se lékařské prohlídce a navštívil také
nic nenamítal.
Tibetany v Mont Pelerín u Vevey. Je téméř neuvéřiMsgr Luis Manresa Formosa, TJ, 64 let, se telné, ze podle jeho vlastních slov ve franc. tele
vzdal neočekávaně biskupské funkce v Quet- vizi mel tak málo znalostí o komunismu, ze sám
zaltenango v Quatesmale. Poněvadž byl znám chtél kdysi vstoupit do ateistické strany.
jako progresista, zorganizovali jeho stou Za poslední tři léta dostalo SWAPO/kcmun.teror,
penci protest, který neměl úspěch. Zřejmě organizace v jihozáp.Africe/ ze západních zemí
je to jeden z kroků, který nd po Pueble
na svou teroristickou činnost 79 mil.dolarů, čás
vést k obnovení ryzosti katolické víry v
tečně i od Světové rady církví/nekatolických/ a
Již .Americe. - 103 studentů teologie v Čile z různých sbírek mezi katolíky, zejm.v Holandsku.
bylo vyloučeno na jeden semestr ze studia, Přitom každého černocha, u něhož najdou Písmo sv.,
protože protestovalo s 300 dělníky a studen nebo zpěvník zbožných písní, SWAPO ihned oběsí.
ty proti hospodářské a sociální politice
Řada význačných katolíků a knézí, např. P.Oskar
Pinochetovy vlády. Proti trestu se postavil Simmel, TJ, varují před zavedením kabelové televi
kard.R.Silva Henriquez a ostatní biskupové, ze. Pasivním přijímáním televiz.programu se ničí
ovšem bez účinku, rektor trest nezrušil.
nebo narušuje vztah človéka k človéku a vzniká
Jsou snahy, postavit universitu přímo pod řada abnormalit v lidské osobé a jejich vztazích
autoritu Církve a zajistit jí podporu Vati i k nejbližšímu svétu-k rodiné. Sinrnel užívá pro
kánu. Jak by reagovaly komunistické úřady, človéka, který je zahrnutý přemírou informací, vý
kdyby protestovali studenti teologie proti razu "duchovní mrzák".
diktatuře ateistické strany? Pinochet je ve Po návratu z Polska napsal sv.Otec dopis ukrajin
říci katolík, který zachránil zemi před ko skému kardinálovi Slipému, který se dostal díky
munismem, jenž se chce vetřít k moci skrze vyjednávání Jana XXIII. s Chruščovem jako jediný
Církev - at naivní hodnostáře nebo komunis z ukrajinských biskupi na svobodu - po 18 letech
tické agenty, kteří se chtéjí dát vysvětit vězení. Sv.Otec v dopise nepřímo žádá svobodu pro
na knéze. - Ve věku 81 let zemřel marxista 5 mi1.řecko-katolíků/uniatů/,které SSSR r.1946 ná
Herbert Marcuse, žid z berlínské bohaté ro silím přivtělil k pravoslavné církvi a tím zrušil
diny. Studoval u Husserla a Heideggera, ov- návrat pravoslavných Ukrajinců do katol.Církve
livnil ho existencialismus, marxismus a
r.1596. Dopis napsal sv.Otec při příležitosti
psychoanalýza S.Freuda. R.1932 vycestoval 1000 let od pokřeshanění Ukrajiny. Kard.Slipyj
do USA, kde působil na různých místech. Ci měl dlouhé spory s Pavlem VI.pro jeho východní po
tujeme Ernesta Cinceru:"..existuje model, v litiku a proto, že odmítal jmenovat Slipého patri
němž se má uskutečnit technika, formulovaná archou ukrajinských uniatů se sídlem ve Lvově.
r.1967 podle Marcuse soc.něm.studentským
Církev tam žije v moderních katakombách, tajně se
svazem: útok na dětskou nevinnost. Nej zhoub Udělují svátosti, světí kněží ap. Po návštěvě sv.
nější kulturně revoluční činnost je zniče Otce v Polsku strana roznítila protinábož .propag.
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JAK SE MODLIL SV.PAVEL

BAREVNÍ V EVROPĚ

MODLITBA v živote křesťana není
Milý
Otče,
všechno. Ale bez modlitby všech není to legrace, že Vy jste nyní v
no ztrácí smysl a celý život se Africe a já v Eyropě?! Dříve to bylo
rozpadá v nic. Zde jsme u kořene naopak. Budu stejně pilně studovat
“dramatického a někdy i tragického jako vy, jenže medicínu, ne teologii.
rozporu, který rozděluje a trýzní duši dnešního člověka. Ale musím se učit i jiným věcem, ji
Na jedné straně je dnešní Slovek stále více strháván
nak budu mít stále nedorozumění.
dravým proudem pozemských událostí. Narůstají před ním Dnes vedle mě ve vlaku sedělo několik
nové a nové dějinné úkoly. Přerůstají jeho lidské síly mužů. Zlobil jsem se, protože stále
a možnosti. Zdá se, že v tomto krajné zbabyIonizovaném nadávali na černé, že se černí nema
světě nejistot, konfliktů a úzkostí není místa pro Boha. jí přijímat, jinak se bude chudým
Na druhé straně v nepřítomnosti Boha tkví největší a
vést zle. Otče, víte, že ny, Afriča
nejhlubší bída našeho bloudění. Svět bez Boha a Bůh bez né, jsme všechno možné, jen ne lakom
světa, cesta bez cíle a cíl bez cesty - to jsou hlavní ci. A ještě dodali, že prý se chudým
póly naší duchovní situace.
vždycky vedlo zle, když tu byli čer
KNIHA profesora Cesare Casale MARCHESELLIHO M'0 D L I T- ní. Ještě víc jsem se rozhněval, ne
B A U S V. P A V L A může nejen osvětlit cestu k pře boť kdy jsme ny, černí, bydleli v
konání duchovních nesnází naší doby, ale také, a hlavně, Evropě? Vstal jsem proto a řekl jsem
pomoci dnešnímu člověku nauěit se opět modlitbě jako
jim příno, že jsou lháři.
opravdovému setkání s živým Bohem Ježíše Krista - a ja Nejdříve nechápali, pak se začal i
ko spolehlivému překlenutí propastné trhliny, která se smát a jeden řekl:"tóme na mysli
rozevřela mezi světem víry a světem lidské existence.
zdejší černé!"
APOŠTOL PAVEL představuje i pro dnešního ělověka pevný Tomu jsem zase nerozuměl a ptal
model integrálního křesťanského života v modlitbě. V je jsem se, kdy byli v Evropě černoši.
ho osobní zkušenosti modlitby se propojují a navzájem "Jsou tu, ale jsou bílí."
doplňují v živé syntéze tři složky: starozákonní biblic "Tak proč jsou černí, když jsou bí
ká tradice, novost Kristova evangelia a konkrétní histo lí?" ptal jsem se.
rická situace Pavlova apoštolátu. Exegetický a teologie "Protože jsou katolíci," řekl jeden
ko-srovnávací rozbor Pavlových listů klade nemalé náro a druhý podotknul: "Ano, právě proto
ky na pozornost vzdělaného čtenáře. Námaha autorova i
jsou černí!"
čtenářova není nadarmo. Je hojně odměněna otevřením ne Odpověděl jsem, že jsem také přesvěd
jen pevně vybudovaného duchovního prostoru Pavlovy osob čený katolík a tu řekl jeden, že jsem
nosti, ale také uvedením do středu tajemství jeho mnoha tedy přece jen černý, dokonce dvojitě
rozměrné, bohatě rozčleněné, jásající i křižované a vždy černý. Druhý řekl:"Rudý není černý,
plně v hlásání Krista angažované modlitby.
ale přesto nuže být katolík!"
APOŠTOL PAVEL je také UČITELEM a TEOLOGEM modlitby. V
Avšak ostatní tvrdili, že to není
druhé, třetí a čtvrté části autor objasňuje předně hlu možné.
bokou stavební jednotu Pavlovy teorie a praxe modlitby. Zeptal jsem se, kdo jsou oni a odpově
Nemůžeme neupozornit na konkrétní aktuálnost této otáz děli, že jsou rudí. Ale byli bílí.
ky pro dnešní církev a její teology.Bez živé víry a bez Ptal jsem se jich tedy na náboženství
apoštolské, vytrvalé, bdělé, universální trinitámě a
Prý jsou katolíci.
existenciálně zakotvené modlitby teologie upadá bud. do Ale předtím tvrdili, že rudý nemůže
planého, od života Církve a od starostí současného člo být katolík. Připomenul jsem jim to.
věka odtrženého akademismu anebo se stává nástrojem
Pak mi vysvětlili, že zůstali za
modlo služebných ideologií.
války všichni katolíky, pcněvadž hně
DOUFÁM, že překlad knihy mladého neapolského biblisty
dí tvrdili, že věří v Boha.
bude nejen přínosem pro ěeskou teologickou kulturu, ale Zase další barva! Odpověděl jsem, že
též povzbuzením pro všechny ty, kteří prohlubují v sobě ny, katolíci, věříme také v Boha, ale
i v křesťanském spoleěenství ducha modlitby.
řekli, že to je jiný Bůh a že to s ná
Předmluva Otce Karla Vrány, rektora Nepomucena a prof. boženstvím nemá co dělat, že je to po
filosofie ke knize, vydané v nakladatelství Křesťanské litika. Ale i když jsem černý černoch
akademie v Římě MODLITBA U
S V. PAVLA. nemusím se bát, pro
tože jsou jen proti
Je to kniha víc pro studium než pro pouhé pročtení. Ale bílým černým a hnědým.
jak podotýká recenzent, poirůže vzdělanému katolíkovi k Otče, proč nám vlastlepšímu pochopení modlitby a konečně i k lepšímu spoje ně říkají, že jsme
ní s Bohem.
barevní?
Knihu Vám dodá každý český misionář.
Váš Michael OBULUNQWE

VTIPY
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Z NAŠÍ POŠTY
mi zase otevňel dvanáctenníkový vňed,
za několik dni jsem shodila 6 kg..a hlavně
mi to zacvidlo nenvy, Je to můj celoživot
ní klíček; dní. ve to bývalo ne s no o natel ne
honti - óe s knupuleml a malomyslností. až
zoufalstvím, těžkými komplexy, nedůvlnou o
tebe a v Boži látku. Teď jsou to z milosti
Boží a pomod Panny Mánie jen nenvy, jinak
mám v hloubce stále bezpečí jistoty - ale.
i tak je. co nétt. Únava ustavičná., že je
nechuti byť i malíčkem hnout. Stnldavě tomu
nikám únava, někdy l lenost, ale teďaž z
toho nejtem vůbec zoufala, už to jen nesu..
Ojediněle si nozumne nikám, že kdyby tomu
bylo tak, jak te ml to zdá, že bych dávno
mutela zhnít ve tplne a umnít na podvýživu.
Je. těžké, dělat všechna pnácl t netmlnným
vypětím a nucením.. Ale nikám Pánu Bohu, že
bena cokolcv, jen když Ho neztnatím a nebu
du tneba dětem pnekážkou na cestě k Němu...
Ale děti te zdají byt spokojené a asi l
jsou...Lidem, ktené vyslechneme, ani nena
padne, že l my bychom mohly mlt pnoblémy a
že l oni by te měli zajímat o nás. "Vypoví
dat se" je nutné pno zdnavž duté. Atl pno to,
že člověk potňebuje kontnolu tvých názonu
a myšlenek, i těch nejtajnějtich, o ktených
nonmálně vl jen Bůh..."
ČSSR
"..óe

"..bylo by zajímavé, kdyby ti napn.v Říme
pnecetli, jaké "odpovědi" dávají svýcanste
"bohovědci" v sedl bnožun, vydaných nakl.
Kanisiut ve Endbungu, tedy dotud naklada
telstvím dobným. Jtou tam články dobné d
méně dobné, a jeden vyloženě spatný od pnof.
Wdedenkehna o tzvťJung^naugebunt". .pnoto
jsem napsal nedávno Vaťemu biskupovi A.
Hánggdmu, neboť on požehnal těmto nekalým
zbnanlm pnotí vine; zda vědomě, cl ho
podvedli, nevím... '*
"..pokud se mého zdnavl týče, pla
tí pno ne” ttejně jako pno VŠECHNO
ostatní děni na celém světě: Vente
v Pana Boha a nevěnte na duchy, ať už
lidské či ne. Stane te to, co Bůh do
pustí, nic jiného, a to, co te stane, bude dobné nejen pno život je
dince, ale cele dějiny jtou v
1
nukách Božích. Uvědomíte-lí ti
to, pak se zbavíte ZBYTEČNÝCH
slanosti. Chce-li ti pnesto někdo dělat sbínku
stanostl jako napn.
tblnku známek, nemo
hu mu pomod. .Dívejte te. na knátné vě
ci kolem tebe,
je jich v<c nez
lidských daneb-

nosťi a chtějí Varn nld, že Vát má Pán Báh nád.
ČSSR,
"..dnuhé vhodné doplňuje napn.Stdnenův článek
o knistologii v posledním Č.STUDÍl. I když Studit
tnochu "ukluzují" - je velmi mnoho pno tes tiž zejm.
pnoti. libeAalizujícím tendencím a koketované s,
marxismem, ktené tam mnozí pozonuji - tento člá
nek je,myslím, dobný, no zho dne to lidní je základ,
z nějž článek vychází, tam uvedená kniha pnof.
Mondina T.J., děkana nímské univensity a nedáte-

"..Četla jsem knihu Sísten Cedila o neholnid,
ktená upnchla ze Slovenska n. 1952. Vyt ta v USA.
Byla pneložená? Jetťe zajímavější je kniha od
nonského umělce o jeho kontaktech t nuskymi di
sidenty, The fláme ín the dankness. Obe knihy
jtou velmi poutavé a hlavně pnavdlvé. "
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Svycansko
"Pnave jtem ti pnecdl Dopit pno Tebe 20/78 Tajemství matky Tenezy. Zajímalo by me, zda Otec
Ondnej, o kteném se zmiňujete, je Četkeho ČI
slovenského původu /není!/. Mimochodem, má man
želka je členkou pomocnic a často posílá obvazy
a podobné věži do Indie. Konečně bych chtěl
upllmne poděkovat za tolik vecl, ktené VELEHRAD
po světe po nadá, je to velký kut pnace pno nát
USA
v džine..."

LUNA A JÁ
Jak luna spěchá v noční době
od stínu dále ke stínu
rozdává jas-tak tichá v sobě
i já žal v duši zavinu,
a spěchám, spěchám v nočním čase
jen úsměvy všem rozdávat,
a nad sněženkou usmívám se,
ač zpustošený je můj sad.
Však nikdy nikdo nerozbije
života mého slunný střed,
ten nad stíny i nad lunou je,
osudu mému dává let.
Ač postřelena neupadnu,
a za letu se uzdravím,
a jen tak zvýšky shlédnu na dnu
jak tažný pták svůj smutný stín.

Verše P.Dr.Otto Katzera, kněze a
profesora historie, který zemřel
náhle ve Weissbadu/AI. Rasou žid,
národnosti Němec, smýšlením Čech.
Získal si za 14 měsíců pobytu ve
Švýcarsku tolik přátel, že jeho
pohřbu v Liechtensteinu se zúčast
nilo asi 600 lidi.

DUCHOVNÍ VÍKEND
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na téma ZÁKLADY
NAŠÍ VÍRY. Povede Otec POLAČEK, salezian
z Casies v Již.Tyrolsku. Koná se ve Vzdělávacím s t ře d i s k u v Quartenu / za
stávka dráhy Unterterzen - směr Chur; sestry na telef.za voláni odvezou za
vazadla i vás do domu nad Nalensee/.
KDY? - OD
19.- 21.10. - CENA:cca 80frs
Přihlášky: P. Vilem VONDRA, 8735 St. Gal 1enkappel , tel. 055-881 460 nebo
--------------p_ Josef Simčik, 8004 Ztlrich, Brauerstr. 99. tel - 01 -241 5025

Máte-1 i o duchovni vikend v milém společenství a prostřed! zájem, přihlaste
se brzo, neboť počet mist je omezený. Tešme se a modleme se už teč za jeho
úspěch.

NEZAPOMEŇME
OTEC VIKTOR ŠTEVKO, Kotak Pos No 2, Ruteng-Flores NIT - Indonesia, sloužil mši sv. za přítomnosti 11 chlapců, kteří dokon
čili výuku na jeho řemeslnické škole, školu vystavěl a opatřil
řemeslnickými nástroji Otec Števko s velkými obětmi; pomohli
mu mj. i naši doma svými zásilkami a značnou finanční podporot
slovenští věřící ze Švýcarska. Hlavní celebrant při mši sv.byl domorodý děkan P.Augustinus
Watu a s ním koncelebrovali Slovák Jurko Vojenčiak a Holandan Van Hoef. - Posl-al nám barev
nou fotografii, ta se bohužel nedá uveřejnit, ale ukáže vám ji P.Ján P.Křivý, kterému můžete
poslat příspěvek na činnost tohoto opravdu hrdinského misionáře - s poznámkou "pro P.števka"
P.JAN MED, salezián, působí mezi nejchudšími v Indii. Příspěvky na jeho chudé Vám Bůh jistě
odmění. Můžete je posílat Otci šimčíkovi, 8004 Zurich, Brauerstr.99. s pozn."pro P.Meda".
Paní ALJA RACHMANOVÁ-VON HOYER, slaví 24.září 81.narozeniny. Komu se líbí její MLÉKAŘKA Z
OTTAKRINGU, udělá autorce radost, pošle-li jí blahopřání na adresu Alexandra von RachmanovaHoyer, Kilbergstr.1, 8355 Ettenhausen/TC. Pošlete-li je na pohlednici s květinami, bude je
jí radost dvojnásobná a napíšete-li je ruský, trojnásobná.

Také našim Otcům a bohoslovcům, kteří nás obětavě provázeli na naší pouti a tak pečlivě ji
připravili, uděláte radost, pošlete-li jim poděkování nebo pozdrav. Adresa je všem stejná:
Via Concordia 1, I-OO183 ROMA, Italia
UCHOVEJ SI MÍR V SRDCI. NIC NA SVĚTĚ TĚ NEMÁ ZNEPOKOJIT. UVAŽ, ŽE VSE JEDNOU SKONČÍ.
sv.jan z kříže

NAŠE
BOHOSLUŽBY

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
BIBLICKÉ VEČERY S P.ŠIMČÍKEM - Cuxych,
Brauerstr.99. II.poschodí. 11. a 25. září

18,30
AARAU - každou 2.sobotu v
SVATOVÁCLAVSKÁ
POUŤ
kostele sv.Petra a Pavla v
v ekumenické kapli pod Sántisem ve 12 hod. 23.9.
kryptě/u nádraží/v 18,15
8.9.,22,9.,6.a 20.10,321. OSLAVA SV.VÁCLAVA V CURYCHU - v kostele sv.Dona
BADEN - každou 2.neděli v Bosca /křižovatka Feldstr.a Hohlstr./. Zpívá paní
kapli s v. Sebastiána/vedle Měna Bílková, varhany prof.VÁCLAV Ottl.
far.kostěla v 11,15 /9.9., Mše sv. v 19,00. Po mši sv. SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍ
23.9.;7.a 21.1O;4.a 18.11/. CENÍ v sále pod kostelem. Promítneme si dias z
WETTINGEN u Badenu, St.
oslav padesátin P.šimčíka a krátký film z římské
Antoniuskirche,slov. posl. pouti.
28.9.
ned.v mesiaci
18,00
PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
MLÁDEŽE
.
Inf.
a
přihl.P.Šimčík
BERN - Dreifaltigkeitskirche, v sobotu
18,00 Máte-li o ně zájem, přihlaste se hned, nebot po
čet míst je omezený a bývají rychle obsazené
BASEL - kaple Lindenberg
6. - 20. 10.
č.12, neděle v 9,30 hod.
slovenská. Každou 3.neděli
PODZIMNÍ DUCHOVNÍ
VÍKEND
v 18 hod. v české řeči.
S OTCEM
POLÁČKEM, viz protější
CURYCH - Herz Jesu Kirche,
stranu. I na tomto víkendu je omezený počet míst,
Aemtlerstr.46.,neděle a
máte-li o něj zájem, prosíme, abyste se přihlási
I.pátky-česká
19,00
li co nejdříve. Snad by se nám pak včas podařilo
Kaplnka Kolpinghausu, Wolfna sestrách vyprosit další volná místa.19.-21.10
bachstr.15.1.patro, neděle
slovenská
9,30 SV. BIŘMOVÁNÍ v LUCERNU. Misii
CORTAILIOD-IO km na juh od v Lucernu navštíví 3. listopadu Otec biskup Hanggi
ze Solothumu. Bude pro krajany sloužit mši sv.
Neuchatel směr Yverdon,
a těm, kdo se přihlásí, udělí sv.biřmování. Tato
farní kostol sv.Petra.
3 ned. v mesiaci
10,00 svátost - stejně jako křest a svátost kněžství vtiskuje nezrušitelné znamení do duše křesfana FRIBOURG~v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, l.ned. v mesiaci
10,00 znamení bojovníka Kristova. Může ji tedy přijmout
jen ten, kdo je pokřtěný a dosud tuto svátost ne
LAUSANNE-Boulcvard do Grancy 29.1.patro
4.ned.v mesiaci
9,30 přijal. Přihlaste se včas u svých misionářů LUZERN - St.Peterskapelle, neděle
19,00 můžete se hlásit z celého Švýcarska - na svátost
RUTI-TANN-kaple u katol.kostela, každou 2.
je třeba se připravit výukou. Dokažme biskupovi,
neděli, inf.P.šimčík
9,30 který věnuje mimořádnou pozornost našim problé
SCHAFFHAUSEN-Prornei
mům, že naše víra je živá a že si jeho péči za
P.šimčík rozesílá pozvánky
sloužíme a oceňujeme ji. Biřmování se koná 3.11.
SOLOTOURN-každou 2.ned.v Spitaikirche 10,30 Bližší informace:P.Birka, P.Křivý.
/16, a 30.9. ,14.a 28.10. JI.a 25.11.,2.al622/
DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE S OTCEM KOLÁČKEM, ved.
ST.GAT.TEN—posl.sob.v měsíci, Herz Jesu Ka
pelle v dóme, vchod z nádvoří,
18,00 českého vysílání Vatik.rozhlasu. Přihlásit se*
Po mši sv.beseda Pfarreiheim - Gallusstr.34. mohou mladí od 15 ti výše u našich misionářů.
Obnova se koná v našem dome v Casies, kde je pro
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg,
nás pobyt neobyčejně levný a je spojená s dalším
česká mše sv. sobota
19,00
programem
a zotavením - sport, zpěv atd.
slovenská-St.Urbankirche,Seenstr.193.
1. sobotu v měsíci
18,45 ___________________________ 26.12. - 2.1.1980
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14.Avenue du Mail, DOPORUČUJEME:__________________
II.patro, 2.ned.v mesiaci_____________ 18,30 V edici Krystal v Kolíně n.R. vyšla péči pracov
ní skupiny velmi dobrá knížečka o víře s názvem
OTCOVÉ MISIONÁŘI
CO JE VÍRA. Můžete si ji objednat na této adrese:
P,JAN BIRKA, 6006 LUZERN/ SCHÁDRÚTISTR.26.
Postfach 290201/Am Pantaleonsberg 8/,D-5 Kóln 1.
tel. 001-312635
nebo u P.Vondry, 8735 St.Gallenkappel a zaplatit
P.JÁN PIUS KRIVY,O,P,-4Cb8 BASEL, LINDEN
BERG 21., TEL? 061-321944
asi 2 frs ve známkách.________
STCJJANOV-ROTTERDAM, vydal vkusný přetisk barok
p.josef simČik-8000 zúricH/BRAuerstr.99.
ního tisku Matěje Bartyse: PRAHA ROZKOŠE ZAHRADA
tel.01-2415025. P.ANTON BANÍK, 01-2414455
Kázání svatojanské. Pozn. Viléma Bitnara. Kdo má
P,MARTIN MAZÁK, IHo MORGES, LA LONGERIE T.021-/14417.P.VILÉM VONDRA, 8735 ST.GALLEN- zájem, P.Vondra mu rád dílko-vhodný dárek-ob jedná.
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kappel,t.055-881460 - KLUB

NEMILÁ

ZNÁMOST

JOSEF
BĚLSKÝ

Vy si už sotva budete pamatovat na jméno Jo Ale koncem I.svět.
sef Bělský. Jmenoval se vlastně Forman. Ze války musel přece
mřel před několika lety. V rozkvětu umělecké narukovat, do
dráhy býval miláčkem Prahy, operetním nlado- vršovických kasá
kanikem.
ren. Tehdy už
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Začátkem I.svět.války byl povolán na vojnu. vládnul císař
Simuloval za vydatné pomoci lékařů vleklý
Karel. Situace by
zánět středního ucha. V místnosti lazaretu
la zoufalá, na nějaké vyreklamování žádná nadě
s ním leželo šest německých kadetů. Hoši se je.
vesele bavili a Pepíček se nejvíc skairaráV těch chmurných úvahách zaletěl Pepíček do časů
dil s jakýmsi Kurtem. Podařilo se jim často před válkou, kdy byl důvěrným přítelem nynějšího
ošálit strážce pořádku a propašovat do poko císaře, tehdejšího kadeta u brandejských dragou
je pár flaštiček ke zpestření špitální nudy. nů. Tenkrát oba netušili, oo je čeká, jak Pepíč
Přešla válka, proběhla první republika, na ka vojna, tak Karla císařský trůn. Karel byl
stal protektorát. Zatemnění a - heydrichiá- známý flamendr a světák a dvořil se jedné ope
da. Pepíček se vracel z večerního představe re tni subretě, Pepíčkově kolegyni, a protože
ní, když ho obstoupilo šest esesáků. Milého podle dvorní etikety nesměl s ní na veřejnosti
Pepu naložili do auta a vezli na Letnou.
chodit sám, brával Pepíčka s sebou, aby sám dě
"Co jsem vyvedl?" rozjímal Pepíček. "Že by
lal jaksi jen třetího v pozadí.
ta husa, co jsem pro vezl v sobotu? Nebo pyt Pepíček dlouho neuvažoval. Zběhl z kasáren, na
lík mouky od kamaráda z venkova?"
sedl do vlaku a jel do Vídně, za císařem, aby
Auto zamířilo temnou Prahou k hradu. Esesáci ho z té vojny vysekal. Do Vídně se dostal, ale
celou cestu zarytě mlčeli. Vůz zastavil na
chyba byla, že císař byl v hlavním stanu v Bahradním nádvoří. Vyzvali Pepíčka, aby šel s den Badenu. Pepíček se nerozpakoval a do Badenu
nimi. Před jedněmi dveřmi se zastavili, je odjel. Nevím už přesně, jakou složitou cestou
den zaklepal a vešel. Vrátil se okamžitě,
se mu to podařilo, aby si vymohl desetiminutootevřel dveře a nechal Pepíčka vejít dovnitř vou audienci.
Velká místnost, zařízená stylovým nábytkem, "Jak mě přijme?" honily se mu hlavou nyšlenky,
koberce, stůl, na něm láhev koňaku a krabice "vždyE už je to nějaký ten pátek! A jak ho mám
s cigaretami. Za stolem vstal muž v uniformě vůbec titulovat? Říkal jsem mu vždycky Karlíč
generála SS a vítal svého nočního hosta. "Tak ku, mám mu ted říkat Výsosti nebo Veličenstvo?"
jsi to přece jen ty! Organizaci máme skvě
Dveře se otevřely, dva adjutanti ho pozvali do
lou! Včera jsem se jen zmínil a už tě při
vnitř a pečlivě zavřeli dveře. Za stolem vstal
vedli. Posad se, jak se máš a co děláš, Pe císař Karel a hledě na Pepíčka jako na zjevení,
pi?" Generál SS byl bývalý kadet Kurt van
přerušil jeho rozpaky:" Servus, Pepi, co tady
Daluege, po Heydrichovi nový říšský protek děláš?"
tor. Zkopmělý Pepíček seděl dvě hodiny na
Bavili se ohroimě celou hodinu, Karel docela
návštěvě a ani nevěděl, jak se nakonec do
nezdvořile odmítal všechny pokusy pobočníků pře
stal dorrů. Na rozloučenou dostal vizitku rušit toto setkání s Pepíčkem. Probrali všechny
SS Obergruppenfůhrer und General der Polizei známé, hlavně dámy, všechny hospody a lokály,
Kurt von Daluege - a na ní mu napsal tužkou a pak se Karel zeptal:"A co vlastně potřebuješ?"
pan říšský protektor třímístné číslo, kdyby Když zjistil, oč jde, prohlásil, že to je malič
prý ho v těch těžkých časech Pepi potřeboval kost, srdečně se s Pepim rozloučil, podepsal
Uplynul týden, Pepíček seděl v kavárně na
nějaký papír bianco a řekl, že už mu to v kan
Václavském náměstí, chtěl platit a s hrůzou celáři dep lni.
zjistil, že si při převlékání zapomněl pře Propuštěný Pepi cestoval nazpátek do Prahy. A
stěhovat náprsní tašku. Neměl peníze, ani
bez dokladů dojel až do Prahy, do Vršovic. Až
doklady, ani brýle. A ke všemu přišla do ka tam ho zadržela vojenská nádražní kontrola, vy
várny německá policejní kontrola. Zoufalý
kázal se císařským glejtem, ale byl zatčen a
Pepíček požádal velitele, zda by si mohl za považován za blázna, než se všechno vyšetřilo.
telefonovat , vizitku našel v kapse, ale bez "Von to byl moc hodnéj člověk," říkal o Karlovi
brýlí na číslo neviděl, proto požádal oficí- Pepíček, "až mi ho v tem hlavním stanu bylo líto.
ra, aby mu číslo přečetl. Když viděl Němec
Tak zestárl."
jméno na vizitce, sklapl kufry a s velkou
Bohumil Bezouška: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
úctou Pepíčka zdvořile vypoklonkoval až k
východu. "Jen jsem měl strach, "říkal pak Pe
píček, "aby mě někdo neviděl a nemyslil si,
že jsem nějaký náoek...."

VTIPY
ÚSMĚV PO DOVOLENÉ
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RYBY
RYBÍ KARBENÁTKY. — 400 g zmrazeného rybího filé
nebo větší konserva ryb ve vlastní stavě, 2 vej
ce, Cibule, sul, 2 lžíce mouky, strouhanka, tuk.

Rybí maso a cibuli oreleme, přidáme vejce, sůl,
trochu mouky, vymícháme, děláme kulaté karbenátky, obalujeme v mouce, vejci, strouhance a dorůžova vysmažujeme. Podáváme je s bramborovým
nebo míchaným salátem.
RYBÍ GULÁŠ. - 600 g různých ryb, sůl, 60 g sla
niny, 80 g cibule, lžička červené papriky, 300 g
brambor, kmín. - Očištěné a omyté ryby zbavíme

kostí, nakrájíme na kostičky, osolíme a necháme
stát na chladném místě. Dáme rozpustit nadrobno
nakrájenou slaninu, přidáme pokrájenou cibuli a
zpěníme ji. Pak přidáme červenou papriku, očiště
né a na kostičky nakrájené brambory, osolíme,
posypeme mletým kmínem a dusíme dopoloměkka. Za
lijeme horkou vodou, přidáme nakrájené ryby a
vaříme pod pokličkou doměkka. Podáváme s chlebem.

"Tatí, oni ml
tebrmíí mít a
mchtÁjí ho
vrátit."

FILÉ S RAJČATY. - 4 porce filé, sůl, citrónová'
štáva, máslo na vymazání formy, 3 lžíce oleje,
cibule, 2 stroužky česneku, petrželka, majoránka, 4 rajčata, pepš citrón. - Porce filé osolíme,
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zakapeme citrónovou štávou a vložíme do ntíslem vymazané ohnivzdorné misky. Drobně nakrájenou cibu
li a na plátky nakrájený česnek osmažíme na oleji do růžová, přidáme rozsekanou petrželku,
rozmělněnou majoránku a oloupaná, na čtvrtky nakrájená rajčata. Krátce podusíme a přidáme k
rybě. Povrch osolíme, opepříme a poklademe tenkými plátky citrónu. Zakryté dusíme v dobře
vyhřáté troubě asi 30 min. Podáváme s chlebem.

FILÉ SE SÝREM - 4 porce rybího filé, osminku kyselé smetany, 20 g másla, 50 g strouhaného
sýra, 50 g slaniny, 50 g naložené okurky,

10 g kaparů, lžíce hořčice, citr.štáva, sul. -

Rybí filé pokapeme citrónovou šfávou a necháme odležet. Po chvíli je osolíme, vložíme do
máslem vymazaného pekáčku, potřeme hořčicí a poklademe plátky okurek, kapary a rozškvařenými kostičkami slaniny. Zalijeme rozkvedlanou kyselou smetanou, posypeme strouhaným sýrem a
zapečeme v mírné troubě. Podáváme s opečenými brambory a zeleninovým salátem.

FILÉ PO ITALSKU. - 600 g zmrazeného rybího filé, 60 g
tuku, celer, petržel, mrkev, cibule 3 lžíce rajčatové
ho protlaku, 100 g rajčat/i zmrazených/ 20 g hladké mouk^, ocet, nové koření, bobkový list, 40 g bílých fazolí,

sul. - V rozehřátém tuku rychle opečeme vyprané, olou
pané a osolené porce rybího filé. Opečené vyjmeme z tu
ku, dáme do něho očištěnou, na kolečka nakrájenou cibuli^a slabě osmažíme. Pak tam vmícháme mouku, lehce
osmahneme, přidáme koření, rozmačkaná rajča
ta, rajčatový protlak, ocet a vlažný vývar,
až je ontíčka přiměřeně hustá. Vařenou omáč
ku vpravíme podle chuti, přecedíme ji na pe
čené rybí filé, přidáme doměkka uvařené a
"NebudeXe obědvat ani
več.eÁQÍ. Co ónítz mzzí
ocezené bílé fazole jako vložku a necháme
tím, uptně Atačí."
"Chacha, pn.ý bolí
asi pět minut povařit. Rybí filé s cmáčkou
po kokonech hlava."
dáme na teplý talíř. Příloha - spagety.

