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MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MISIE PRO ČECHY A SLOVÁKY VE SVÝCARSKU - ROČ.XI.

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1980.7.-8.

posloucháme-li české nebo slovenské vysílání vatikánského rozhlasu, ruší dobrý poslech
jiné stanice; ozývá se zpěv, pištění, veselá hudba, úryvky slov, hrubé vrčení - prostě
neladné zvuky, které přehlušují slova víry, zprávy z katolického světa atd. Musíme často
dobře napínat sluch, abychom v tomto zmatku rozeznali, co nám vypravuje některý z našich
duchovních Otců o Zjevení Božím - o nauce Kristově.

Tak je to i v našem životě. Bůh k nám mluví - ale okolní svět jeho hlas ruší. Povzbuzu- je nás k tomu, abychom dopustili nebo udělali něco špatného, abychom nebránili zlu.
"Co je ti po tom?" šeptá,"ještě budeš mít nepříjemnosti. Jsi jen uprchlík!" Do otcovské
ho, milého hlasu Božího vpadne hlas pokušení, hlas suyslové, ale nedovolené touhy, nabí
zí se nám klid, pohodlí, když se zlu nevzepřeme. A co zla nadělá osobní pýcha, často po
krytecky nazývaná "hrdost"! I když zlu odoláme, znovu vpadne drze hlas pokušení, skrytý
za naší prudkostí, vášnivostí, ješitností... a my, kteří jsme chtěli udělat dobro, je
někdy pokazíme tím, že jsme do svých skutků a myšlenek vmíchali vlastní - ne Boží - záj
my. Někdy se ovšem Boží zájmy dokonale kryjí s tím, co nám dělá radost. Je nesprávná myš
lenka, že by Bůh po nás chtěl jen utrpení, odříkání.. .Bůh chce, abychom byli pohotoví,
připraveni plnit jeho vůli. Připravíme-li se tak, aby nám plnění jeho vůle dělalo radost,
tím lépe pro nás.
Katolická mravouka, rozvíjená teology celá staletí, prosvětlená Duchem sv.,vede člověka
moudrými cestami k tomu, aby jednal k svému nejhlubšímu prospěchu. Ale jak hanlivý zvuk
má slovo "morálka"! "Já nejsem žádný moralista!"odsekne člověk, který by mohl zabránit
mravnímu zlu. Jakoby někdo řekl:"Já nejsem žádný počtář!"a rozházel celý výdělek první
den - na úkor své rodiny a konečně i svůj. Moralista se nepohoršuje nad špatností druhých,
ani je neodsuzuje, ale snaží se podle svých sil a možností zmenšit zlo na minimum a i to
přikrýt modlitbou nebo obětí. Kdo totiž vrhá do Božího světa hřích, mravní zlo, jakoby há
zel kameny na vzácnou sít a tak ji trhal. Je to sít, která zachraňuje jeho i jiné lidi
před pádem do neštěstí. "Moralista"má tuto sít, roztrhanou mravním zlem, spravovat modlit
bou, dobrými skutky, obě tmi atd.
Kristus - Syn Boží - se sám obětoval "až k smrti kříže."
Tento lék doporučuje Matka Boží ve všech Církví uznaných
zjeveních.
Kdysi ukřižovali Boha-člověka. Člověk trpěl, Bůh vytvořil
nekonečnou sít milosti, která zachraňuje duše před pádem do
záhuby.
Po nás Pán Ježíš chce, abychcm ho v této činnosti také ná
sledovali. Nejen poučovat - jak pravil sv.Otec v promluvě k
brazilských katechetům - ale žít podle víry, žije-li křes
ťan podle své víry, dodává odvahu ostatním, "nakazí je",
a jeho slova začnou zářit, osvětlovat, zahřívat Božím tep
lem. K tomu ovšem musíme mít bystré duchovní uši, aby nám
neunikl Kristův hlas, který k nám mluví v každé události na
šeho života, aby "Boží vysílání" naše vnitřní smysly rozli
šily od hrubého nebo svádívého hlasu, který není hlasem
dobrotivého Otce.
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

V promluvě učitelům ná
boženství v Porto Alegre
Slovenský kněz, jesuita P.Oskar FORMÁNEK
zdůraznil sv.Otec m. j., že
/65 let/, byl 26.6. odsouzen v Prešově k
vyučovat náboženství nemůže
18 něs.vezení. Spoluobžalovaná učitelka
člověk, který není vzorem
Marie Konzarová dostala 12 měsíců. Jeden z víry pro své žáky. Dal
nejbližších přátel odsouzeného, 34 lety
katechetům za vzor Pannu Marii.
kněz Jan Lesko, byl krátce předtím usmrcen 47 lety prof.teologie P.Paul van den Berghe byl
při automobilovém neštěstí; jeho přátelé
7. 7.papežem jmenován novým biskupem v Antverpách.
podezřívají tajnou službu, že neštěstí
Malomocní z Marituby v brazilském státě Para se
zinsoenovala sama. V lednu poslal jesuitský brali značnou částku peněz a předali ji 8.7.
generalát v Římě vládě CSSR dopis, v němž
sv.Otci pro chudé města Říma. Také mu utkali
ostře odsoudil obžalobu P.Formánka a záro koberec s jeho obrazem.
veň protestoval proti pronásledování ka
Na naši výzvu skutečně řada čtenářů napsala sv.
tolíků v CSSR.
Otci, a na každý dopis i lístek došla česká odSv.Stolice uveřejnila směrnice o větší spo pověd. Nám napsal sekretariát sv.Otce:"Sv.Otec
lupráci místních církevních obci a o výměně
Jan Pavel II.dostal pozdrav, který jste mu po
kněží mezi biskupstvími. Cíl-lepši rozděle
slal. Váží si Vaší oddanosti a děkuje Vám za mod
ní kněžstva na světe, kde některá biskupství
litby. I on na Vás vzpomíná a vyprošuje Vám i
mají přebytek, jiná nedostatek knězi. 0 pro Vašim drahým, aby "Pán řídil Vaše srdce k boží
vedení směrnice budou pečovat dvě, úzce spo Lásce a k tomu, abyste byli trpěliví, jak byl
lupracující komise. Dokument doporučuje dů Kristus. "/2 Thes 3,5/. K tomu Vám uděluje z ce
věru v Ducha sv.a víc modlitby.
lého srdce své apoštolské požehnání." Pište sv.
Kongregace víry vydala 5.5.prohlášení k
Otci! Projevte mu svou účast, obdiv, souhlas.
euthanasii,!.j.usmrcení člověka ze souci
Svěřte mu své bolesti, zejm.pokud vidíte zneuží
tu. Prohlášení končí Kristovými slovy:"Co
vání církevního pověření, má úřady, které mohou
jste udělali pro jednoho z těchto mých nej- věc prošetřit a zachránit tak nesmrtelné duše.
nepatrnějších bratří, pro ime jste udělali." Může pověřit biskupa,aby osobně zasáhnul a podal
1.-3.června se sešlo 40 představených muž mu o svém zásahu zprávu. Nedopusťme, aby mu psa
ských řeholních společností ve Švýcarsku v li jen nepřátelé Kristovi, zbabělci, kteří zra
Quartenu k poradám, jak obnovit a prohlou dili svůj posvátný úřad i nás, a ti, kdo ho zahr
bit řeholní život. Nejdříve odpověd na
nují sprostými výčitkami, protože maří jejich
otázku: Kde stoji náš společný život a
dábelské plány. A hlavně se za sv.Otce modleme
pák jej obnovit životem z Ducha sv. Opat
a obětujme. Pište stručně a věcně, uvědomte si,
Bernard Kaul prohlásil, že benediktinské,
že denně přijde na sekretariát tisíce dopisů!
cisterciácké, resp.kartuziánské kláštery ve
Moskva vyzvala občany, aby zahrnuli presidenta
Švýcarsku svou mnišskou spiritualitu pro
Cartera předtištěnými lístky, na nichž je žá
hloubily. Zbavily se vedlejších věci a mo dost, aby "zastavil hysterii války, nezdravé zá
hou zpět k podstatnému. Mluvil o obnově li vodění ve zbrojení a brutální zásahy do
turgie a o soustředění se na záměry sv.Be vnitřních záležitostí jiných zemí." Spíš by měli
nedikta. - Donrinikán P.D.Louis hovořil o
občané takové lístky posílat vlastní vládě!
obnovení dominikánského řádu podle slov ge
V Glattbrugu se setkala"Aktionsgruppe fůr eine
nerála řádu:Odvaha k budoucnosti.-Mnohé
offene und dialogfáhige Kirche der 80 Jahne" s
kláštery jsou spíše musea. Dominikáni mají
"Untergruppe der Vaks/Vereinigung fúr Anliegen
ve Švýcarsku jen 69 členů, mnoho jich von Konzil und Synode// aby kritizovaly dokument
stejně jako v Kolíně n.R. - odpadlo.
Inaestimabile donum-o posvátné liturgii. V re Provádění a závěry mimořád.synody holand
soluci protestují proti zákazu dalších expe
ských biskupů přezkoušela rada synody 23.a
rimentů se mší sv. a proti tomu, že se jasně vy
24.6.v Římě. Přijal ji 24.6.sv.Otec a je v mezil rozdíl mezi knězem a laikem./Tento rozdíl
ní kuriální kard.Garrone, předs.hol.bisk.
totiž existuje. Jakoby protestovali proti rozdí
konference J.Willebrands, biskup J.Bluyssen lu mezi lékařem a pacientem./
a gener.sekr.římské bisk.synody arcibiskup Msgr. Cordes, místopředseda papežské rady pro
Josef TOMKO.
laiky prý prohlásil v interview rakouskému tý
11.-15.října navštíví delegace německých
deníku Prásent, že Církev snad jednou bude nuce
biskupů Polsko,kam je pozval na pouť kard. na vysvětit ženaté muže na kněze. - Jakmile by
Wyszynski. R.1978 si udělali pouť do NSR zá Církev povolila, budou žádat ženatí kněží o do
stupci polského episkopátu. Do Polska poje volení rozvodu, potratů a umělých antikoncepč
dou kardinálové J.Hdffner, Hermann Volk,
ních prostředků. Už dnes žádá řada pravoslavných
Josef Ratzinger, biskupové Oskar Sailer,
ženatých kněží o dovolení rozvodu. Nikdo nemůže
Franz Hengsbach, Eduard Schick a G.Moser.
sloužit dvěma pánům, kněžství, stejně jako
Chtějí navázat duchovni spolupráci.
otcovství, žádá celoživotní a dokonalou obět.
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být tvrdý. V mém věku ne
dokáže člověk udělat
bolest tomu, koho mi
.Medik Michal, syn universitního profesora
luje. Af to dopadne
Doutrevala, se setká v nemocnici s tuberku- jakkoliv, budu ti,
losní, úplně opuštěnou dívkou. Navštěvuje
tacínku, stále vděč
ji, dodá jí naději k životu. Otec se o tom ný a budu vzpomínat
doví a postará se, aby dívku z nemocnice
na to, že jsi měl po
propustili. Mezi otcem a synem se poté roz chopení pro mé mládí,
vine dramatický rozhovor.
pro mne. Přebírám také
"Spatně jsi to pochopil, tatínku. Vidíš v
všechnu odpovědnost, nikdy
tom jen citové dobrodružství. Ale mýlíš se. ti nebudu nic vyčítat, beru každou chybu na sel
Snaž se mě pochopit. Přísahám ti, kdybych
Tatínku! Kdybychom se spoléhali jen na rozum,ja
věděl, že to ubohé děvče může být šťastné
bychom byli nelidštil Vzpomeň si, že jsi byl s<
beze mne, nechal bych ji odejít. Bez boles mladý. Miluješ-li mě, dovol mi..Kdybys jen vědě
ti bych jí řekl s Bohem. Začal bych žít dál, co jsem k vůli tomu už vytrpěl!"
jak jsem žil, snad trochu lehčeji, vzdor
"A já?" zeptal se Doutreval smrtelně bledý."Já
první bolesti. Ale nejde to! Potřebuje mě! jsem netrpěl? Vychovat syna..." Jeho hlas byl
Ve sván bezútěšném životě nenašla nikoho
vřelejší. Vzpřímil se, namáhavě dýchal a opřel
než mne. Jen já ji udržuji při životě. Zna- o stůl. Rozkašlal se.
menám pro ni jedinou možnost, jedinou zá
"Nu, nechrne toho,"řekl ruzliodně."Bez sentimente
chranu, jedinou naději. Snad je to šílené, ty. Už diskutujeme půl hodiny a nehýbe se to z
směšné, že já, ubohý kluk. - ach, kdyby vě místa. K čemu ses rozhodnul?"
děla.. Ale je to tak. Věří ve mne. Nechám-li "Rozhodnul?"
ji jejímu osudu, zhroutí se její svět. Co z "Ano! Ještě můžeš volit: ona nebo my!"
ní bude? Určitě zemře. A to nemohu dopustit!
"Tedy nesouhlasíš?"vzpřímil se Michal."Odmítáš!'
Nemohu ji nechat jejímu osudu. Je to nevin
"Zbláznil ses?"vyjel Doutreval."Slyšíš přece:
ná obět. Nemám odvahu, nést odpovědnost za
bud ona nebo my!"
její utrpení. To by bylo příliš hrozné. Ra
Jinak dobrosrdečný, hranatý, trochu plný obliče
ději všechno, jen tohle ne!"
Michalův zbledl. Pohlédl na otce; v jeho mlčení
Doutreval se zvedl. Stál bledý a vzpřímený,
bylo něco slavnostního. Pomalu vzal klobouk, kt
v šedém obleku, opíraje se rukou o stůl k
rý ležel na bílé ploše kachlového stolu a lokte
vůli zraněnému kolenu. Řekl stručně:
automaticky, ale pečlivě ho otřel. Pak zamířil
"Tedy ti chybí odvaha?"
ke dveřím.
"Snad."
"Odcházíš?!" zvolal Doutreval.
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"To bych byl do tebe nikdy neřekl. Darmíval Michal k němu obrátil zoufalou tvář.
jsem se, že jsi silný a schopný uchopit
"Chceš skutečně odejít?"zeptal se znovu Doutrevč
vzdor překážkám svůj život do ruky. Doufal "Co jiného mám dělat?" zabručel Michal.
jsem, že budeš svobodný a na svou svobodu
Doutreval na něho chvíli němě zíral. Bylo cítit
hrdý; že budeš ty sám sobě cílem!
že by rád řekl, co pro něho syn znamenal a co n
"Také jsem to považoval za možné."
ní Michal zničil. Výkřik zmučeného otcovského
"Je to možné 1!"
srdce..Mnoho, příliš mnoho, hluboce vrostlého,
"Ne pro mne! Nejsem schopen jít touto ces skrytého.. .Zoufalou silou se vytrhnul ze své bo
tou ke konci a obětovat sám sobě všechno
lešti a vykřikl:"Tak tedy jdi, jdi! Je konec!"
ostatní. Je to příliš tvrdé. Žádáš po mně
A protože Michal váhal, opakoval s vášnivým hně
příliš mnoho."
ván: "Jdi, jdi k ní!"
"Tedy chceš obětovat raději mne?"řekl Dou Michal přistoupil ke dveřím, pcmalu je otevřel
treval.
a vyšel. Dveře za ním zaklaply. Měl dojem, že
Cekal na odpověd. Nedočkal se. Synovo mlče slyší zvolání:"Michale!"
ní rvalo otci srdce. Pomalu, silně kulhaje,
Ještě jednou se jeho srdce naplnilo nadějí. Ote'
přistoupil k oknu a začal bubnovat prsty na
řel dveře:"Volal jsi, tatínku?"
sklo. Když se obrátil, měl trochu zrudlý
Doutreval stál u stolu; jeho tvář byla stejně
zrak. Michal věděl, jak se umí otec ovládat.
bezvýrazná jako tvář jeho syna. Zíral na něho ja
Tato nepatrná stopa jeho dojetí ho přivedla
ko na cizí bytost.
do rozpaků:"Promiň, tatínku,"zvolal,"podí
"Ne!" vykřikl."Ne! Můžeš jít!"
vej se na mne! Jsem v koncích! Nemohu dál
bojovat, nemohu! Měsíce mě to rve mezi te
Maxence van der Meersch:LEIB UND SEELE.
bou a jí..Snad máš pravdu-jsem zbabělec,
snad jsem jen zamilovaný a klamu se velkými Knihu vám doporučujeme, je poutavá a hluboká.
Provoze -pokud víme- ji prodává Europaring,
slovy..Ale byl jsi ke mně vždycky dobrý.
můžeme Vám ji, nejste-li členy-objednat sami,
Odpust mi a nech mi mou vůli! Ještě jsem
pošlete-li nám 22 frs/cena 19,80+pošt./
mladý, neprožil jsem tolik, abych dokázal

„ODCHÁZÍM-TATÍNKU !"

PROMLUV ABYCH TĚ VIDĚL!
Jsou lidé, kteří tvrdí, že mají hlavu ved
le žaludku; když ten není v pořádku, nemo
hou usnout. Stejně vážná je situace lidí,
kteří mají tak rychle slova na jazyku, že
rozum je nestačí přibrzdit. Kdo nedovede
ovládnout řeč, tomu radíme: UVAŽUJ, NEŽ
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PROMLUVÍŠ, A PAK MLUV K SOBE SAMÉMU!
Ovládnout jazyk je velmi těžké. Proto staří Peršané učili mládež dvěma zása
dám: "UMÉT MLČET - A MLUVIT PRAVDU."
Lidi, kteří zneužívají řeči, můžeme rozdělit zhruba do tří skupin. První sta
vějí každého "na pranýř", jako by je sám Bůh pověřil tím, říkat každému,
jak má jednat. Druhá skupina kritiků zmenšuje zásluhy druhých. Na činech a
řečech bližního najdou vždycky něco špatného, nedokonalého, nebo se mu aspoň
snaží podstrčit zlý úmysl. V obrazárně si všimnou, že některý obraz visí na
křivo, ale doma nevidí, že jejich obrazy visí obráceně. Tento hyperkritický
duch vyrůstá ze špatného chování. Vždyí není na světě člověk, který by sám
nepotřeboval kritiky. Třetí skupinka jsou lháři. Vědí o své malosti a bez
významnosti, proto se snaží dodat si důležitosti přeháněním nebo si vytvoří
svět bajek, postavený na vlastních tvrzeních.
Sokrates řekl:"PROMLUV - ABYCH TÉ VIDÉL!"
Řeč je znamení ducha a výrazu duše, všeho, co člověk byl, je a bude. Stačí
pár slov a můžeme říci:"To je ale nevzdělaný člověk.""Ten je nafoukaný."
"Tak dobrý muž!""To je surovec." - Vichřice na jazyku je znamení bouře v
duši. Z hlasu poznáme, že v srdci bydlí závist nebo že v něm sídlí láska.
Ze slov září nitro člověka. Je-li ve sklepě tchoř, brzo se zápach rozleze po
celém domě.
Je fysicky a psychologicky nemožné, rozvinout umění rozhovoru, dokud se
napřed nevypěstuje umění dobrého, pokorného srdce, z něhož vycházejí slova.
Moc řeči, která vzbuzuje úctu, má dobrý vliv, roste zlepšováním mravů.
Mnohé knihy, které dnes nabízejí návod k zušlechtění rozhovoru, jsou ve sku
tečnosti náměty k umění klamu, přetvářky, farizeismu a měly by mít kapitoly:
Jak zatajit své city. - Jak chválit tam, kde je nutné odsouzení. - Jak dělat
poklony darebákům. - Jak ovlivnit lidi, které nenávidím.
Slova můžeme posoudit ze dvou hledisek: PR0ZRAČNOSTI a ÚMYSLU. Slova mají
být jako okno: má být skrze ně vidět. Ale jak často jsou zatažené záclony
mezi nitrem ducha a slovy na rtech! Mezi tím, co je v duší a tím, co mluvíme.
Mezi duší a hovorem má být vždy rovnítko; není-li to možné, je lépe raději
nemluvit vůbec.
Snad každý z nás se už setkal s lidmi, kteří neřeknou, co si myslí a nemyslí
to, co říkají. Většina ale mluví tak, že slova jsou jako otevřené dveře k je
jich srdci. Pozvou-li tě k obědu, myslí to vážně.
Hovor podléhá také mravním zásadám. Dopravuje myšlenky, jako auto dopravuje
lidi nebo zboží. Mravnost provozu určujeme podle účelu, ke kterému se používá.
Užije-li se auto k vyloupení banky, slouží špatnému účelu. Slova, která kla
mou, podezřívají, ničí dobrou pověst, charakter - jsou slova nemravná. Komu
nista, který svobodu projevu zneužívá k zničení svobody, poslouží si doprav
ním prostředkem slov k zlému účelu - a musíme ho stejně odsoudit jako řidiče,
který používá auto k přejíždění a zraňování chodců.
Kůň má čelist - lod kormidlo - aby se dali řídit. Člověk má rozum, aby vážil
slova. Platí to pro rozhovor mužů i žen. Muži obvykle hovoří o věcech, ženy
o lidech, Kdysi se říkávalo, že ženy jsou upovídané. Dnes jim tuto pochyb
nou čest muži ukradli.
Jde-li pacient k lékaři, řekne lékař:"Ukažte jazyk!" Pán nás ujistil, že
božský lékař řekne na konci našeho života něco podobného; abychom za každé
zbytečné slovo složili účty. Proto mějme na paměti slova krále Davida:
"Umínil jsem si: budu si počínat obezřetně, o,bych nechybil svým jazykem,
na ústa si dam uzdu, pokud budu mít před sebou zpustlíka," Žalm 38,2.

APOŠTOL
Polský kněz W.BOKOWIŇSKI,
který strávil 13 let ve vězeních SSSR a až do smrti 1974
ilegálně pracoval v duchovnÍ
službě pro katolické Poláky,
Ukrajince, Litevce a Němce v Kazachstánu i
jinde, napsal pri návštěvě své vlasti
vzpominky na misijni práci.
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"NEBEZPEČNÍ" FILOSOFIE.
V jednán větším městě blízko Moskvy bydleli
bezdětní manželé, Nikolaj Petrovič a Anna
Pavlovna. Oba starší, členové strany, v měs
tě známí a vážení. Qn-inženýr a ředitel to
várny, ona, známá pedagožka a společensky
činná paní. Ze zdravotních důvodů se vzdala
práce ve škole, ale pracovala v různých společensko-politických organizacích. Náhle si
lidé všimli, že Anna této práce nechala. Od
volávala se na své nevalné zdraví, ale to se
v době, kdy přestala učit, podstatně zlepši
lo. Brzo zjistili lidé, že mívá hosty z Mosk
vy, s kterými hodiny diskutuje-o indické fi
losofii. Obrátili se na jejího muže, aby na
svou ženu zapůsobil, ale ten si nevěděl ra
dy. Konečně ji zavolali k pohovoru. Upozor
nili ji, že nadšení pro sovětskému lidu cizí
indickou filosofii je zbytečné. Navrhli jí,
aby se raději zabývali marxistickou filoso
fii. Paní odpověděla: "Upřímně řečeno, ta mi
už leze krkem."
Komentář je zbytečný. Ruská inteligence, ži
vená marxistickou filosofií, má už mezi sebou hodně lidí, kteří touží po hlubší výži
vě. Je to dobré znamení, že ruská inteligen
ce hledá něco hlubšího než je to, čím ji
přecpává strana.

Přesto vykládala Žofie ve zná
mých zkostnatělých frázích, že
je o pravdivosti marxistické fi
losofie přesvědčena. Neboť dia
lektický materialismus je jediní
pravá a s vědou slučitelná filo
sofie .
Nedal jsem ubohé Žofii pokoj. Napsal jsem jí po
druhé a naposled. Pokud jde o křest, má pravdu.
Bez víry v Boha nesmí křest přijmout. Ale pokud
jde o filosofii, sama přiznává, že křesťanskou
filosofii nezná. Jak může mluvit o přesvědčivou
ti marxistické filosofie, když jinou filosofii
nezná? Potěší mě, bude-li o tom přemýšlet.
Jestli o tem uvažovala či ne - to nevím. Dodnes
není pokřtěná - snad k ternu před její smrtí doj
de. Poznánka na okraj smutného případu. Vyplatí
se ztrácet čas psaním osobám Žofiina druhu,kte
ré nechtějí ani jednou v životě vidět kněze?
Ano, semeno evangelia musíme rozsévat i na ta
kovou půdu. Snad vzejde dobrá úroda po letech.
Snad se dá Žofie pokřtít po smrti kněze, které
ho nechtěla vidět, ale který jí přesto napsal
několik pravdivých slov.

PEVNOST VE VÍŘE
..Při jedné ze svých misijních cest jsem při
šel do městečka a oznámil, že budu připravovat
manželské páry na oddavky. K vyučování se při
hlásilo asi deset párů. Byli to mladí Poláci,
kteří spolu žili už řadu let, bez oddavek, ne
byl totiž kněz, který by je oddal. Skoro žádný
z nich nebyl ještě u sv. zpovědi a u sv.při jímá
ní.
Od začátku vzbudil mou pozornost jeden mimořád
ně inteligentní pár. Mladý muž byl inženýr,
27 let. Paní byla mladší a hezká, také s matu
ritou. Bydleli u inženýrovy matky, prosté, ale
moudré a opravdu zbožné ženy.
Všechno šlo jako na drátku. Měl jsem dokonce
BEZNADĚJNÝ PŘÍPAD?
čas se s rodinou zpřátelit, mluvili dobře pol
Babička, která přišla nedávno do Karagandy,
ský. Měl jsem radost, že jsou oba věřící kato
mě prosila, abych jí pokřtil vnučku. Byla
líci. Když jsem tam byl potřetí, zeptal jsem
to polská rodina. Odjinud jsem věděl, že se
se Stanislava-tak se inženýr jmenoval: "Neměl
chovají bezvadně..Nazvene děvče žofie,t.j.
jste při studiu na vysoké škole obtíže, pokud
moudrost, v tcsnto případě ovšem v uvozovkách, jde o víru v Boha?" Odpověděl:"Snad se budete
žofie, kterou jsem dodnes neviděl, křest od divit, Otče; učil jsem se materialistické fi
mítla, měla strach, že by se to dověděli ve
losofii, složil jsem zkoušky, ale na mou víru '
škole a vyloučili ji. Na babiččino naléhání
Boha to nemělo vůbec vliv. Viděl jste mou mat
jsem jí napsal dopis a navrhnul setkání na
ku. Vysvětlila mi všechno a to stačilo. Ve ško
místě a v době, kdy tam nikdo nebude. Zdů
le se hodně mluvilo proti víře, ani to na mě
raznil jsem, že jí chci křest vysvětlit,ale
nemělo vliv. Byla to jen agitace!"
nutit ji k němu nesmím. Dále jsem navrhnul
Porovnejte žofii se Stanislavem. Oba Poláci,oba
rozhovor o filosofických otázkách. Věděl
se sovětskou vysokou školou. Proč je mezi nimi
jsem, že zná jen marxistickou filosofii a
takový rozdíl? Stanislav byl kritický, Žofie
doufal jsem, že bude ochotná poznat i křes
naprosto nekritická. A dále: Žofiina matka by
ťanskou. Babička dopis odevzdala a hned dru la nevěřící. Kdyby ji byla vychovávala babička,
hý den mi přinesla Žofiinu odpověd. Ke křtu
bylo by to bývalo určitě jiné, ta věřila.
se nemůže odhodlat, protože nevěří v Boha.
A dát se pokřtít jen k vůli babičce by bylo
OVOCE
JE
POZNÁTE!"
nepoctivé. Křesťanskou filosofii vůbec nezná. "PODLE

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Zdá se, že Kambodža už nemá katolického
biskupa; apošt.vikář v Phom Penk se stal
obětí komunistického režimu Pot Pot a
zemřel r.1976.
Tři jesuité, kteři vyučuji na katol.univer
sitě v El Salvador, P.Ellaric, P.De Sebas Sv.Otec si nepřeje, aby se kněží a řeholníci vě
tian a P.Sobrino se - podle interview s no novali politice či protěžovali některou politic
vinami El Pais v Madridu, prohlásili za ve- kou stranu nebo skupinu. Církev.zákoník zakazuje
douci komunistické querilly.
knězi bez výslovného souhlasu biskupa nebo řehol,
Anglikánská církev se vyslovila pro bojkot představeného přijmout poslanecké křeslo. R.1976
olympijských her. Ale sportovní sláva zna byl suspendován neofašistický poslanec P.Olinda
mená pro řadu sportovců víc než čest.
de Donno - zatím však neznáme případ, že by byl
Maďarská reformovaná cirkev má 2 mil.věři- veřejně suspendován kněz-komunista, např.
cich a 1200 farnosti. Od 16.st.existuje
jesuita Cardenal a jeho bratr, rovněž kněz.
úzký vztah mezi madarskou a švýc.reformova Fašismus není zdaleka tak nebezpečný jako komunis
nou cirkvi.
mus, který soustavně podrývá víru a ničí Církev.
Po návratu z Afriky se setkal sv.Otec s ar Na přání sv.Otce nekandidoval už jesuita Robert
cibiskupem z Nagasaki kard.Asajiro Satowa- Drinan v USA na demokr.poslance. Také nicaraguyskim. - 22.6.prohlásil sv.Otec za blahosla ká bisk.konference vyzvala kněze, aby se vzdali
venou první kanadskou misionářku, zakl.
polit.funkcí, tedy i bratry-kněze Cardenalovy.
kláštera Voršilek v Quebecku, Marii od Vtě
Sv.Canisius, kterého nedávno oslavil
lení. Nar.se 1599 v Tours-Francie a zemř.
FrýburgSvýc.-založil pražské Klementinum.
1672 v Quebecku. 1639 vstoupila jako první V kostele farnosti St.Francois de Calahoure-Spařeholnice na půdu sev.Ameriky. V 17 letech
nělsko-používáném pouze v neděli, nahradili ne
se vdala za majitele továrny na zpracování
známí pachatelé kříž lebkou a před oltářem necha
hedvábí, po jeho smrti 1616 vychovala syna li špačky hašišových cigaret a pomogr. časopisy.
a r.1631 vstoupila do kláštera v Toursu.
Hrob činského misionáře, učence a jesuity Mateo
Min.obrany USA prý zakázalo amer.vojákům
Ricci v Pekingu /zemř.1610 v 58 letech/ byl
zúčastnit se pašijových her v Oberammergau,
obnoven, stejně jako hrob tirolského, r.1975
protože prý jsou protižidovské.
blahořečeného Josefa Freinademetze. Sanghajský
Kolínská diecéze má nejvíc stálých jáhnů
biskup Ignatius Kung, je ve vězeni od r.1955.
v NSR. Z 570 - 107, na druhém místě je
6 Biskup Dyn Yi-Mingt 72 let,byl propuštěn.
Rottenburg-Stuttgart - 77 jáhnů.
Ekumenické laické hnutí Action 365 vydalo s pod
Katolická Cirkev přisně zakazuje, aby se
porou německé bisk.konference prázdninovou a ho
Tělo Páně při sv.přijimáni podávalo pro
telovou bibli - evangelium sv.Jana v německé,
testantům a jinověrcům - s výjimkou pravo anglické, italské a španělské řeči.
slavných, kteři věři o mši sv. stejně jako m. ^Kěmečtz posluchači televize si stěžuji, že nábo
Časopis Neue Bildpost, jeden z největších
ženské vysiláni Wort zum Sonntag zneuživaji vět
něm.katol.časopisů, předal Matce Tereze na šinou protestantšti pastoři k politické propaganDni něm.katolíků v Berlíně šek na 100 tisM 'dě, např. proti atomovým elektrárnám.
V Mnichově bude uzavřeno přes sto nevěstin Na Mezinárodní kongres pro církevní hudbu v Bonru
ců, "masážnich salónů" a pod.podniků.
který se konal koncem června, se telegramem:
Z ankety v něm. televizi vyšlo najevo, že
Advenire non possumus - nemůžeme přijet, omluvi
největší strach mají lidé z osamělosti, a
li pozvaní katoličtí Litevci ze SSSR.
to i mladí lidé.
Jediná země, kde matka, sestra a manželka komu
Katol.biskup z Augsburgu Stimpfle založil
nistického předsedy strany chodi pravidelně do
společenstvi Unio Christi Lumen Gentium;je .kostela, je Polsko. Armáda má dokonce 13 katol.
ho členové budou denně chodit k sv.přijimáv '‘kurátů-vojenských kneži, kteři máji ovšem jen
Kdysi slavný autor náboženských knih Louis malou možnost působit mezi vojskem-ale stát je
Evely, který asi před 12 ti lety zradil své
plati. Jen Polsko posilá do misii kněze a řeholkněžské poslání, prý spáchal sebevraždu. Ji ~nice a má katol.noviny,Slowo Powszechne s nákla
ný odpadlík-jesuita Boros, se podrobil ope dem 600.000 výtisků.
raci hlasivek.
Biskupský ordinariát ve Štýrském Hradci hlásí,že
P.John Keane z arcidiecéze Boston byl sus z Církve vystupuje méně osob a řada těch, kdo vy
pendován, protože bez dovoleni otevřel 3
stoupili, se vrací. Vliv sv.Otce?
kaple, kde se slouži tridentská mše sv. a
Komoři kard.Bertoli bude od 8.-12.10. papežským
uzaviraji se sňatky.
legátem na národ. mariánském kongresu v MendozePapežský vlak v Římě se jmenuje Arlekyn,
Argentina.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
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17.července 1927.
Dnes odpoledne jsem nesla odpad z obchodu na dvůr; salátové listy, zkažené ovoce. Před vraty
stála domovnice s velkým svazkem klíčů. Když jsem chtěla otevřít dveře do dvora, začaly bít
v jednom bytě hodiny. Domovnice na ime přísně pohlédla, zamkla dveře a řekla:"Je deset. Po
desáté se v neděli nesmí vynášet smetí!" Stála důstojně jako člověk, který je rozhodnut há
jit předpis do poslední kapky krve. V první chvíli jsem měla pokušení se rozesmát. Jen jsem
napřáhla ruce, abych vysypala kbelík, ale nesměla jsem, protože v této vteřině bila desátá.
Pak jsem se chtěla nad tvrdostí domovnice zlobit, ale v příští vteřině jsem našla správný
postoj; tyla jsem plná hluboké radosti. V pátek jí ještě bylo lhostejné, zachovám-li pořádek
při praní prádla - dnes však nedovolila, abych překročila i tak nepatrný předpis. Z takových
naličkostí se skládá klid a pořádek ve státě. Běda, začnou-li si lidé myslet, že tyto malič
kosti mohou zanedbávat. Vím příliš dobře, že nezůstane při tom, že je to začátek všeobecného
úpadku.
18.července 1927
Slečna Mimi dnes zaskočila do obchodu. "Ještě žádná odpověd na inzerát,"řekla,"aspoň ne tako
vá, jakou bych si přála. Ohlásilo se jich šest, jsou ochotni mě vydržovat, ale ne se se mnou
oženit. Má naděje je jen starý obchodník. Je mu šedesát, asi brzo umře. Je ovšem těžké k ně
mu jít, ale hladovět je ještě těžší..."
Pevně mi stiskla ruku a rozloučila se. Co nedokážu pochopit, co se mi zdá skoro nepřijermé,
že v ní není ani stopa hořkosti, žárlivosti, nenávisti. Bere život, jaký je a jako něco, co
žádná moc nedokáže změnit.
100 ?ó, ale to nené důležité. Jak to umejé 3ábeltky odůvodnit'. Cnrkev te muté ujímat, nejtlabtéch
a řeélt nejpalclvějřé problémy - tém mytlé jen
"..jtem rád, že nejtem tam, kdo dotel k zá- problémy hmotné. Pak majé pravdu, protože duchov
vénu, že nemá cenu, mluvit a kritizovat. Je né hodnoty už neuznáváme a proto také nebudeme
čepe te držet ttranou a pracovat podle tvé pro ne bojovat. Za co te v ČSSR knežl nechajé za
ho tvědomé.&.Když te clovék zúcattni patto- vírat, to te zde dělá dobrovolné.
nacnéch tchuzek, muté mluvit. Přetvařovat Tedy nevédomott ve Švýcartku je ttejná jako zde.
te a lhát nené možné a pravdou té uděláme
Evropa je matealallttichá z přetycené, zde je majen nepnáteče, kteří te potom chovájé jako
teréaléimut z nevedomotti a nedottatku kultury.
vtéchné, kdo nemajé pravdu a védé o tom Proto Buh jetté tetné tento prottý -lid, ale až zabojujé proti. Vřéve, když neznali natě pnet'člná napomínat. Mytlém, že v Latačletě Panna Mavědcené, pomahači, nebo atpoň nebránili v
ala předpověděla neúaodu baamboa. neoňettanoa-ll
Žénnottl. Pnět nepomohou a kde mohou, boju
lidé klít a nezatnou-lé plnit nedělné povlnnott.
je proti. Komunitté to dělají ve velkém a
této podle tvých možnotté v malém. Později Zde je týž p/wbldn: je neútoda zdejté základné ži
zavřené knéže přicházeli do kriminálu a na- viny, cenných fazoli. (/ léttopadu je zničily deété, pnotože zaáaly jaoéčit bazo a v dubnu zahynula
nckači, že venku te tmutkem muteči at lito
dnahá tetba, pnotoze přettalo dáéve pnžet. Zdá te
vat pohřbu Matky Cérkve. Mám zde podobny po
cit, vldém, jak te to dělá tpatné, že to vevlak, že lid. této neči neaozuml. Snad nepřijde
'.na ty ubožáky to, co polilo do Putka po Fatime.
de ke^zkáze a nemohu-vlattne netmém, chcé-V
1 zde chybé ipolecemtvé, odpovednott jedněch za
zde zuttat - nic dělat.
Poprvé jtem potlač ctyli mladé do diecézníhc dnuhé. Pn.oto je zde tolik aodén no zvrácených. Je
’to nátledek matenlalitmu - hmota nozdeluje. Stále
met ta na tchuzku katol.mládeže. Bět kup mé doufám, že pnéěénou tohoto jevu je zde nedottatek
itále vytýkal, že z mé ^arnottl nikdo nepři
'kultuny, pnotože jen kačtanné člověk muže pochopil
chází. Vrátili te nadteni t programem refor
nábozenitvé v celé hloubce a pak podle něho žit,
movat celý tvét. Vedl přetne, kolik procent
jak napial áta Mandl. Evnopa je dákazem, že tomu
děti zde umírá, jak jtou lidé tpatné place
tak nenc.Chybn nám milot t, lépe neceno i váté, kte
ni, jaka je to lumpárna, že u každého doma
ré by nám mllott vypnotUči a vjobetovači ..."
v lete nené tkala a nemocnice.-Mie tam byla
"také". Bohužel tlatittiku o nábožentké neBRAS1LIE
vedomoiti neprlnetli - byla by jednoduchá -

BRASILIE..

a uvažují, jestli se k sobě hodí.
Tato lhůta existuje už v diecézi
Německá biskupská konference
Phoenix v Arizoně a rozvodovost se
prý odsoudila krvavý puč v Boli
tam skutečně snížila.
vii. Je otázka, jestli by neby
Nejstarší řeholnice světa - 111 letlo prolito mnohem víc krve,
žije ve franc.Besanconu, sestra Ju
kdyby se k vládě dostali komu
lie. v 18 ti letech chtěla do kláštera, ale pro
nisté.
špatný zdravotní stav ji nepřijaly. I když ji
Protikomunistická liga měla v Ženevě své
nakonec přijaly, byla často nemocná. Své naroze
13.zasedání. Patří k ní 87 států, kteří vy niny oslavila v poměrném zdraví.
slali 250 delegátů. Liga vyzvala "svobodné
Biskup z Jequie v Brazílii, býv. fysik, Christian
národy",aby se nedávaly ovlivňovat ani so
Jakub Krapf-42 let-vynalezl automobilovou tlako
větskou, ani čínskou vládou, která chce Zá vou pumpu, kterou prý lze ušetřit až 75 proč,
pad zničit a zavést komunistický řád. S tím pohonných hmot.
se komunisté vůbec netají. - Liga byla za
Na jaře vydalo vatik.nakladatelství druhý svazek
ložena r.1966 v Seoulu. Švýc.rada A.Gautier básní Karla Jojtyly - Vůně chleba.
přišel s referátem nakonec, protože prý
Církev na Aljašce, založ.před 100 lety, má 40
"komunistická propaganda Švýcarsko neohrožu tis.katolíků-10 proč.obyvatelstva, 3 biskupy,
je, spíš ruská expansivnost." Zřejmě nepo
98 kněží, 6 řeholníků, 89 řeholnic a 16 jáhnů.
slouchá švýcarský rozhlas a televizi.
Nová žvýkací guma s heslem: Ein Biss, und es
18.května zahájil pašijové hry v Oberammer- durchflutet Dich-trau Dich,kterou chce vyrábět
gau slavnostní bohoslužbou kardinál Ratzin- dlouholetý čtenář pochybného časopisu pro mladé
ger. Potrvají do 28. září a patří k nim řada Bravo, Reiner Vierling, ved. firmy Stimorol, zmo
přednášek katolických, evangelických a angli bilizoval psychology a odborníky pro omamné jedy
kánských teologů v místním kostele.
v NSR. Tvrdí-a to připouští i výrobce-že žvýkač
V NSR bylo loni vysvěceno 164 kněží, 514
ka je určená tajným poživačům omamných jedů.
studentů zahájilo studium na kněze.
R.1979 stoupnul počet poživačů "tvrdých"omamiých
Světová bibl.pomoc poslala na Kubu 10 tis.
jedů u mládeže pod 21 let na 49,1 procento.
biblí.
Chicagský Hlas národa uveřejnil dopis kard.Bera
Ve věku 56 let zemřel Walter Trobisch, ra
na, ve kterém kardinál 9.6.1965 sděluje, že ho
kouský pastor, který se věnoval v misiích v popravená Dr.Milada Horáková vlastně zachránila
Africe manželským problémům. V KA vyšly:
před procesem. Když odmítla žádost o milost a
jeho dvě knihy: Miloval jsem jedno děvče a
urgoval se proces proti kard.Beranovi, prohlásil
Dva středy, však jeden kruh.
prý Gottwald: "Tecl jsme měli jednu ostudu, ne
Studijní středisko pro obrácení světa sdě
chci, abychom hned měli zase druhou."
luje, ze r.2000 bude asi 60 proč.křesťanů
Theofil I. - r.1976 zatčený a brzo poté sesazený
barevné pleti. V USA a v Evropě vystoupily
patriarcha habešské církve, byl podle hlášení z
z různých církví 3 mil. křesťanů, v misij
Addis Abeby už r.1979 s jinými biskupy a kněžími
ních zemích přestupuje denně ke křesťanství zastřelen. "Konzil" určil jeho následníka - mni
asi 16 tis.osob.
cha Takla Haimanota II.
K prohlášení na blahoslaveného stačí nyní
fecko-pravosl.teolog Nikolaus Missiotis odpo
jeden zázrak - a ovšem prokázaný stupeň
věděl na otázku red.maň.katol. časopisu Vigilia
hrdinských ctnosti. Dříve byly nutné dva
o ateismu: "Ateismus je výzva ke křesťanům, aby
zázraky.
své křesťanství znovu promyslili." Se sesvětačeFranc.svaz filatelistů vydává filatel.obál ním nesouhlasí. Je zajedno s katol.Církví, od
ky, věnované cestám sv.Otce. Cestě do Mexi níž dělí pravoslavné jen to, že neuznávají pri
ka je věnováno 8 obálek, do Polska 10 a do
mát římského biskupa. Enešní katol.teologie pod
Irska a USA 16 obálek.
le jeho názoru daleko převyšuje protestantskou,
Španělský režizér J.M.Caracasom natočil film jež se čím dál víc tříští. I když se v katol.
o sv.Donu Boskovi pod názvem: Člověk, kte
Církvi vytvořilo několik směrů...
rý pochopil lásku.
30.září navštíví sv.Otec Aquilu v Abruzzách,
Dřevěná soška Ukřižovaného, 40,3 cm/římská
kde je pohřben františkán sv.Bernardino. Pro
stopa/ z letního sídla katol.řecko-melchit- mluví k dělníkům, stavějícím tunel pod Gran
ského patriarchy byla odborníky prohlášena
Sasso a setká se s mládeží. 14.října navštíví
za ranné dílo Michelangelovo, jež popsal
Sienu, kde se před 600 lety narodila dominikán
sochař Vasari a bylo dosud považováno za
ská terciářka, učitelka Církve, sv.Kateřina.
ztracené.
Sv.Otec zahájí 15.11.cestu NSR, přednáškou
V boji proti rozvodovosti zavedl baltimoro něnec.cirk.učiteli sv.Albertu Velikém,který
ský arcib.W.Borders půlroční čekací lhůtu
zemřel v Kolíně před 700 lety. Sv.Otec se zdrží
pro snoubence, kteří v té době přicházejí na 4 dny;navštíví Kolín,Bonn,Osnabruck,Mohuč,
náboženskou a společ?lékařskou katechezi
Fuldu,Mnichov a mariáns.pout.místo Altótting.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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HUMOR SDR.ALFREDEM FUCHSEM
Český žid, který konvertoval ke katolictví a patřil mezi nejvýznamější publicisty I.republiky.
Měl velký smysl pro humor - a nešetřil ani sám sebe. Vypravoval, že po I.svět.válce vznikl
deník TRIBUNA, pro česky smýšlející židy. Byla dobře subvencovaná, židé měli peněz dost, a
jednou poslali mladého doktora Fuchse, aby udělal v Alsasku reportáže nebo fejetony. Alsasko
bylo od r.1870 pod Německem, měli jen německé školy, ale doufalo se, že se zase přidají k
Francii, byli to totiž Francouzi. Dnes už k Francii patří, staří umějí dobře německy, ale ne
radi německy mluví.
Mladý Fuchs tam přišel, cestoval sem a tam a pak napsal několik fejetonů a tu a
tam se také pletl, protože neuměl ještě dobře francouzský. Tak v jednom fejeto
nu napsal:"Alsasani jsou takoví v zásadě puritánští Němci. Ale přece uz mají
něco francouzského, to latinské koketování s hříchem. Ták jde člověk např. po
Strasburgu a vidí před sebou obrovský nápis: PIVOVAR U TRI HRÍSNfK^. Nebo kou
sek za rohem kavárničku: HRÍSNfl&V KOUTEK. A pák jde na procházku k Rýnu a vi
dí rybářskou hospůdku: U B1DNČH0 HŘÍŠNÍKA. "Alfred Fuchs si spletl slovo pěcher
rybář, se slovem pécheur-hříšník. Hospůdka se jmenovala U chudého rybáře atd.
x
Alfred Fuchs byl pověstný tím, že všude něco zaponněl. Byl roztržitý intelektu
ál. Jednou podnikali novináři zájezd do Polska. Někde v Katovicích Alfréd vstal od stolu a za
ním zůstal viset plášť do deště. Spásovný kolega kabát sebral a čekal, až se bude k němu
Fuchs hlásit. A nic! Projeli celým Polskem, až do Gdaňska, a pak už to bylo kolegovi trochu
hloupé, ukázal mu kabát a povídá: "Tak Alfrede, copak jsi zase zapomněl?""Nezapoiměl jsem nic."
"A čí je tenhle kabát?""No můj ne!"
Jednou byla v Bukurešti schůzka novinářů ze států Malé dohody. Jeden Rumun se tam rozkřikoval: De nous nations amical! Naše zpřátelené národy. - Vedle Fuchse seděl P.Zamykal, morav
ský kněz, který francouzský neuměl. Redigoval deník lidové strany Našinec v Olomouci.
Podřimoval vedle Fuchse a najednou znovu ten Rumun zařval:Les nations amical - tak se Zamy
kal probudil, vstal a ptal se, co od něho chtějí. Fuchs ho chytl za šos a táhl ho dolů na žid
li se slovy: "Jen spěte klidně dál. To je nějaký jiný Zamykal."
9
x
Otakar Fischer, vlažný žid, neměl Alfreda Fuchse rád; vytýkal mu jeho příliš horlivé kato
lictví. Napsal na Fuchse několik epigramů. Jeden se mu dost podařil:" Svatý Jan Nepcmucký
stojí na Karlově mostě a říká: Ejhle těch pohanů. O crux-ex oriente lux. Jediný křesťan,
Alfred Fuchs."
x
Jednou se diskutovalo o tom, že by měl Alfred Fuchs jezdit také trochu do přírody, že je ta
kový městský člověk a pořád za psacím stolem: "Musíš, člověče, něco prožít z těch krás příro
dy. "Fuchs se bránil:"To já si to raději přečtu v knížkách, tam jsou ty popisy ještě mnohem
hezčí, než to vypadá v přírodě.""To není pravda,"tvrdili kamarádi,"musíš si udělat výlet."
Fuchs, který bydlel na Smíchově, měl novinářskou legitimaci, s kterou mohl jezdit po celé
republice zdarma, sebral ji, sedl do vlaku a jel. Vidí jakousi krásnou, širokou řeku, nad
ní skálu, na skále zbytky hradu - pak přišel tunel. Alfred si říká:"Přece jen ta příroda v
sobě něco má." Za chvilku vlak vyjede z tunelu, zastaví a ozve se:"Praha-Wilsonovo nádraží."
Jel totiž opačným směrem.
x
Jednou, asi tak r.1939 jsem se šel pomodlit k Panně Marii Sněžné a když jsem vyšel ,vidím, jak
tam obchází Alfred Fuchs, kterého jsem znal z přednášek. Přidal jsem se k němu a snažil jsem
se ho potěšit. "Co byste řekl vy, který k tomu máte naprosto objektivní poměr, o těch zkaz
kách, které se šíří v ultrapravicových časopisech o světovém spiknutí židů, o protokolech
siónských mudrců a takových věcech?*Alfred Fuchs povídá:"Prosím vás, kdyby byli židé nějak
organizovaní, myslíte, že by to s nimi tak dopadalo, jak to dnes dopadá?"
x
Dr.Fuchs měl dost typickou židovskou tvář. Ale přesto se stal tento příběh. Jeden maravský
pan farář si od něho vyžádal celovečerní přednášku. Fuchs pronesl přesvědčivou obranu víry.
Nakonec povídá pan farář: "To vám říkám každý týden z kazatelny a teá přijde takový
učený pan doktor z Prahy a potvrdil vám to." Zvedl se jeden sedlák: "šak je to stejně převle
čené panáček!"
x
Dr. Fuchs uměl duchaplně mluvit a psát o náboženských věcech, aby je přiblížil modernímu člo
věku. To mu měli někteří za zlé, že je moc žurnalistický, ale při jeho smrti se ukázalo, jak
hluboký to byl člověk. V Dachau velmi trpěl, nakonec ho přivázali k jednomu z topolů, které
tvořily hlavní alej, a při 20°mrazu ho polévali vodou - až zmrznul. Jeden z českých kněží mu
dal nenápadně rozhřešení, Fuchs kývnul a zašeptal:"Musíme se za ně modlit!"
HEI
Dr.A.
DLER

VĚDĚLI PROČ! Máme být méně" horliví než naši

umučení otcové
Noc beze hvězd, 1794. Sněžný vítr žene mra a bratři?"
ky přes hory mezi Koreou a Čínským Mandžun- "Co navrhuješ?"
skem. Přes pohraniční řeky noří tise vesla "Sdružení pro křesťanské" vyučovaní. Jeho členové
by sířili víru v hlavním městě i v provinciích."
do temné vody několik mužu.
"Bud pozdraven v zemi ranního ticha, Otče!" Kněz měl z návrhu radost. "Ale kdo to povede?
obrací se jeden z mužů na mladého čínského Neznám lepšího muže, než jsi ty. Žádný není tak
kneze, kterého poslal biskup z Pekingu^doz moudrý, zkušený a opatrný. Máme mocné nepřátele?
země, přísně uzavřené všem cizincům."Přiná
šíš nám dlouho očekávanou spásu."
"Dekuji, Sabas Tsi i Pavle June, že jste me
převezli přes řeku,"odpovídá kněz srdečný a
líbá pudu země, posvěcenou krví mučedníku.
Křesťanské společenství rostlo bez kněze,
bez kostela, bez svátostí, vzdor krutému
pronásledování. Teďpřišel první kněz.
V první korejské vesnici ho přijímají s ra
dosti a úctou. Tam slouží poprvé mši svátou.
Jakub Tsiu obléknul volny kalhoty, bílý ka
bal az k slaměným sandálům, cop rozpustil
a vlasy vecpal do vysokého, Černé lakované
ho klobouku, podvázaného stužkami pod bra
dou. Byl vysoký a měl jemný orlí nos - ne
lišil se tedy od obyvatelů této země.
"Král nepřítelem víry není, ale u dvora i mezi^
Dvanáct dní putovali k hlavnímu městu. Byla mandariny je negřaťel dost. Nikdo se nesmí dově
pronikavá z^ma. Prošli branou Seoulu, z vel dět, že tu žiješ. Zákony proti cizincům jsou tak
kých balvanu, s prohnutou střechou, stráže přesné, že by tě ani král nezachránil."
si jich ani nevšimly. Blízko královského
"Muj život je v rukách Božích!"
paláce našel kněz příbytek u křesťanského
Bratrstvo pracovalo tak dobře, ze Bozi Žen byla
obchodníka tabákem, který umel Čínsky. Na
hliněných stěnách byla slámová střecha, za velká. Ale nechyběl ani Jidáš. Ctižádostivý Han
mřížovaná okna, pár rohoží a hliněné potru doufal, že zrada mu pomůže k vysokému postavení.
Bdělý obchodník tabákem včas kněze varoval a ten
bí, přivádějící pod zemí trochu tepla ze
utekl do domu paní Kolumby. 27.června 1795.
sousední chatrče.
Tsiu se naučil korejsky a pak shromaždoval Sotva zmizel, přišla stráž:"Kde je kněz?"
mezi balíky tabáku mladyu křesťanskou obec. "Zde jsem!"zvolal Matyáš T’Soi, aby získal čas,
Vedle bíle oděných Členu nižších kast sedě potřebný knězi k útěku. Spoutali ho a předvedli
před soudce. Tam se ukázal omyl, přesto ho uvěz
li vznesení šlechtici v pestrém hedvábí,
učenci, úředníci - mnozí synové a bratři mu nili a téže noci zatkli i Pavla Juna a Sabase
čedníků z nedávného pronásledovaní.
Tsia, protože propašovali do země cizince. Muči
Vedle chudého řezníka Alexe Hoanga sedel na li je, aby prozradili pobyt kněze, ale marně. By
bobku mladík z první korejské rodiny Josafat li popraveni a jejich těla hodili do řeky.
Kim, pak učenci Ambrož Kuen a Augustin Tieng. U Kolumby Kang byl kněz v bezpečí, korejský zvyk
nedovoloval vniknout do Šlechtického domu. Na
Mezi ženami všech vrstev vznesená Kolumba
přímluvu Augustina Tienga král pronásledování
Kang se synem Filipem. Mezi Čekateli na
křest vynikal horlivostí učenec Han Jeng-ik- zastavi1.
i. Nevynechal jedinou hodinu, živě se zají Kněz sloužil v noci na skrytém miste msi sv.,
mal o víru, ale byl ctižádostivý a to děla uděloval svátosti a vyučoval. Ve dne psal kate
lo knězi starosti. Matyáš T’soi varovyl mi chismus. Často putoval měsíce provinciemi, v le
sionáře, aby tomuto katechumenovi nedůvěřo dové zimě Či pod horkým nebem, křtil vyucene"ka
val. Na Bílou sobotujněl být křest, na Hod techumeny a povzbuzoval ostatní ke statečnosti.
Boží chtěl kněz sloužit mši sv. Večer přišel Hrozné cesty, nocleh v špinavé hospodě nebo pod
sirým nebem, strach z dravé zvěře, bída lidu,
ucČnec Augustin Tieng Jatsionga, vysoký
kterou videi na cestaťh. Rolník oral namáhavé
úredník:"Přeji ti štěstí k slavnosti a k
úspěchu tvé práce,"pokloni1 se hluboko kně primitivním pluhem, žil z misky rýže či prosa a
byl rád, že mu bohatý majitel pudy nevzal doby
zi ."Čas milosti přišel."
Kněz povzdechl:"Sám na všechno nestačím,žen tek a nedal ho zbičovat, kdyby se byl bránil.
je hojná. Potřeboval bych laiky, aby mi po Zeny provdaly jako děti za muže, které předtím
neviděly, dřely jako otrokyne od svítání do noci.
máhali hlásat víru."
Tsiu se snažil, aby křesťané zacházeli se ženami
"Proto přicházím, Otce. Před deseti lety
apoštolovali v Korei jen laici - bez kněze. laskavě a vážili si jich.
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Dokud žil král, byl mír., Po jeho smrti se místo Ani po smrti kněze pronásledování neskončilo.
mladého prince ujala vlády králova matka, pro Stovky vyznavačů zpečetily svou věrnost víře
pustila křesťanské úředníky a vydala 1801 pro krví, zemřely za hrozných muk, vyhladověly
hlášeni : "Slyším,že Škodlivé učeni Západu se stá ve vězeni.
le šíří z hlavního města do vSeeh provincii. Ne Korejská církev byla zpustošená, ale zacho
zná rodiče ani krále, ponižuje člověka na zvíře. vala si i bez knězi a bez svátostí věrnost
Proto poučí guvernéři a mandaríni nevědomé, po Kristu a pevnou, hlubokou víru. Teprve za
hnou příslušníky nového náboženství, aby se po třicet let směli vstoupit do zeme, posvěce
lepšili a ostatní poddané poučí a varuji. Kdo se né krví mučedníku, zase misionáři.
bude bránit, bude zničen a zmizí beze stopy. To
je naSe vůle, která se musí rozhlásit a provést'.

Vihelm Hunermann
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Nastalo krvavé' pronásledování. Hledali křesťany, NEVIDITELNÝ
V US státě Washington vybuchla do výšky likm
ti museli do vezení a když se nechtěli víry
vzdát, byli umučeni. V Seoulu se plnilo strašné 125 let nečinná sopka Mowit St.Helens. Vý
vezení Kóm-pu křesťany. Nejdříve nižšími kasta buch odborníci nepředvídali a nejlepSí seis
mologické přístroje selhaly. V Záp.Berlíně
mi, pak došlo na Šlechtice. V březnu zatkli
se zhroutil zázrak stavební techniky, vysta
učence Ambrosia Kuena. Na cestě do vezení byl
vgselý, jakoby šel k hostině. Pod ranami mučite věný před 2S lety, kongresová hala ze železo
lů vypustil ušlechtilou duši. Augustin Tieng-Ja betonu, nazývaná divotvomá muSle. Náhoda a
nedopatřeni? Náhoda a únava materiálu?OtázTsiong, vedoucí bratrstva křest.vyučování byl
sťat. Na poprav^Šti prosil kata, aby si směl le ka k dvěma událostem těsně před svatodušní
hnout očima vzhuru. "Při umírání se máme dívat mi svátky. Zapomněli jsme my na Boha nebo
ustoupil Bůh sám z prvního místa nad námi,
k nebi a ne k zemi," řekl.
Když zatkli šlechtičnu Kolumbu se synem, oděla resp.vysoko nad námi?
se do skvostného Šatu z brokátu a závojů."Neboj Po Nanebevstoupení Páně se scházeli apoštolé
se,"řekl její syn Filip,"jdeme k největší slav tajně, čekajíce na slíbeného zástupce, vůdce
a utěšitele. Vylil na ně Ducha sv.-a Galilej'
nosti našeho života." Mučení ani ji, ani syna
nedonutilo prozradit pobyt kněze. Mezi křesťany ci-apoštolové začali hovořit různými jazyky.
Vznikla viditelná Církev svátá, kterou moci
se v celé zemi nenašel ani jediný zrádce.
Když se však^knez dověděl, kolik věřících musí zla-podle slibu Páně-nepřemohou. Leccos se
vyčítá II.Vaticanu. Ale nejsou dějiny spásy
pro něho trpět, opustil v dubnu svůj úkryt a
stále v rozvoji? Začali hovořit různými ja
sam se v Seoulu přihlásil:"Jsem kněz, kterého
hledáte. Což nemáte jediného schopného policis zyky; může být jednota zachovaná i v různo
rodosti? Budu s váni STÁLE, do konce světa!
tu, který by mě byl nasel? Přišel jsem, abych
Panna Maria se nanodila bez dědičného hříchu
zemřel!"
Dali ho do baráku, přeplněného křesťany, lupiči Bůh dal svobodnou vůli i jí, aby se rozhod
la. Věděl, že i ji mohou svádět moci zla,
a zloději. Mnozí zakrvavení strašným mučením,
krev, hnis a odpadky zamořovaly vzduch. V rohu jako dábel pokoušel Pána Ježíše. Ve své Pro
se krčil Josafat Kim, statečný křesťan. Ke kně zřetelnosti však věděl, že Panna Maria odo
lá a rozhodné se pro Něho. Proto jí svěřil
zi se nehlgsil. Ten se podivil.
narození Syna člověka, Krista, Vykupitele,
"Jak to, muj synu, což mě nepoznáváš’?"^
Božího Syna, poslaného nej vyšší Láskou li
Mladík zrudnul:"Nechci vás zradit, Otče!"
"Mandaríni, už vědí, koho zavřeli." Kim vyskočil dem. Na toto bezpodmínečné "ANO" se čekalo
v dějinách spásy několik tisíc let. Proto
a radostné kněze objal.
U^soudu Tsiu otevřeně vyznal, proč přišel:"Vedl budou blahoslavit Pannu Marii všechna poko
mě do Koree jediný ďmyslhlasat pravou víru!" lení.
Možná, že se kvapem naplňuje čas, jak o tom
31.května 1801, na Nejsvetější Trojici, ho s
už několikrát sv.Otec hovořil. Snad proto
přeraženými ,klouby přivlekli na popravistě a
sám tolik cestuje, jako sv.Pavel, jehož jmé
jako velezrádce odsoudili k smrti stětím.
no nese, jako sv.Jan - to je jeho druhé jmé
"Zemřu pro víru Pána na nebi/'zvolal k lidu.
Klidně sklonil hlavu na špalek. Tu se zatáhlo neno, jméno miláčka Páně. Myslím, že i on dnes
be, nastala gtraŠná bouře s blesky a hromobitím. zastupuje ono bezpodmínečné ANO. "Jděte, zí
skávejte za učedníky všechny národy, křtěte
Lide' se s hruzou rozprchli.
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého a
Druhý den vedli na popravistě, zarudle' jesté“
krví kněze, mladého Kima. Před popravou zvolal: učte je zachovávat všechno, co jsem vám při
"Cest a sláva světa jsou k ničemu. Odmítnul jsem kázal. Já budu s vámi po všechny dny až do
konce světa.
vysoké úřady! Jen křesťanská víra je pravá.
NEVIDITELNÍ. ALFA I OMEGA, PRVNÍ I POSLEDNÍ,
Uvědomte si to a jednejte jako já!"
Když se Kolumba dověděla o smrti kněze, napsala ZAČÁTEK I KONEC. Jeden Trojjediný Bůh. Dívej
na kus hedvábí, vytrženého z šatu, svou krví
me se k němu v modlitbě, vzhůru z našeho
jeho osud. Brzo byla i se synem popravena.
ohraničeného viditelná!
BOREK

Misionáři, kteří museli za Idi Amina opustit
Ugandu, se smějí vrátit zpět.
Studenti islámské university v Karthumu vyz
12.5.skončil sv.Otec 11 ti denní ná
vali sudanskou vládu, aby zakázala misie v
vštěvu v Africe, při níž předložil
zemi, i v již.křesťanské a pohanské části.
Afričanům svá poselství podle Kristova
__
evangelia a otcovská napomenutí. Mají si za Týdenní porady katol.pravosl.konference na Rhochovat své africké hodnoty,např.smysl pro ro du-60 biskupů a teologů-s cílem, sjednotit obě
dinu, úctu k životu, touhu po dětech a po so církve, skončily rozhodnutím, prostudovat společ
ciální spravedlnosti a vyvinutý sirysl pro po ně jednotlivé otázky a pak vážné problémy, které
hostinství-a nepřijímat materialismus, poži- se nahromadily za 900 let rozdělení obou církví.
vačnost, sobectví a třídní boj z jiných zemí. Dne katolíků v Berlíně se zúčastnilo asi 80 tis.
V Nairobi varoval cizí diplomaty před ateis většinou mladých návštěvníků-z DDR 5000 starších.
Byli pozváni i významní evangelíci.
tickým marxismem, který nepřinese sociální
Jedna z "pátých kolon" v Církvi, socialisté,
spravedlnost. Věřící v ateistických zemích
jsou sotva trpěni a zbavují se občanských „ měla 3.května schůzi v Muttenz.Jsou to: "Sozialistische Kirchengenossen"z Basileje,"Chrispráv. SSSR i rudá Čína se snaží ovládnout
ten fur Sozialismus"z Curychu, "Neue religios-soAfriku. Odsoudil úplatkářství, zneužívání
vládní moci a tyranii, násilí, terorismus i zialen Vereinigung","Religióssozialen Vereinirasovou diskriminaci. Zamítl mnohoženství a gung","Kritische Kirche"z Bernu a z franč.části
africkým kněžím připomněl povinnost celibátu. "Fédérations Suisse des Chrétiens réligieux".
Mnozí v "nezávislých"zemích celibát nezacho Přemluvil Willy Spieler/Kusnacht ZH/ a Peter
vávají a proto je těžké najít mezi nimi dů Braunschweig/Bem/. Dohodli se bojovat v Církvi
stojného kandidáta na biskupský úřad. Nako za hodnoty socialismu sdruženi v nové organizaci
nec navštívil nejchudší zemi-Horní Voltu, a "Scbweizerische okumenische Konferenz religióser
Sozialisten". Směr, který vnesl do Církve Jan Pa
nejbohatší-Pobřeží slonoviny. V hlav.městě
vel II.nazývají "pravičáctví" a budou proti němu
H.Volty Ougadaugou vyzval bohaté země, aby
poskytly pomoc suchem a hladem sužované zemi vystupovat.
na pokraji Sahary, kde vyhynul v min.letech Evropská konference luteránských církví se
následkem sucha dobytek, téměř jejich jediné koná 7.-13.9.v Tallinu,hl.městě Estonska.
bohatství a zemřelo statisíce lidí, hl.dětí. Frank M.Cross, docent z Harvard-Divinity School,
V Abidjánu vyzval k úsilí o spravedlivé roz sdělil, že v neuveřejněné roli, nalezené u
dělení majetku-na Pobřeží slonoviny žije to Mrtvého moře, je dosud chybějící část Písma a to
dodatek k 7.knize Samuelově 11. Vnáší světlo do
tiž vedle bohaté vrstvy i živořící lid.
krvavých událostí z 11. st.př.Kr. Role je z r.50.
Zesnulý šach Reza Pahlevi prohlásil před
svou smrtí, že lituje toho, že nepověřil zač. Na metodistické synodě v Thunu s 300 pastory a
r.1979 armádu, aby rozdrtila demonstrace pro laiky se hodnotily různé způsoby práce. Zúčastni
ti vládě. Uchránil by tak Irán před nynější li se jí i hosté z ciziny; na bohoslužbách bylo
hospodářskou bídou a nepoměrně méně lidí by asi 3 tis.osob. Promluvil tam vedoucí metodistů
Dr.Franz Scháfer a druhý den ustanovil řadu no
přišlo o život než za 15 měsíců hrůzovlády
mohamedánského režimu. Ve dne v noci se tam vých pastorů a vikářů. /Právoplatně svěcené kně
vraždí lidé, nikdo neví, kolik již už zahynu ze mají jen katolíci, pravoslavní, část angliká
lo. Sám byl mylně informován, nepochopil udá nů a švédští protestanti, kteří mají biskupy s
tak zv.apoštolskou posloupností, t.j. odvozující
losti, vyjasnily se mu později. Ani V.Bri
tanie, ani USA mu nedaly jasný souhlas k po svůj původ od apoštolů. Protestante mají ne 7
tlačení vzpoury. Rozhodl se neprolévat krev ale 2 svátosti - křest a biřmování-ne kněžství./
a zatím jí vyteklo mnohem víc, než kdyby by V Berlíně nastoupil po kard.Bengschovi biskup
lo jeho vojsko vzpouru potlačilo.-USA na to J.Meisner z Erfurtu /47 let/.
Pod strahovským klášterem se vytvořila nádrž vo
doplatily nešťastnými zajatci na US vysla
nectví, které prý občas komunističtí studen dy, která poškodila klášterní zdi a ohrožuje
ti vyvedou na dvůr a předstírají, že je chtě ■tu část kláštera, kde je Muzeum českého písem
nictví. Ohrožené místnosti se začaly vyprazdňo
jí popravit.
vat. Klášter stojí od r.1140 a v kostele je po
Německá bisk.konfer.prohlásila, že katolík
nesmí být svobodným zednářem. Opírá se o pro hřben zakl.premcnstrátů, s v .Norbert.
Na jaře dostaly redakce všech čsl.novin pokyny,
hlášení ved.kongr.víry kard.Sepera, že z
jak postupovat při formování veř.mínění proti ná
Církve jsou vyloučeni katolíci v těch zednářských lóžích, které "se zúčastní spiknu boženství a jak připravovat sympatické přijetí
zásahů vlády proti náboženství. Také se snaží
tí proti Církvi."
Franc.jesuita Roger Heckel/52 let/byl pape STB zjistit, jak pracuje katol.podzemí, katol.
žem jmenován koadjutorem s nástupnickým prá kroužky a přísně prohlíží cestující na hranicích,
vem po strassburském biskupu A.L.Elchingero- zejm.na polských a madarských.Hledá nábož.
knihy a časopisy.
vi /72 let/.
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BIBLE

PRO MOSKVU

Srdce se mi chvěje, když na
hranicích SSSR vystupujeme z
autobusu, vynášíme kufry a pět
vojáků se chystá prohledat
autobus. Nechal jsem uvnitř své
dvě bible, ne zvlášť ukryté. U
ruské bible leží jiná ruská
kniha. Zeptájí-li se mě, řeknu, že mi bible
pomáhá při učení, protože znám části zpaměti.
Přátele doma se modlí, aby se bible dostaly
do rukou správným příjemcům. Já zase prosím
anděla strážného, aby dočasně ranil kontro
lora "slepotou".
Po dvou hodinách smíme do autobusu. Hrkne ve
nně; z pootevřené tašky nad sedadlem čouhá
náhradní střevíc. Avšak bible leží pod ním,
jak jsem ji tam dal, zabalená v papíře. Dě
kuji ti, dobrý Bože!

Když odcházím, stojí za mou jedna z ruských
průvodkyň a měří si mě nic neříkajícím pohledem.
Později jsem zašel ještě jednou do tohoto koste
la a v postranní uličce jsem potkal paní, které
jsem dal medajlku. Hned me poznala. Chtěl jsem
jí dát kousek mýdla-v obchodech se prodává jen
jádrové mýdlo-s díky odmítla.
Pokoušíme se o rozhovor posuňky, ale je to těž
ké. Náhle si vzpomenu na pravoslavný hyímus při
zmrtvýchvstání Páně: Christus voskrjes. - Tiše
jej zanotuji a mladá žena se mnou.

V jiném kostele je mi napadný dobrotivý obličej
jednoho asi padesátiletého muže; modlí se u slou
pu. Ten nás chrání před cizím pohledem. Když mu
ukážu otevřenou ukrajinskou bibli, vezme ji do
ruky, vzdechne a vrací ji zpět. Dávám mu zname
ní, že si ji může ponechat. Jeho tvář se rozzáří
radostí.
Před zavřeným kostelem stojí paní, která se mod
lí ze školního sešitu: má v něm napsané modlitby.
MOSKVA. Němci postavené letiště SeremEovo 2 Dal jsem jí pulover. Na poděkování se pokřižuje,
se blýská chromém. "Inturist", státní kance a když udělám "katolický kříž", chce mi za kaž
lář, která nás také stále provází. Zdálky se dou cenu ukázat, jak se pokřižuji pravoslavní.
/Od pravého ramene k levému/.
13
lesknou kupole kremelských kostelů - jsou
čerstvě pozlacené. Také bazilika sv.Basila
Taxikář mě veze k náboženskému museu. Ptám se:
září ve své staré kráse.
"Pravoslavný? Ateista?" Skloní hlavu:"Ateista."
V hotelu je nám trapně, když vidíme, že do
Před návratem do hotelu se skrývám před deštěm
mácí nesmějí dovnitř, jen nám se prostírá.
pod jedním vchodem, kde mě žádný z nesčetných
Děti si na skleněných tabulích div nero
policistů nevidí. Osloví mě - německy - jeden
zmáčknou zvědavostí nosy. Němci z NDR muse
muž. Představí se jako Litevec:"Rád bych opustil
jí jíst jen v samoobsluhách. Bratři SSSR!
tuto zemi." Z rozhovoru soudím, že není špicl
Sousedé u stolu, kteří se vrátili z hřišť,
a utěšuji ho:"Modlíme se za všechny pronásledo
vypravují o hustém špalíru milicionářů. "Tak
vané a utlačované. Prosím, darujte ij/y své
jsme jeli metrem," říkají.
utrpení Kristu." Zírá na nne velkýma očima.
Konečně jsem se od cestovní společnosti
NEUE BILDPOST
"utrhnul". Už doma jsem se nazpaměť naučil,
kde jsou nejdůležitější kostely a které sta
nice metra jsou v jejich blízkosti. NebuduCO NOVÉHO VE SVĚTĚ
li si vědět rady, ukážu místo někomu na plá
nu - poradí mi. Je otevřeno 50 pravoslavných Jihokorejské úřady zatkly 6 kato
lických kněží a jednu řeholnici,
kostelů, a kostel sv.Ludvíka, katolický,
protože prý rozšiřují falešné
zvaný také "polský ."
Našel jsem si malý kostel, v němž jsou prá zprávy o událostech v Kwangju,
vě bohoslužby. Komu však ruskou bibli věno kde v květnu došlo ke krvavým ne
vat? Opatrně se rozhlédnu, nejsou-li tu špic pokojům mezi občany a armádou.
lové. Nedaleko mne stojí babička; vroucně se Pomluvy o těchto nepokojích prý
modlí. Sinu se pomalu k ní. Pak vytáhnu bib nahráli na magnet.pásku a propa
šovali do Japonska.
li a držím ji tak, aby její pohled padl na
Když se stěhoval býv.provinciál
ruské písmo. Dám jí znamení, aby nastavila
nenápadně tašku, stará paní to udělá, tváří českých jesuitů P.Front.Šilhán
se jakoby nic a dál se klidně modlí - jako z Radvanova na Moravec, zastavila
by nic nedostala. Ani se neodvážím rozhléd ho cestou STB a důkladně prohle
dala jeho věci a udělala i osob
nout se kolem,
ni prohlídku.
Na "černém trhu" stojí bible asi 100 rublů, Od nového roku se nesmějí mohametedy 300 DM - pokud se vůbec dostane. Poté
dáni dát zapsat v Iránu na křes
jsem vytáhnul zázračnou medajlku a přistrku- ťanskou školu. Kdo tuto školu
ji ji mladé paní. Než se nadám, padne mi
navštěvuje, smí ji dokončit.
kolem krku a líbá mi ruce. Je to dobře odě
Pravoslavný kněz Dudko se dostal
ná Moskevčanka. Medajlku zabalí do papíru a z vězení po sebekritice, kterou
zastrčí do kapsy.
vysílala i sovětská televize.

církev má jinou liturgii. Ale základní část mše
sv.má pro všechny oddělené vých.církve stejný
význam./Protestanté nenají ani mši sv.,ani kněze/
Bez slov a pohybů Pána Ježíše při poslední veče
ři by mše neexistovala: mše je opakování posled
ní večeře.
CHLÉB A VÍNO. - Mše se může sloužit bez svíček,
bez oltáře, je-li to nutné, ale ne bez vína a
chleba. Chléb a víno, kalich a patena, stůl ameš
ní ubrus, znázorňují posvátnou hostinu.
HOSTINA PÁNĚ. - Po proměňování už nepřijímáme
chléb a víno, nýbrž Tělo a Krev Páně. Všimněme
si, jak často se v mešních modlitbách opakují
slova: hlad, žízeň, nebeský pokrm, stůl Páně,
nasycení, posila...
14 Evangelia často popisují Pána při jídle. V Káni
POCHOPIT MŠI SV .NENÍ LEHKÉ...
Galilejské proměnil vodu ve víno, ale řekl Panně
Když byli apoštolově těsně před Kristovým
Marii:"Ještě nepřišla má hodina."/Jan 2,4/. Roz
ukřižováním poprvé na mši sv., netušili, co
množil chleby a nasytil množství lidí-ale jeho
mše sv.je. Připravili obvyklou židovskou hos
hodina se naplnila až po velikonoční večeři, kdy
tinu, slavenou na pantítku vysvobození židov
ho Jidáš polibkem zradil nepřátelům. Rozmnožení
ského národa z Egypta.
chleba připomíná sv.přijímání. Sám Kristus podal
POZNEJTE S NÁMI NESMÍRNOU KRÁSU MŠE SV !
při poslední večeři své Tělo v podobě chleba
apoštolům.
MSE SV.JE HOSTINA. - Evangelium vypravuje,
Po velikonoční večeři přišel KŘÍŽ-utrpení, obětí..
jak Ježíš vzal při večeři chléb, pronesl po
Mše sv.je spojená s křížem, se smrtí a zmrtvých
žehnání, rozlámal ho a dal svým apoštolům se
vstáním Páně, s tajemstvími, která slavíme na Ze
slovy:"Vezměte a jezte. TOTO JE MÉ TĚLO..Po
lený čtvrtek, Velký pátek a Hod Boží velikonoční.
tem vzal kalich..podal jim ho a řekl:"PIJTE MSE JE SLAVNOST NOVÉ VELIKONOČNÍ SMLOUVY. Pán Je

KRÁSA MEŠNÍ OBĚTI

Z NĚHO VŠICHNI. NEBOŤ TOTO JE MÍ KREV. .TO DĚ
žíš chtěl, aby mše sv.a kříž byly sjednocené.
LEJTE NA MOU PAMÁTKU."

00 ŘÍKÁ SV.PAVEL;"Pan Ježíš právě tu noc,kdy
byl zrazen, vzal chléb, vykonal děkovnou mod
litbu,rozlámal ho a řekl:"Toto je moje tělo,
které se za vás vydává..Podobně vzal po veče
ři i kalich a řekl:"Tento kalich je nová
smlouva, potvrzená mou krví..'' I Kor ll,24r-26

VELIKONOČNÍ POKRM
Velikonoční večeře byla pro židy posvátná. Užíva
li určitých obřadů, kterých užil i Pán Ježíš.

l.JÍ se velikonoční, v chrámu obětovaný beránek.
Tento pokrm je oběť.
2 .Jí se požehnaný chléb a víno. Děkuje se Bohu za
dar chleba a vína, za pokrm a nápoj.
3 .Shromáždí se celá rodina. Velikonoční večeře
židů je shromáždění a slavnost.
4 .Otec rodiny připomene milosrdenství Boha,který
vysvobodil svůj národ. Při evangeliu a čtení se
nám říká, co Bůh udělal pro nás.
5 .Otec rodiny děkuje Bohu. Je naše povinnost dě
kovat, chválit, oslavovat, žehnat a klanět se
ternu, kdo udělal tyto divý pro naše otce a pro
nás, vyvedl nás z otroctví na svobodu, ze smut
ku do radosti, z pláče do blaženosti. -Totéž
říká preface, modlitba před hlav.částí mše sv.
6 .Zpívali žalmy. I při mši se modlíme žalmy.
7 .Bratrská hostina. Přijímání nás spojuje nejen
s Kristem, ale i s ostatními, jak praví sv.Pavel
"Je jen jeden chléb, tedy jen jedno tělo..."
8.Při velikonoční slavnosti očekávali Židé vyku
pitele. Mše sv.a sv.přijímání vyjadřují naši
naději a touhu po nebeské blaženosti.

VEZMĚME MISÁL. V neměnné části mše sv.čteme:
"Nebol on večer před svým utrpěném vzal do
svých svátých a ctihodných rukou chléb/kněz
vezme do ruky hostii/,pozdvihl oci k nebi,k
tobě, svému Otci všemohoucímu/kněz pozvedne
oči k nebi/,vzdal ti díky a požehnal/'kněz
žehná chléb/íčžnaí, dával svým učedníkům a
řekl: VEZMETE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI;TOTO JE
MOJE TĚLO, KTElté SE ZA VÁS VYDÁVÁ. "
Při žádné svátosti nejsou slova a pohyby tak
blízké slovům a pohybům Kristovým. Mše sv.je
poslední večeře, obnovovaná stále uprostřed
nás a pro nás.
Mše se skládá i z jiných částí: modliteb,čte
ní, zpěvů. Nepochopíme však její význam, nepochopíme-li její střed-PROMĚŇOVÁNÍ A PŘIJÍ
MÁNÍ. Jako se vzácný drahokam zasazuje do
zlata, aby vynikla jeho krása, tak je střed
mše sv.zasazen do modliteb,které připravují
věřící, aby lépe pochopil a prožil Kristovu MSE sv.je oběť, shrqmáždéní, slavnost, chvála,
obětování a zvěstování
nekrvavou oběí.
CO
SE
NIKDY NEMĚNÍ
Sv.Justin, umučený asi r.150, napsal o mši sv.:
Během tří let se modlitby mění. I střední
část mše sv.podlehla změnám. Pravoslavná

.SHROMÁŽDĚNI: V den, který se jmenuje den slun
ce, ač se na jednom místě shromáždí všichni
z měst i z venkova.
BOŽÍ SLOVO: Přečtou se paměti apoštolů a slova
proroků..Po čtení se ten, který předsedá, ujme
slova, aby vysvětlil a ukázal, jak uskutečnit
přečtené.
MODLITBA: Všichni povstanou a společně se na
hlas pomodlí.
OBĚTOVÁNÍ: Jeden z nás pák přinese chléb a ví
no i vodu.
PREFACE A HLAVNÍ ČÁST: Ten, který předsedá, ce
lou silou svého ducha prosí, aby modlitby a
chvály byly vyslyšeny a všichni shromáždění
odpoví:"Amen. "
PŘIJÍMÁNÍ: Nato se rozdává proměněný pokrm a
jáhnové jej donesou i těm,kdo nemohli přijít.
SBÍRKA: Kdo žijí v dostatku a chtějí dát, dají,
co kdo chce. Co se sebere, dá se představenému
a ten to rozdělí vdovám a sirotkům, nemocným a
vězňům, cizincům, jedním slovem podpoří ty,
kdo to potřebují.
DEN ZMRTVÝCHVSTÁNÍ: Shromaždujte se v den slunve/v neděli/,protože je to den, kdy Ježíš, náš
Vykupitel, vstal z mrtvých.

Církev v mešních modlitbách stále připomíná,
že přinášíme obět Kristovu.

OBĚŤ MŠE SV. PATŘÍ NÁM!
Je obětovaná za nás. Spojujeme při ní naše
bolesti s nesmírným utrpením našeho Pána Je
žíše Krista, Syna Božího.
Je naše, neboř. ji slavíme my - S NÍM!
Je naše, protože skrze ni získáváme milosti,
dary Boží lásky, Boží život, který nám zpro
středkoval, vy "koupil" svým utrpením a smrtí
Ježíš Kristus - Syn Boží!

Hříchy jsou snazány, Satanova moc zlomena,
naše utrpení se spojuje s utrpením Kristovým,
náš život s jeho ŽIVOTEM - a tento BOŽÍ
ž I V 0 T je největší dar, který nám Bůh
mohl dát.
2
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

MŠE
SVATÁ JE
OBĚŤ!
Poslední večeře byla hostina, na které se jedlo
a pilo, měla však posvátný význam už dříve,než
Pán ustanovil Eucharistii. Jedli při ní obětní
ho beránka, jehož krví potírali prahy dveří.
Krev Krista, Beránka Božího, byla vylita na
dřevě kříže, aby nám zajistila vstup k Otci a
osvobodila nás ne z područí Egypřanů, ale z mo
ci hříchu a nadvlády Zlého ducha.

PŘED SVÝM UTRPENÍM...
Ježíš také řekl:"Toto je moje tělo, KTEŘÍ SE
ZA VÁS VYDÁVÁ. .Toto je kalich mé krve, KTERÁ
SE PROLÉVÁ ZA VÁS a ZA VŠECHNY.."

Na prosbu východošvýcarského misionáře
uvolnil MASARYK0V FOND pro
děti uprchlíků v Altstatten 2.500 frs.
Větší část byla už přidělena rodinám pod
le počtu dětí /po 100 frs/, zbytek dosta
nou další děti uprchlíků, kteří přijdou
do tábora později. Děkujeme vřele MASARY
KOVU FONDU za jeho velkorysost a doporu
čujeme čtenářům, aby finančně toto dobré
dílo podpořili. Číslo šekového účtu MASARZKOVA FONDU JE; 80 - 34305. Zvláštní
dík patří Dr.Hostičkovi, který se za na-^
še uprchlíky přimluvil.
PRACOVNÍ SKUPINA EDICE KRYSTAL V KOLÍNE^

n.Rýnem/D 5000 Kbln 1, PF 290201, tel.
0221-316355/ vydala dvě nové publikace:
SPÁSA-JENOM FRÁZE? a PRAHEÍCH? Publikace
pošle zájemcům zdarma. Ačkoliv jsme nedě
lali velkou propagandu sešitům, vycházejí
cím v této edici, přihlásilo se k odběru
přes 90 čtenářů. Publikace jsou doplněk
KLUBu pro náročnější čtenáře nebo ty, kdo
se zajímají o filosofii a víru. Vyšlo 6 sv.

JEŽÍŠ
UŽ
N E U M í R Á . Při mši sv.
Pán Ježíš neumírá na kříži ani netrpí. Který
kněz by se odvážil sloužit mši sv. ,při které
by Kristus trpěl a zemřel? Věříme a víme, že
každá milost, smilování a vykoupení přišlo
skrze Kristův kříž. Jsme vykoupeni jeho krví.
P.Vondra sloužil dvě nedělní mše sv. pro
Krev, kterou za nás prolil, nám dala život.
naše skautíky v táboře KRAKONOŠ u Waldu v
Kříž Krista, Syna Božího, pravého Boha, pronikl .Zurcher Oberland. Tábor vedl br.Cookie.
na věčnost a zaplavil ji spásonosnou milostí.
n
Pastýřský list kard.Ratzingera KDO ZŮSTÁ
Tak dal každému možnost, očistit se od hříchů,
konat dobro, stát se svátým. Existuje jen jedi VÁ V LÁSCE, jehož podstatnou část jsme uve
ná obět Kristova - oběč na kříži - ale ZPŘÍTOM- řejnili v 4.č.KLUBU, měl v NSR obrovský
úspěch. Prodalo se 60.000 výtisků.
NUJE SE PŘI KAŽDÉ MSI SVATÉ. Přináší stejné
Vzdor slibu Ayatollah Khomenyho Capuccimu se
plody a nabízí je věřícím.
OBĚŤ
CÍRKVE. - S Pánem Ježíšem se na musí z Iránu vystěhovat do měsíce asi 150
katolic.kněží a řeholníků. Vliv na to mě
bízí za obět celá Církev. Svědčí o tem kříž,
la vzpoura iránských studentů před chrá
který dělá před a po proměňování kněz nad dary
chleba a vína a modlitby: "Ač je tato oběč. .hod mem sv.Petra; 22 studentů je ve vazbě.
ná tvého zalíbení..""Přijmi tedy milostivě, Bo JP.II.přijal v Castel Gandolfo 3.8.večer
že, oběč svých služebníků..""Modlete se, bratři skupinu studentů Freiburgské university
a velmi srdečně si s nimi pobesedoval.
a sestry, aby se má i vaše oběč zalíbila Bohu,
Otci všemohoucímu.."

sv.Benedikta. Kostel byl
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ před
nedávném zrestau- '

Na své cestě Brazílií vysvětil sv.Otec v Rio rován. Slavnost se^
de Janeiro 70 novokněží. K nim a k 150 tis. konala jen pro
věřícím řekl: "Služba kněze musí být přede franc.členy
vším a podstatně duchovní služba. Nepřizpůso řád.u.
bujte se míněním a choutkám světa! Kněz musí Na pastoračním k<
být jiný a jasně vynikat. Musí se bránit pro gresu ve Vel.Brii
ti mnoha proudům, které se snaží zesvětačit nii dal biskup z
službu kněze. Kněz neslouží jako lékař, soc. Liverpoolu svole
pracovník, politik nebo funkcionář odborů. ní sloužit triSpíš má plnit své důležité poslání pro duše dentskou mši sv.
a jejich vztah k Bohu. Ne odstranění oběti a s malými změnami
odříkání vede k zvýšení počtu kněží, ale
K tonu dostali
správné prožívání víry, jak vidíme v zemích, biskupové Anglie
kde je Církev pronásledovaná a kde je přeby a Walesu r.1971
tek kněžských povolání." - V prosté kapli sv zvláštní priviFrantiška v chudinské čtvrti Ria věnoval sv. legium/indult/.
Otec pro ubožáky knězi P.Italovi prsten, kte'"Papežská komise pro pastorálku emigrantů a turis
rý dostal 1967 od Pavla VI.,když byl jmeno tů vypracovala směrnice a doporučení pro kněze,
ván kardinálem. Podnikatel nabídnul za prste^kteří doprovázeli sportovce do Moskvy na OH.
20 tis.dolarů, ale jiný navrhnul, aby se
V Mozanibiku je vojenská služba povinná i pro že
prsten vydražil. Zůstane však v kostele.
ny, tedy i řeholnice z rozjímavých řádů. Sestra
Dokument vatikánské kongregace pro svátosti Stella a 5 španělských řeholnic šly na vojnu.
Inaestimabile Donum-Neocenitelný dar, zakaziflorentský arcibiskup, energický kard.Benelli,
je dívkám, aby byly ministrantkami, ne protc^navštívil 16.5.ves s 6000 obyvateli, Tavemelle
že by Církev mela néco proti děvčatům, ale Val di Pesa. Nejdříve lid.dům, baštu komunistů,
chlapci-ministranti, mají najít už v dětství'kde hovořil 2 hod. s komunisty-o víře. Nakonec
správný vztah k oltáři, rozhodnou-li se pro sklidil potlesk.
kněžství. Kněz musí mát při mži liturgický Portugalský president pozval v audienci 16.5.sv.
oděv, kalich si nesmějí podávat věřící, ale Otce do Portugalska - snad i do Fatimy?
kněz každému zvlášt-jako zástupce Kristův. Franc.dominikán Marcel Dubois byl jmenován ředi
Nejsv.Svátost smějí podávat laici jen není- telem filosof.fak.hebrejské univ.v Jerusalemě.
li přítomen kněz nebo jáhen. Kostelnice ne Koncem roku chce Dalai Lama navštívit Peking a
smějí stát při mši sv.u oltáře.
Lhasu-považuje dialog s komunisty za nožný! CínJe málo známé, že Pius XII.zažil ve vatik.ze*“ské"vlastenecké"kněžstvo mělo 3.5.synodu. Podléhá
hřadách r.1950 podobný div se sluncem jako komun.vládě a sv.Stolice neuznává ani organizaci,
děti 1917 ve Fatimě-s tisíci diváky.
ani biskupy. Jeden z organizátorů mariánské pou
Podle kard.Tedeschiniho jej spatřil 2 dny
tě blízko Sanghaje, čínský kněz Stanislav Sen, 78
před vyhlášením dogmatu-pravdy víry-že PannaLlet, těžce nemocný se srdcem, propuštěný před 2
Maria byla i s tělem vzata do nebe. Dále v
roky z prac.tábora, kde pobyl 20 let, se tam muden prohlášení dogmatu-Všech svátých r.1950,
.sí vrátit. Pouč totiž neschválilo vedení "vlaste
a v oktávě,t.j. 8.11.kolem 16 hod. Papež prý
neckých "kněží . Zúčastnilo se jí 3000 věřících. Domohl zírat do slunce a viděl, jak se pohybu
‘kud nebude propuštěn z vězení šanghajský právo
je v rukách Mariiných-tvrdí kardinál.
platný biskup, nemůže se věřit dobré vůli čínské
Papež odmítnul zúčastnit se svět.konference vlády, i když byli v Číně kardinálové Kónig a
náboženství v říjnu t.r. v císařském japons. Etschegaray a "teolog"Kůng. Pouhá reklama!
městě Kyoto, i když mu sionistická sekta na
Od začátku škol.roku nesmějí v Iránu náboženské
bídla předsednictví. Nechce pohoršit či uvést školy přijímat mohamedánské žáky.
v omyl půl mil.japonských katolíků. Zato 16 Presidenti Zaire a Pobřeží slonoviny dali před
japonských biskupů se snaží"zjaponizovat"
příjezdem sv.Otce do pořádku manželské záležitos
obecnou Církev.
ti a dali se církevně oddat se svými družkami.
Školští bratři sv.Jana Křtitele de la Salle
V Oraně se setkal sv.Otec s novým canterburským
slaví letos 300 let svého založení. Na zač.
arcibiskupem R.Runciem/anglikánem/, v Polsku si
18.st.měla kongregace 101 bratří, dnes je
vláda nepřála, aby se setkal s jeho předchůdcem.
jich 11 tis.v 1300 domech na celém světě.
25.5.oslavilo biskupství v NITRE 1000 let od své
Na pozvání města Payerne a re form.církve kanho založení.
tonu Naadt oslavili benediktinští a cister Starosta města Granville dostal důtku od vedení
ciáčtí franc.mluvící řeholníci a řeholnice sóc.strany franc.departementu Manche,protože dal
28. 6.v starobylém opatském klášteře, patří
dětem volno, aby se mohly podívat na sv.Otce v
cím kdysi katolíkům, 1500 let od narození
Lisieux.

NEJVĚTŠÍ LÁSKA
Vypadala po těch letech skvěle, štíhlá, křehká, elegant
ní .. "Kit 1 Kit!" wkřikl. Rád by řekl i na té křižovatce
před sv.Klementem víc, ař se lidé ohlížejí, ale nemohl.
14ěl stejný pocit, jako když ho rybáři před lety vylovili
z moře a zachránili před smrtí. Jak jim vyjádřit vděk?
"Kit!" Vzal ji za ruku a něžně ji stiskl. Třásl se mu
hlas:"Jsi hezčí než před lety. Co dělá Bob?"
"Má se dobře. A tvá Bess? Bydlíte v Londýně?"
"Ano, na předměstí. Jsem zde náhodou. A vy?"
"Bydlíme na venkově. Už čtyři roky. Jsem zde za nákupy."
Náhle si přál, aby mohl odejít a nedívat se Kit do očí.
ZLATOVLASÉ DĚVČE Vždyt celá minulost je pohřbená, zapomenutá. Cpravdu?
Dny se nekonečně protahovaly. Frank Ne, on nezapomněl a nezapomene. Vždycky Kit miloval a
cítil bolest v pahýlu odříznuté nohy. bude ji stále milovat.
S nadlidskou námahou se zvedl.
Pohlédl na hodinky: "Mám schůzku s obchodním přítelem.
"Jak to vypadá venku?"zeptal se John. Důležité jednání."
Frank si protřel oči. On jediný z osmi'"Jsem ráda, že jsem tě viděla, "pokusila se o úsměv. I on
viděl z okna:"Vidím zahrádku, vedle se bolestně zašklebil:"Pozdravuj ode me Boba." n«
ní je silnice." Popisoval domky z čer""Ano, jistě,"něžně se usmála a otočila se.
17
vených cihel, starého muže s novinami Phil pozoroval její štíhlou postavu, ponelý krok, a s
v ruce, zeny s nákupními taškami. Zra povzdechem, ztrnule kráčel na opačnou stranu. Proč ne
nění dychtivě poslouchali. Okenní ta chal tehdy Kit odejít? Jaké bláznovství! Před čtyřmi le
bulky se roztřásly.:"Přejíždí náklad ty plánovali svatbu. Kit chystala výbavu, zařizovala
ní auto, "hlásil Frank.
byt. Pro něho měla málo času, proto přijal pozvání pří
"A jak vypadají ženské?"zeptal se
tele ve Skotsku. Vyjeli si spolu za slunečného dne autem
Mike.
na výlet - a vrátil se dcmů jen jeden - Phil. Přítele
"Samé starsí ročníky,"smál se Frank pohřbili na šedém skotském hřbitůvku. Phil ležel dlouho,
a opět ulehl. Dlouho to nevydržel.Za potácel se mezi životem a smrtí, ale mládí zvítězilo.
chvíli se opřel o loket a zase zíral Lékaři mu však řekli, že už nikdy nebude úplně zdravý.
z okna: "Konečně! Konečně hezké děvče." Má zkazit život i Kit? Jistě by si ho vzala, ošetřovala
"Jak vypadá?"vykřikl Mike.
ho, neopustila v neštěstí. Ne - Kit nesmí trpět. Vymys
"Hezká, stihlá, zlaté vlasy se jí
lil si pošetilou historku o dívce Bess, do které se ve
vlní kolem tváře jako vodopád."
Skotsku zamiloval.
Vstoupil lékař a Frank zase ulehl.
Cekal, že Kit bude zdrcená. Ale ohromila ho. Před časem
Druhý den hlásil:"Zlatovlasá dívka
prý se seznámila s mužem, kterého miluje a provdá se za
jde zase - a dívá se k nám, do oken. " něho. A tak se klidně rozloučili, Kit se provdala za Bo
Zamával jí.: "Odvrátila hlavu. "
ba... Náhle se Phil zastavil. Srdce se mu rozbušilo.
Po obědě ji spatřil zase. Nezavadila Otočil se a utíkal zpět - jako malý chlapec. Konečně
o okno ani pohledem. Ale k večeru se spatřil Kit u Trafalgarského náměstí. Uchopil ji za paži.
zastavila a dlouze zírala na Franko "Pohovoříme si v klidu, Kit, ano?"
vu tvář v okně.
"Phile, vždyt máš obchodní schůzku, zmeškáš ji..."
"Jaké má nohy?"zeptal se Bob.
"Ta počká."Pohlédl jí do očí."Jak se jmenuje tvůj muž?"
"Nádherné! Všechno je na ní nádherné'.' "Přece Bob. Sám ses na něho ptal. Proč..?"
Za několik dnů bylo všech osm pacien "Mýlíš se, Kit, já jsem vyslovil jeho jméno, ne ty. Itehtů zamilováno do zlatovlásky. Hovoři dy, před lety, jsi mi vypravovala, že tvůj^budoucí se
li jen a jen o ní. Beznozí, bezrucí, jmenuje Tom! Vzpomínáš si?"
znetvoření šrapnelem ve tváři, tělo Kit zbledla. Zírala mlčky před sebe.
plné hryzavé bolesti-a byli šíastni. Phil vzal její ruku, neměla snubní,
"Co má dnes na sobě?"
prstýnek. "Kit, tehdy mi lékař
"Bílé žaty s zelenými kvítečky.
řekl, že nebudu nikdy zdráv. Ne-J
Frank náhle dostal horečku. Přesto se chtěl jsem tě zatahovat do své 1
zvedl na loket a pohlédl z okna:"Jde bídy, proto jsem si vymyslel
s ní nějaký mladík. Asi bratr."
Bess..A ty sis vymyslila Terna,
V noci horečka stoupla a ráno byl
abys neurazila mou hrdost, že?
mrtev. Jeho postel dostal John. Když Víš co, vyškrtneme mou Bess a
se podíval z okna, vykřikl:"Hrome!
tvého Torna ze svých životů a
Frank nás vodil za nos!"
začneme znovu. Chceš?"
Viděl za oknem jen holou, šedou zed Nad šálkem kávy podotkla:"Tvá Bess
a hromadu kamení. „
se tehdy jmenovala Mary, víš?"
Maurice Druen

TRIUMFÁLNÍ CESTA
Papež se vrátil z Brazílie, Po tom, oo prožil v Brazílii
mu Řím pochopitelně připadal trochu cizí. Byla to"triumfální cesta". Tedy jen osobní úspěch - a věcný byl menší?
I o Brazílii platí, že o duchovním úspěchu si můžeme udě
lat úsudek až s odstupem doby. Skolení pozorovatelé sou
dí, že sv.Otec"vy tvořil pro Brazílii novou situaci.""Vy
stoupením papežovým byla Církev uznána jako zastánkyně
lidských práv. Vláda sotva může tvrdit, že se Církev mí
chá do politiky, pokud poukazuje na sociální nespravedl
nosti, na právo lidí na existenční minimum, na oprávněné
požadavky zemědělských dělníků, Inků, a všech, kdo žijí
na okraji a nemohou udržet krok s tempem průmyslového
rozvoje. " Podobně soudí Le Monde: "Rozhodné stanovisko
římského biskupa před nejchudšími katolíky Brasilie po
vzbudí episkopát této země v jeho boji."

6 hodin před příjezdem sv.Otce do Ric de Janeiro podepsal
guvernér tohoto státu listinu, první krok k předání
půdy do majetku obyvatelům čtvrtí chudiny/favelas/.
Doufejme, že to nebude prázdný symbol v zemi, kde jako v
celé latinské Americe katolická sociální nauka zřejmě se učitelské službě.
svými zásadami zaspala, nýbrž začátek energického usku
Cítí-li se Církev povinna k ochraně,
tečňování této nauky.
drží se požadavků, které vyplývají
150 biskupům celé latinské Ameriky řekl sv.Otec:"Politiku z evangelia a z lidské existence,
je nutno proniknout evangeliem.'"Byte to v katedrále v
aniž by se stavěla v konfliktu do
Rio, kde mluvil Španělsky. Tím zdůraznil závěr Puebly:
služeb hospodářských nebo politic
křesťanští laici se smějí a musejí politicky angažovat,
kých systémů či ideologií. Stojí
ale biskupové a kněží musejí být volní, aby mohli stejně nad všemi skupinami a sociálními
horlivě hlásat evangelium. Musejí se varovat každého
třídami a odsuzuje podněcování ke
18 každému násilí, teroru, utlačování,
stranicko-politického stanoviska.
třídnímu boji, válce se všemi její
Podle jeho názoru však není stranická politika zásah Círk
mi hrůzami.
ve, jedná-li se o lidská práva. To patří k hlásání evan
gelia. Je to názor biskupské konference z r.1971 a konci Konkrétně rozvedl své požadavky
lu.
před biskupy CET.AMU 3.7.v Sao Paulo
"Církev"řekl k biskupům, "patří k národům, jejich kultuře, pro svět dělníků a 6.7. v San Sal
dějinám, k rytmu vývoje. Žije v hluboké solidaritě s utr vador před "staviteli pluralistické
pením jejích dětí. Sdílí s nimi jejich obtíže a osvojuje společnosti." Oslovil státníky a po
si jejich oprávněné nároky. Tak zvěstuje poselství spásy, litiky, vychovatele, podnikatele,
které nezná hranice ani diskriminaci. "
obchodníky a průmyslníky, vědce a
Církev je nositelka Slova Božího, které stvořilo svět a techniky, dělníky, žurnalisty. Jde
o téma, které se jeví v různých ob
může také vytvořit nová stanoviska a poměry na všech
úrovních, jak v lidských srdcích, tak ve společnosti. S měnách: Člověk je střed a míra
SPOLEČENSKÉHO života./Tedy ne NÁBO
tímto úmyslem byl předán UNO a OAS oficielně i dokument
ŽENSKÉHO! 1/ Tím se musí řídit ti,
z Puebly.
Pozvedá-li Církev svůj hlas pro lid, patří to k hlásání kdo staví nový svět a společnost.
V evangeliu není návod, jak vést
evangelia, pro člověka, jehož jedinečnou hodnotu někdo
ponižuje a drtí. Patří to k její prorocké, učitelské služ podnik, založit soc.pojištění, upra
bě. Pozvedá svůj hlas proti všemu, co je v rozporu s plá vit dopravu, rozdělit majetek a půdu,
nem Božím a překáží tomu, aby se člověk rozvíjel. Pozve či zpevnit měnu. Církev nemůže dát
odpověd na otázky, s kterými zápolí
dá hlas k ochraně člověka, jehož práva se narušují, aby
politici na všech uírovních. Ale
zhojila jeho rány a aby se mohl opravdu obrátit k Bohu.
"ukazuje cestu, nabízí zásady v
Ve službě spravedlnosti nechce Církev rozbroje ani vyvo plnění svého evangelního poslání,
lávat, ani je prohlubovat, zostřovat a stupňovat konflik které se vztahuje na člověka v jeho
ty. Pomáhá silou evangelia, aby člověk viděl v druhém
ČASNÉ dimensi, ale i v konkrétní
bratra a uznal ho. Zve jednotlivce, skupiny i národy k
souvislosti jeho historické situace’.'
rozhovoru, aby dbali spravedlnosti a zachovali jednotu. I pluralistická společnost musí spo
čívat na pevných hodnotách, aby
Někdy se nabídne jako zprostředkovatelka. I to patří k

bylo možno vybudovat takovou společnost, ja
kou člověk potřebuje.
Dnes se sotva používá zpovědního zrcadla pro
knížata. Potřebnější by bylo zrcadlo pro
společnost, jak je navrhnul sv.Otec v San
Salvadoru, pro pluralistickou společnost.
Svět, vytvořený podle něho, by vypadal jinak,
než svět Marxův, Leninův nebo Maoův - ten ší
ří jen hrůzu. Měli bychom uvažovat, zdali by
se nemělo takové zrcadlo rozšířit nejen v
Brazílii! Odpověd je jasná!

Při setkání s 200 zástupci brasilských kněží,
řeholníků a řeholnic 1.7.hovořil sv.Otec
krátce o vztazích mezi křesťanstvím a kultu
rou a přešel na pět otázek, které vzešly sa
močinně z kruhu posluchačů. Jedna se týkala
účinnosti katolické sociální nauky ve srovná
ní s marxismem, který vypadá účinnější. Ano,
ale jen vezmeme-li v úvahu pouze politickou
a hospodářskou stránku. Co však znamená mar
xismus pro člověka jako celek? Sociální nau
ka Církve za sto let - podle názoru sv.Otcevyvolala důkladnou revizi obou materialis
tických systémů, které formují naši dobu,
kapitalismu a marxismu. Snad ze zdvořilosti
papež neřekl, že katolíci latinské Ameriky
dbají imohem méně sociální nauky Církve než
katolíci v Evropě. Ale oč jde, řekl jasně:
všechno ostatní vyplývá z toho.
Na otázku, jak se má křesťan chovat ve sku
tečně nelidských situacích odpověděl, že se
křesťan musí všemi silami snažit o změnu.
Tuto odpověň opakoval v různých obměnách v
celém průběhu své cesty. V Riu připojil:
"Chtěl bych poukázat na "vnitřní pravdu" ta
kových situaci. I v nich jsou lidé, kteří há
jí svou lidskou důstojnost, často víc než ti,
kdo žijí v normálních poměrech. "

Když přijel do Belemu, bylo ve stínu až 40°,
je to téměř na rovníku, při ústí Amazonky,
která je tam 200 km široká. V obvodu města
leží Martuba, kde žije 700 malomocných z cel
kového počtu milionu rralomocných v Brasilii.
Tam se zachoval sv.Otec nejdojemněji. Zřejmě
trpěl tropickým vedrem, přesto šel pomalu
sídlištěm. Uprostřed zástupu tísnících se,
které objímal, vystoupilo malomocné děvče a
podalo mu růži. Objal děvčátko a políbil je.
Když klečel při rozloučení v kapli sídliště,
držel stále růži v ruce.
Oscar Simmel,S.J.
/Mírně zkráceno/

VÝBUCH!
Američtí geologové považují výbuch sopky Mount
St.Helen v státe Washington, v neději 17.5. za
jeden z nejhorsích sopečných výbuchu za 4.000
let. Do ovzduší vyletěla kubická míle kamení,
země a popela - víc než tuna na každého obyvate
le země. Asi stejné množství vyšlo z Vesuvu,
když byly zasypány Herculanum^a Pompeje. Zážeh-,
nuto bylo 150 Čtverečných mílí okolních pozemku
a pokryto kamením, popelem a bahnem. Byl urván
celý vrchol sopky 1.300-1.500 stop vysoký a no
vý kráter je 5.000 stop hluboký a dve a půl m^le Široký. Bylo zničeno na 100 tisíc akru lesu;
v celém okolí byly vyrvány stromy i s kořeny ne
bo zlámané jako sirky. Do atmosfe'ry bylo vyho
zeno 100 mil.tun sopečného prachu,, který ge
značném množstvídopadl na 6 okolních státu.
Ve státech Washington a Montana spadl hustýz
prach, vysoce navrstvený, v několika desítkách
mést. V mnoha městech přestala fungovat posta,
škola, obchody, nelétala letadla, nemohla jez^
dit auta. Na řece Toutle blízko sopky se utvoři
la ze sopečných hmot přehrada, takže vytvořila
jezero dve čtverecné^ míle vel ke a 200 stop hlu
boké. Kdyby se protrhlo, zaplavily by vody celé
údolí V některých říčkách stoupla teplota vody
na 70° F a zahynuly tam všechny ryby. Reka
Columbia^byla neslavná a musela se vybagrovat.
Celková škoda délá asi 1,6 bilionu dolaru. Dosud^bylo nalezeno 19 mrtvých a, 72 1 idí sejjohřešuje (Zpráva je poměrně stará,- takže dnešní
stav je určitě jiný. Uveřejňujeme ji jen proto,,,
že na tento^ýbuch poukazuje článek NEVIDITELNY,
aby si čtenáři udělali o neštěstí představu).
V neděli 25.května došlo k druhému výbuchu,
při němž' byl sopečný popel vyhozen do výše
45 tis.stop -/při prvním výbuchu 60 tisíc stop.
Obloha se v záp.poloviněz státu Washington a v
časti Oregonu zatemnila. Týž den bylo zemětřese
ní v Kalifornii a Nevadg, sesula se půda a po
praskaly cesty, zdi domů, okenní tabule, na mno
ha místech byly porušeny vodovody a 7 lidí bylo
zraněno. Zemětřesení melo sílu 6° na Richterové
stupnici.
(HLAS NÁRODA, CHICAGO)
Před několika dny vybuchla sopka znovu.

CO VÁS BUDE ZAJÍMAT !

Národ.politiká srpen-září uveřejňuje obšírný
dopis známého slov.katol.lékaře Dr.SILVESTRA
KRČMÉRYHO/Košická 3.,Bratislava 8O1OO/,ve kte
rém lékař protestuje u slov.min.vnitra Ing.S.
Lazara proti nezákonným zásahům policie vůči
katolíkům, např.zabavování nezávadných písem
ností, anonymitě vyšetřování aj. Dr.Krčméry
Sdružení katol.spisovatelů pořádalo ve Fran byl pro své náboženské přesvědčení a činnost
cii dosti význačnou schůzku, na které se
16 let ve vězení, z toho několik let samovazba.
hovořilo o filosofiském myšlení Karola WojVe stejném čísle je dopis kněze P.Františka
LÍZNY, 67953 Velké Opatovioe 375, odpadlému a
V době papežovy návštěvy se narodily v Belo
ženatému knězi J.Plojharovi, kde žá
Horizonte trojčata: Jan Pavel I.,Jan Pavel II dá o intervenci, aby každý věřící 19
a Jana Pavla.
dostal na požádání ve vězení bibli.
Také o ustanovení vězeňských kaplanů.

dinné oslovení, vyjadřující důvěrnost a náklon

Ježíš nebyl první, kdo nazývá Boha Otcem,
POSLEDNÍ OTČENÁŠ nost.
ale byl první, kdo se odvážil nazývat ho s důvě

Náš národ má za sebou víc než 30 let ateis
tické propagandy a soustavného rdoušení ná
boženského vyučování. Přesto doufám, že něco
přes polovinu našich krajanů umí nazpaměť
aspoň jeden nejzákladnější křesťanský text,
MODLITBU PÍNÉ - OtCeN® . Kdo už neumí ani
Otčenáš, měl by to považovat za podstatnou
mezeru ve svém všeobecném vzdělání a měl by
se snažit ji co nejdříve zacelit.
Nejde však jen o to, abychom tuto modlitbu,
kterou nás naučil Ježíš, uměli nazpaměť. A
zcela jistě nejde o to, abychom ji odříkáva
li bezmyšlenkovitě, i kdybychom to v jakési
zaostalé zbožnosti dělali často. Otčenáš má
me umět, máme se ho každý den modlit, ale
především je třeba, abychom mu rozuměli a
modlili se ho celým srdcem a celou nyslí,
proto také raději pomalu. Vždyť Pánu Ježíši,
který nám ukázal smysl našeho života a cestu
k Bohu, nešlo ani tak o určitá slova, jako
hlavně o určité myšlenky, o určitý duchovní
postoj při modlitbě, o jakýsi model křesťan
ského modlení.

rou a láskou:"Tatínku!""Abba" I nás Ježíš
uschopnil k ternu, abychom měli podíl na tomto
důvěrném spojení s Bohem, ve kterém už není bá
zeň před přísným otcem, ale dětinná něha vůči
laskavému tatínkovi.
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To vyjadřuje Lukáš jednoznačně. Matouš to nepopírá,jen připomíná, že před Bohem nikdo z nás ne
stojí zcela sám. Neříkáme zde"Můj Pane! "ale"Náš
Otče!"Zde je ve zkratce nastíněna láska k Bohu
jako otci, k lidem jako bratřím a sestrám. Té
nás naučil Ježíš. A víc, k těmto novým vztahům
nás svým spasitelským dílem uschopnil. Svým vtě
lením a vykoupením nás on, Boží Syn, udělal rodí
nu Božích dětí, "církev" v nejzákladnějším slova
srryslu,
Dodává-li Matouš:"Jenž jsi na nebesích", je to
předně proto, aby nebeského Otce odlišil od otců
pozemských. Navíc je tu zdůrazněno, že ten, kte
rému přísluší majestát, vyjádřený slovem"nebesa"
je přece skrze Ježíše naším Otcem. Že je tento
nebeský Otec všudypřítoimý, to se předpokládá ja
ko samozřejmé, takže ta slova nesmíme chápat míst
ně.
To je patrné i z toho, že v Novém zákoně má První prosba Modlitby Páně zní v obou evangeliích
me dvojí znění Modlitby Páně, odlišné ve slo stejně: "POSVĚŤ SE JMíNO TVÍ!" Židovský způsob, z
vech, totožné v podstatném obsahu. Jedno v 6. velké úcty boží činnost opisovat pasivními tvary,
kap.sv.Matouše, druhé v 11.kap.sv.Lukáše.Oba nám dnes nezapovídá vyjádřit to v duchu našeho
jazyka aktivně:"Posvěť, oslav své jméno!" Obsaho
texty jsou stejně významné a cenné, i když
se v bohoslužbě i osobní modlitbě více vžil vě to znamená;"Ukaž se lidstvu jako to, co jsi text Matoušův. Nikdo nám však nebrání, aby Bůh!"
chom v osobní modlitbě a meditaci používali Druhá prosba je opět v obou evangeliích stejná:
i textu Lukášova. Někteří badatelé se dokon "PEUE KRÁLOVSTVÍ TVÍ! "Aktivně přetlumočeno by
ce domnívají, že Lukášův stručnější text je to dnes znělo:"Dej přijít svému království, prosad svou královskou vládu!" Je to pros
původnější, a že církevní obec, ze
“
ba za dokonalé, definitivní splnění to
které vyšel a pro kterou ji psal Ma
ho, co hlásal a co připravoval Ježíš:
touš, si jej poněkud rozvedla, rozší
Božího království, Božího kralování na
řila na způsob vykládající parafráze.
prosté Boží vlády v lidech a v celém
Bud jak bud, mezi prvními řecký mlu
kosmu. My, křesťané, se nebojíme toho
vícími křesťany kolovaly zjevně dva
to cíle, k němuž všechno směřuje. My
různé překlady MODLITBY PÁNÉ z pů
po něm toužíme; my se modlíme, abychom
vodní palestinské aramejštiny, kte
ho dosáhli. Dokud se podruhé, definirou mluvil Pán Ježíš, do světového
tivně nesetkáme s oslaveným Ježíšem,
jazyka, kterým byla tehdejší pozdní
Božím králem, připravuje v nás jeho
řečtina. Lukášův text má pro nás,
příchod Duch sv. Proto zde některé sta
zvyklé na text Matoušův, výhodu toho,
ré rukopisy Lukášova evangelia připoju
čemu jazykovědci říkají ozvláštnění.
jí na způsob výkladu prosbu:"Sešli na
Co by nám mohlo příliš zevšednět
nás svého sv.Ducha, aby nás očistil!"
častým opakováním, to se nám tu uka
zuje jakoby v novém osvětlení.
Třetí Matoušova prosba u Lukáše chybí.
Asi proto, že to je rovněž výklad,roz
Všinněme si hned oslovení Boha, kte
vedení prosby druhé. U Matouše zní:
rým tato modlitba začíná. Matoušův
"BUD VŮLE TVÁ JAKO V NEBI TAK I NA ZE
text zní:"Otčenáš, jenž jsi na nebe
MI! "Jistě tu jde o naši odevzdanost do
sích. " U Lukáše čteme stručné oslo
vůle Boží. Ale nesmíme ji chápat pří
vení: "Otče!” Z celé souvislosti No
liš pasivně, jako pouhou rezignaci.Jde
vého zákona plyne, že je to překlad
spíše o naši aktivní oddanost Bohu,
aramejského slova"átóa", To vlastně
ochotu plnit jeho vůli, jeho přikázání
znamená "tatínku". Je to něžné, ro

poslouchat ho. "JAKO V NEBI TAK I
NA ZEMI",to znamená "všude a ve
všem". Můžeme ovšem myslet i na
"krásné nebeské tvorstvo,"které už
dosáhlo Božího království-a které
mu se má připodobnit tvorstvo do
sud pozemské. A zase to můžeme vy
jádřit aktivním tvarem:"Dej, aby
se všude a ve všem uskutečnila tvá
vůle! Prosaa svou vůli v pozemském
tvorstvu, jako jsi ji už prosadil
v tvorstvu nebeském!" Čili opět:
"Prosaď svou universální vládu!"
Čtvrtá, u Lukáše třetí prosba zní
v obou evangeliích podobně. Podle
Matouše říkáme:"CHLEB NÁS VEZDEJŠÍ
DEJ NÁM DNES!" - Slůvko "vezdejší"
je v češtině vžité, ale zastaralé.
Původně v něm nebylo "zet" ale 'tes"
Znamenalo prostě "každodenní""pro
všechny dny".Zdá se, že v Matoušo
vě textu je to prosba časově omeze
ná •."dnes",popřípadě "pro dnešek a
zítřek". - U Lukáše je to trochu
rozšířeno: "Náš denní chléb nám dá
vej každého dne."V obou případech
jde o prosbu skromou, nenáročnou.
Neprosíme o kdovíjaké zásoby nebo
bohatství; prosíme o to, co je prá
vě tečí nutné k životu. Přitom je
tu chléb symbolem všech hmotných
potřeb, živobytí, jistě i zdraví.
0 tyto luiotné potřeby právem Boha
prosíme, ale ne na prvním místě.
To nám Pán Ježíš ukazuje pořadím
proseb. Jinde v evangeliích říká:
"Hledejte nejdřív Království Boží
a všechno ostatní vám bude dáno
navíc, takřka nádavkem,"

"A ODPUST NÁM NAŠE HŘÍCHY, neboŤ I MY ODPOUŠTÍME KAŽDÉ
MU, KDO SE PROVIŇUJE PROTI NÁM!" Amen
Zřejmě poslední promluva náhle zesnulého Otce Alexandra
HEIDLERA. Bylo mu jen 63 let. Doma vedl svaz katolických
vysokoškoláku - Českou ligu akademickou. V zahraničí se
zúčastnil, pokud mohl, všech význačnějších náboženských
nebo vlasteneckých podniku, pěstoval činně ekumenismus,
a hlavně formoval nábožensky posluchače Svobodné Evropy.
Vynikal nejen solidním vzděláním a darem plynně mluvit,
ale i dobrotou srdce a hlubokou pokorou.
AŤ BRZO SPOČINE JEHO DUŠE V BOŽÍ NÁRUČÍ !
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Podle "Inaestimabile Donům" z 24.5.t.r. o liturgii je
zakázáno číst u oltáře jiné texty než Slovo Boží, t.j.
Písmo. To zakázala už r.1970 Něm.biskupská konference,
ale dodávala: "Mezi vybranými čteními musí být jedno z
evangelia." Tak se leckde zakořenil zlozvyk, že se místo
Slova Božího četly výroky nebo úryvky děl různvch osob
ností, jako např. Pascala nebo dokonce komunistů
Bertolta Brechta, Cardenala ap. Ani sebe náboženštější ne
bo mravně hluboký text nemůže nahradit pramen víry, t.j.
Písmo svaté.
Ve vatikánské kryptě bude postavena madarská kaple "Magna
Domina Hungarorum, kterou snad posvětí sám sv.Otec, 8.10.
Sv.Otec poslal 20 ti str.okružní list gener.představe
nému benediktinů a všem představený, aby uskutečňovali
myšlenky sv.Benedikta:modlitbu, práci,otcovskou autoritu.
Argentinský president generál Viděla poslal dopis předs.
bisk.konference, kde ho žádá o jeho názor, jak dojít k
demokratickému zřízení ve státě; odůvodňuje svou žádost
tím, že Církev má své historické místo v národě.
Liechtenstein zničil už připravené známky k olympijským
hrám v Moskvě; nepřišly vůbec do prodeje. Je to sice fi
nanční ztráta, ale Lichtenstein dal přednost cti před penězy; protestuje tím proti okupaci Afganistanu.
Prof.Kung, ředitel ústavu pro ekumenickou teologii v Tubingen, která byla vyňata z pravomoci Církve, hlásí, že
Po kladných prosbách přicházejí
bude pokračovat ve své vydavatelské činnosti. Je otázka,
prosby záporné. A zase nemá Ježíš kolik katolíků se bude o jeho knihy nyní zajímat a které
nakladatelství "riskne"jejich vydání. Měl prý jako prof.
na mysli jakékoli zlo a neštěstí,
teologie velmi málo posluchačů.
ale především nejhorší zlo, nej
větší neštěstí: HŘÍCH A POKUŠENÍ,
V červnu byli v Africe vysvěceni první kněží africké mis.
které k němu vede. Prosíme o od
kongregace Ježíšových apoštolů, zal.Kairboniánem P.J.Napuštění hříchů a o sílu přemoci po gerengenim v Ugandě r.1968. Kongregace se ve vých.Africe
kušení, popřípadě o takové vedení rychle rozrostla, v Naircbi má svou Školu. Od r.1976 je
Boží Prozřetelností, abychctn se ne- i ženské větev "Mariiny evangelizující sestry", pod du
octli v pokušení, na které svou
chovním vedením Veronských sester. Má 800 noviců a novimravní silou nestačíme. Matoušův
cek a přes 100 mužů se připravuje na kněžství. Mladí se
text nakonec zosobňuje Pokušitele: zabývají také zemědělskými pracemi a chovem dobytka, aby
"ZBAV NÁS OD ZLÉHO", patmě s vel se uživili.
kým Z.
Kodaňský odvolací soud dostal obžalobu, kterou podal dán
V nějakém smyslu by byli téměř ce ský filmař Jens Joergen Thorsen proti min.kultury a dán
lou tuto modlitbu mohli pronášet
skému film,ústavu. Týká se pornografického filmu o Pánu
už věřící St.zákona. Co je v ní
Ježíši, jehož uskutečnění narazilo všude na odpor.
specificky ježíšovské, to je jed
Nový USA stát.tajemník Edmond S.Muskie, 66 let, je věřící
nak něžné oslovení Boha, jednak že katolík. Je 2. z 6 dětí polského krejčího, který uprchl
lezná spojitost vztahu k Bohu a k 1903 před carským despotismem z ruské části Polska. Jméno
lidem. Lukášův text ji vyjadřuje: Marciszewski si zkrátil na Muskie.
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Přejíždíme po mostě nad močálem, kde je vidět
hřbety několika krokodýlů. Jeden z nich otvírá
obrovskou tlamu, plnou ostrých zubů__ Pak zase
Letíme do Hyderabádu. Pod námi území, kde
při velkých povodních v září a říjnu zahynu opice, papoušci a jiní ptáci, pestrá paleta ba
ly tisíce lidí. Předtím si v srpnu nesnesi rev a odstínů.
Konečně v Puri - poutním městě s řadou chrámů.
telná vedra-až 60°-vyžádala stejný počet
Vstupujeme do jednoho, před nímž jsou pestře po
obětí. Mezipřestávka ve Vyjaivada, pak ve
Vishakhapatnamu. Na letišti se to hemží ro malovaná sousoší draků a slonů, vytesaná z kame
dinami a psy, a -jako na každém letišti - i ne. Vyzouváme si před vstupem boty, a tu vidíme
zde stojí široce rozkročení vojáci se samo dva pomalované slony, kolem hlavy věnce květin,
paly. Protahujeme se , pijeme limonádu a zno věřící před nimi padají na zem, líbají jim nohy,
vu do letadla. Odstup mezi sedadly je mini modlí se, a několik brahmánů vybírá oběti, pení
ze, pytlík rýže, kokosové ořechy, co kdo má....
mální a po vyšlapaném červeném běhounu se
Před oltářem bohů stojí kráva a na svátém místě
válejí papíry, rozšlápnuté kelímky a jiné
odpadky. Piloti s turbany, letušky, servíru vykonává svou kravskou potřebu. Na hřbetě jí sející kávu a zákusky, v sárí s národními orna_dí ohromný zelený papoušek s červenou kresbou na
menty. Letadla jsou tu drahá, a přece tu vi hlavě. Kolem soch bohů se prohánějí opice a nik
do je nesmí vyhnat, vždyt bůh Hanuman má také
díme rodiny i s šesti dětmi.
opičí tvář, kterou mu dali bohové, když ho ze
Konečně v Bhudaneswšru. Na letišti vyhrává
zbožného věřícího povýšili mezi sebe. Kráva žere
vojenská kapela a důstojníci v parádních
uniformách salutují dvěma generálům a jiným, květiny, které položili před bohy věřící-je svá
kteří přišli přivítat ministerského předse tá, může si to dovolit. Kolem zapalují Indové
du. -My však sedáme do aut, slunce praží... olejová světélka a svíčky, kráva se ohání ocasem
a brzo jsme na cestě, která protíná džungli. a její bučení se nese chrámovou svatyní. Tedy po
dívaná "pro bohy", ale smát se nesmíme! Do někte
Lemují ji palmy a v příkopě u cesty vidíme
rých chrámů není dovaleno vstoupit. V nich opice
houf dětí z hliněných chatrčí se střechami
z palmových listí. Děti jedí rukama ze zele nejsou, ale prohánějí se na věžích a vížkách a
ných listů tropické rostliny kukuřičnou kaši kradou banány ze Stánků.
Mávají nám, smějí se - a my jim stejně odpo V Puri prodávají klenotníci pravé perly, až 4x
levnější než v Evropě. Žena z naší výpravy si
vídáme.
kupuje celý náhrdelník. Utrmácené nás rikše od
Pak je najednou kolem džungle. Auta jedou
krokem, kola se boří do prachu. V době deštů nášejí do našeho hotelu, pár metrů od mořského
pobřeží bengálského zálivu. Není ještě šest a
se tudy jet nedá. Otevřenými okny slyšíme
tma jako v pytli. Kdo si šel při měsíčku zapla
vřeštění opic. Dvě se usadily na střeše
auta a další na kapotě; marně se šofér snaží vat, toho doprovázeli dva domorodí plavčíci, zde
se totiž odvažují krokodýlové až k břehům. Jdeme
ji odehnat, zakrývá mu totiž výhled.
Náhle šofér zabrzdil; asi pět metrů před ná na procházku, kolem nás několik mladíků nabízí
mi se důstojně přes cestu plazí asi 4 1/2 m korály. Kupujeme nakonec něco pro naše parádnice.
dlouhý had. Když se vztyčí, vidíme zploště Na druhé straně je džungle. Náš pokoj je v příze
lou hlavu a kresbu v záhlaví, podobnou brý mí, kolem plno moskytů. My jsme očkovaní, ale
lím. Brejlovec indický, kobra, jeden z nej jinak si vyžádá tato nemoc v Indii ročně pár ti
síc lidí. Bosí sluhové s hadrem kolem beder od
jedovatějších hadů na světě. Naspěch nemá,
šofér vyskakuje z auta a kleká si do prachu. poledne spustili nad postelemi sítě proti mosky
tům, ještěrkám a jiné havěti. U stropu vrtule
Kobra si ho nevšímá a brzo mizí ve vysoké
ventilátoru-přesto je asi 35°. Na oknech jsou
trávě džungle. Domorodci ji uctívají jako
svátého hada
bojí se mříže, ale sítě už dávno protrhaly opice, takže
si všelijaká havět může špacírovat sem a tam. Po
jí,
ale
verandě skáčou obrovské žáby, podobné našim ropu
když
kobra chám, ale mnohem větší. Na stěnách koulí velkýma
zaúto očima průhledné ještěrky"geckos".Jiné, zelené,
asi 25 cm dlouhé,dělají dřepy u mé postele. Zá
čí,
vratnou rychlostí běhají po pokoji brouci, větší
brání
se,obvykle než roháči. Zabil jsem sandálem asi 3. Spolknul
už pozdě. jsem pár prášků proti horečce, mám 38,5, nechal
jsem si přinést chlazené pivo, ale do postele se
Věří, že
mi nechtělo. Po další dýmce jsem vlezl do poste
toho, kdo
kobru zabi le. Probudila mě ještěrka, lezoucí mi po ruce.
Vyhodil jsem ji - i další na síti. To byla naše
je, i jeho
rodinu, stih nejhorší noc v Indii....

CESTA DŽUNGLÍ

ne neštěstí.

Emil MUSIL

"NAŠE DCERA SE VYSTĚHOVALA !"

inteligentní, brzo pochopí, jak sobecké je přá
telství "světa", do kterého se dostalo, po kte
rém toužilo a uvědomí si se studem, jak jste hc
nesobecky, vroucně milovali.
Pak musíte čekat - jako Otec z Kristova podober
ství, s otevřenou a láskyplnou náručí. Jakmile
se vaše dítě objeví ožebračené a plné studu, nic
mu nevyčítat, nezmiňovat se o svém zklamání a bc
leští. Ví o tom dobře. V žádném případě nesmíte
dopustit, aby při obtížích s dospělými dětmi v
nich vznikla zahořklost či nepřátelství."Vy,
otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely
odvahu," píše sv .Pavel v Kol. 3,21. Velkorysým po
stojem OPRAVDU NEZIŠTNÉ LÍSKY se změní vzdor ml
aých v podvědomý obdiv. Bůh vám je vrácí, budet
li o to opravdu vroucně prosit.

Většina rodičů se zděsí, když se od nich
dospělé dítě odstěhuje. Co z něho bude? Do
jakých krizí se dostane? Bude žít nemravně,
bezuzdně. Proč nedá na naše rady? Co dělat?
"Naše osmnáctiletá dcerka se od nas odstě
hovala. Bydli s nějakým mladikem. Její jed
náni nás těžce zranilo. Snažili jsme se vy
chovat ji dobře. Neubližovali jsme jí, dali
volnost ve vyberu studia. Pák šla do práce,
přivydělat si. Naše napomináni bylo marné.
Prostředi, v němž žije, je silnějši. Můžeme
ji zase získat? Poradte nám!"_______________
Dnes se dívá mnoho rodičů bezmocné na to,
jak jejich dospělé dítě odchází, chce vést
svůj vlastní život. Je přirozené, že to bo
"MUSÍM
E V NEDĚLI NA MŠI SV?"
lí. Snažili se vychovat dítě dobře a nyní
vidí, jak jde vlastní cestou. Vžijme se do "Učitel náboženství řikál
její situace. Je jí 18 let, podle zákona je našim dětem, že máji jit v
svéprávná. Chce být svobodná a finančně ne neděli na mši, jen když
závislá, chce, aby se jí rodiče nemíchali
k tomu čiti vnitřní potře
do jejích rozhodnutí.
bu. Neplati už církevní
K tomu má sklon každý člověk, jakmile do
vřikázání?"
spěje. Chce být samostatný a ne dělat jen
Od dob apoštolů dodnes žádá
to, co chtějí rodiče - i když to myslí dob Církev, aby se světila neděle,
ře. Chce být odpovědný za své činy!
den Zmrtvýchvstání Páně.
Rodiče to pochopitelně netěší. Na druhé
II.Vatik.koncil říká:"!/ ten
straně si však musejí uvědomit, že v té do den se musejí sejit křesťané,
bě je skončena výchova dítěte. Je to mladý aby slyšeli slovo Boži, měli
člověk, dospělý, odpovědný za způsob svého pódii na mešni oběti a ták mysleli na utrpení
života a za své povolání. Je to pro rodiče zmrtvýchvstání a oslavení Pána Ježíše, který ne
těžké. Tuší, že dcera nebo syn vyrostli,
daroval nový život, "takže máme skutečnou naději
staví se tu a tam proti nim, budují vlastní když už Ježíš Kristus vstal z mrtvých. "/I Petr .
život podle jiných hledisek, než které po Z./Konstituce o posvátné liturgii. Platí tedy
kládají za správné rodiče - a obvykle také stále církevní přikázání, zbožně být přítom
správné jsou.
ný v neděli a zasvěcené svátky na mši svaté, stá
Rodiče oprávněně ranil fakt, že dcera žije le. Církev ví, že dokud se věřící živí slovem
v konkubinátě s neznámým člověkem. Dříve to Božím a eucharistickou obětí, jejich víra se ne
skutečně nebývalo. Děti zůstaly v rodině
znetvoří a neodumře. 0 každou vzácnou věc musím
tak dlouho, až si založily vlastní rodinu. bojovat, i proti svým choutkám. Jinak si ji pře
Hlavně děvčata se vdávala přímo z dcmu.
staneme vážit a nebude nás oživovat.
Dnes je to bohužel jiné.
V důležitém případě jsme omluveni od účasti na
CO
D E L A T ? - Máte čisté svědomí, dí mši sv. :ošetřování nemocného, služba atd. Můžeme
tě jste dobře vychovali, k návratu je přinu jít i v sobotu večer. Jsou rodiče, kteří řeknou:
tit nemůžete. Zbývá vám jen důvěra v Boha, "Chceš na mši? To je nápad, jedeme na výlet!"
který bude doprovázet vaše dítě i na kři
"Aspoň v neděli chci mít klid!" Tím sníží v očíc
vých cestách.
dítěte nejen mši sv.,ale všechny mravní hodnoty
Vzpomínáte na PODOBENSTVÍ O MARNOTRATNÉM
pak ař se nediví, když je dítě opustí a začne
SYNU? Otec ho musel pustit do světa, i když žít na vlastní pěst-ne vždy mravně.
s tím nesouhlasil a věděl,
že jeho Dávají-li rodiče dobrý příklad, zamiluje si mši
syn je příliš nezkušený a
mladý, sv.i dítě, zvlášt když ví, co se při ní děje.
než aby si udržel ve "svěLaxní pojetí" jen když mám náladu" se přenese i d.
tě" finanční a mravní hodJ
ostatních oblastí života:"Učit ge budu, až budu
noty. Že ho "svět"/'přá
mít náladu."Budu věrný ženě, jen když se mi chce'
telé" a "přítelkyně" o j
"Budu podporovat staré rodiče, až budu k tomu cí
ně ožebračí a poníží ho
tit potřebu!""Poslouchat zákony,hodí-li se mi t
až do světa vepřů a hno
Uci-li tomu dítě učitel náboženství, promluvte <.
je. - Je-li vaše dítě
ním. Nepomůže-li to, musíte upozornit biskupa,
dobře vychované a
i Kontrolujte, co se děti v náboženství učí a
'učte se s nimi. Do každé rodiny patří katechis
mus!
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4. Mají spojovat obyvatele miničtvrtí s vel
kým společenstvím farnosti.

Generální shromáždění ŠKOLY VÍRY,
Tento model obnovy se zdá být víc než dobrý.
zal.P.Jakubem LOEWEM ve FreiburFarnost sv.Františka Xaverského v Paříži už
gu/CH/ hovořilo o zkušenostech z
jej začala uskutečňovat. Ředitel ŠKOLY VÍRY
pastorální obnovy farností.
Noel Aebischer vysvětlil, že návrh není jen
Výchozí bod byla ústava školy,
nápad, nýbrž výsledek ponalého procesu zrání,
podle 2.kap.Skutků apoštolských,
vyrůstající ze zkušeností postních dob tří
začínající popisem vzniku Církve
let.
sesláním Ducha sv. - Tento text
Tento model by se mohl uskutečnit v imoha
byl po 2000 let zdrojem obnovy
městských farnostech - a kdyby se vhodné
křesťanství, růstu nových řádů
vpravil, dal by se použít i na venkově.
a duchovních společenství.
Pokud
víme, studiím na ŠKOLE VÍRY trvá dva
Méně známé jsou modely farností,
roky a po absolutoriu se vracejí "žáci",
které staví na tomto textu. Pro
většinou mladí lidé, zpět k svému povolání
to si tam pozvali katolíky z
jako křesťané, kteří mohou s čistým svědomím
farnosti sv.Františka Xaverského
opakovat slova Nového zákona:"Vím, komu jsem
ze srdce Paříže.
uvěřil." Pracují intensivně apoštolsky ve
P.Masseo Caloz se přičinil o to,
svém okolí.
aby účastníci měli pokud možno
stejné předpoklady při výměně zku
šeností. Poukázal 120 posluchačům
na čtyři základní sloupy společen
ství, uvedené v Sk.ap.2,42: APOŠ
TOLSKÉ UŠENÍ, BRATRSKÉ SPOLEČEN
STVÍ, LÁMÁNÍ CHLEBA/mše sv,/a MODLITBA.
P.Jakub Loew vylíčil obšírně obraz obnovy společen
Po 45 letech úmorné práce dokončil
ství podle tohoto textu v církevních dějinách Asumptionista Gerand Branssard 10ti
ve stále nových variantách.
svazkovou Encyklopedii katolických arciAdolf HARDY, farář farnosti sv.Fantiška Xa^rského
v Paříží a Michel ďOrival, předseda evangelis.rady, biskupůa biskupů USA - s jejich životopopsali jejich pařížský model. Farnost má 37 tis.oby .pisy od r.1789 do 51.12.1978 - celkem
vatel, 5000 není pokřtěno. Žijí tam vyšší a veřejní 150 životopisů a portrétů hodnostářů
latinského i východního obřadu, znaků
úředníci, ale i studenti, dělníci a přistěhovalci.
V posledních 3 letech vzrůstá počet křesťanů, kteří a j.údajů. R.1953 zničilo tornádo ko
lej, kde se usadil a r.1971 autor oslepl.
se zúčastní v postní době práoe ve skupinkách. Ze
Na Nobelovu cenu míru byli pro rok 1980
zkušeností skupin vypracovala evangelisační rada
farnosti návrh na obnovu; jde o malá společenství v navrhnuti Jan Pavel II, president Car"miničtvrtích". Poslední jednotku tvoří asi 300 oby ter a španělský král Juan Carlos.
Sověti zařazují rusko-pravosl.biskupy
vatel - tedy opravdu malá skupinka.
Ústřední myšlenka z veřejného dokumentu, kterou před do tří skupin: 1.absolutné poslušní:
patriarcha Pimen, metropolita Juvenal,
ložila evang.rada jako návrh k obnově křesťanského
odpovědný za ekumenické styky, metr.
společenství famíkům: "Po zkušenostech se skupinami
Sergěj z Oděsy, arcibisk.Nikodym z
pracujícími v postní době let 1978, 1979 a 1980 ve
Charkova. 2. loyální, ale trochu moc
čtvrtích, na základě našeho doporučení Duchu sváté
mu a po poradách se školou víry a s P.Loewem se dom aktivní, hlavně ve snaze, získat pro
níváme, ze d.obrý by byl tento návrh: V mini-čtvrtích víru mladé: metropolita Nikodým z Lenin
gradu, Filaret z Kijeva a řada biskupů,
farnosti /tedy i v domovních blocích velkých nájem
např.z Rigy, Astrachanu, Smolenska a Kaních domů/h;/ měla vzniknout malá společenství a
lininu. 3.Ti, kdo se snaží zákony obe
uskutečňovat svým životem ducha společenství, spo
jít a ztěžují práci vlády: Metropolita
lečné modlitby a otevřenosti k bližním, aby se sta
Mikuláž ze Lvova, arcib. Vladimír z
la pravými zdroji křesťanského života; jedním slo
Archangelu, arcib.Donát, bisk.Nikor z
vem - uskutečnila pravé společenství. "
Astrachánu, Damaskin z Vologradu, Josef
MALÁ SPOLEČENSTVÍ A JEJICH CÍLE. - V každém spole
z Roštová. R.1974 bylo v SSSR 5994 kněčenství má žít 5-10 osob a uskutečňovat tyto cíle:
ží.
l.Mají být místem modlitby za obyvatele čtvrti.
Jako má Neapol krev sv. Januaria,má Špa
2 .Mají vybudovat vzájemnou pomoc na všech úrovních, nělsko krev sv.PantaleonaJ zkapalňuje
především na úrovni ŽIVOTA Z VÍRY
vždy 27.7.-na den. Od loňska zůstala
3 .Mezi nimi má být duch otevřenosti, ale i taktu a
zkapalněná, což se stalo dosud 3 x:
jermocitu, řešit lidské a duchovní potřeby.
r.1914, na zač.občanské války a r.1969.
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ŠVÝCARSKY PLÁN
Po prázdninách zahajuje P.Simčík opět bohosluž}
v curyšské oblasti. V Schaffhausenu
14.září
BIBLICKÉ ÚTERKY V CURYCHU, Brauerstx. 99.
v 19,00 hod. Každých 14 dní
9. a 23.září

AARAU-kostel sv.Petra a Pavla v kryptě,/u
nádraží/,
v 18,15 hod./každou 2.sobotu v 18,15
BADEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.koste
la v 11,15 hod.
BERN-Dreifaltigkeitskirche,sobota 18,00 h
BASEL-kaple Lindenberg č.12.neděle v 9,30
slovenská.Každou 3.neděli v 18 hod.česká
V BADENU - každou 3 .ned.v 11,15 slovenská 1
CURYCH-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.,ne
děle a I.pátky - česká
19,00
KapInka Kolpinghausu,Wolfbachstr.15.1.pat
ro, neděle - SLOVENSKÁ MŽE SV,
9,30
CORTATT.TOD-IO km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon,farní kostol sv.Petra
3.ned.v mesiaci
10,00
FREIBURG-v kaplnke sv.Jozefa pri kostele
sv.Petra, Av.Gambach,sobotu před I.ned.l8h
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4.ned.v mesiaci
9,30
RÚTI-TANN-kaple u katol.kostela, každou
2.neděli - 16.3.
9,30
LUZERN-St.Peterskapelle,neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra,
St.Peterstr.ll.Herblingen, parkoviště pro
ti kapli,
14.září
10,00
SOLOTHURN, každou 2.neděli,11.5.,25.5 ., 8.6
22.6. Spitalkirche
10,30
St.GALLEN,pos1.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pferreiheimu-Gallusstr.34,
WINIERIHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
slov .mše l.sob.v měs.St.Urbankirche 18,45
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce,14.Avenue du
Mail,II.patro, 2.ned.v mesiaci
18,30

0 TC 0 V É - M I S I O N Á Ř I
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Linden
berg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŽIMČÍK-8OO4 ZÚRICH,Brauerstr.99.
tel.01-2415025, P.ANTON BANÍK,t.01-2414455
P.MARTIN MAZÁK,1110 MORCES, La Longeraie
t.021-717713.
P.VILÉM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

SV. VÁCLAVA oslaví věřící z basilejské a přileh
lých oblastí v poutní basilice v Mariastein cca 15 km od Basileje, směr Binningen-TherwilBiel-Benken - mší sv. v 9,30 hod, spolu s bene
diktiny z Mariasteinu. Asi ve 12 hod.se sejdeme
k pikniku na malebné louce u hradu Rotberg, kte
rý je od Mariastein vzdálen asi 15 min.chůze.
Kdo chce, může navštívit na franč.území zříceni
nu Landskrcn, kde se chovají epice. Je to asi
půl hod.chůze od basiliky, v pohr.pásmu, kam je
možné vstoupit i bez pasu. Odpoledne bude zasvě
cení Panně Marii ve skalní kapli pod basilikou,
kde se uctívá milostná soška Jezulátka s Pannou
Marií ze Steinu. Doporučujeme krajanům tuto pov
a doufáme, že se z ní stane tradice, stejně ja
ko z pouti do Einsiedeln a pod Sántis.
neděle
14.září
/Inf.do 7.září tel.061-223273 - po 18 hod./

4*

NAŽEHO PATRONA oslavi*také Curych a Winterthur
mší sv. a promluvou P.Dr.Jaroslava SKARVADY z
ŘÍMA
27. a 28.září
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ pod Sántisem se bude konat
jako obvykle v ekumenické kapli, ve 12 hod.mše
sv., po ní piknik v přírodě. Promluví k nám tak
P.Dr.SKARVADA
28.září

PODZIMNÍ PRÁZDNINY PRO MLÁDEŽ od 9-14 let v
Casies-St.Martinu j prihl.P.Šimčík
4.-18.října
•
DUCHOVNÍ CVIČENÍ V QUARTENU - povede letos na
přání účastníků, kteří nemohou přijít na "dlou
hé "exercicie P.prof.Dr,TOMÁŠ SPIDLÍK. Počet mís
je omezený, proto se přihlaste VČAS - do 20.říj
na nejpozději! Mladí a větší děti mohou být uby
tování v podstatně levnějších mládežnických uby
tovnách; pro menší děti je tam místnost s hrač
kami a dozorem. Cena cca 90 frs - 31.10 - 2.11.

«

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA ve Winterthuru
22.11.
*
Zimí SPORTOVNÍ TÝDEN PRO MLÁDEŽ v Saas AlmageJ
ve Wallisu
pd 7.do 14 .února 1981

PŘÍŠTÍ ROK se "dlouhé" exercicie v Bethanien a
duchovní víkend v Quartenu posunují o týden do
předu, t. j. 26.-29.3., a 3.-5.4. 1981.

♦

NA NEPOMUCENUM, kolej pro čes.a slovenské bohoslovce v Římě se v Einsiedeln vybralo 1334,90 fr
a v západním Švýcarsku 1340 frs. Pán Bůh zaplatí
*
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE vydala životopis v pověsti
svatosti 1941 zesnulé Aničky ZELÍK0VÉ-M3RAVSKÉ
EXSULTET z péra P.J.KOLÁČKA,SJ.a vynikající díle
o křest.apoštolátu:CHAOTARD:ClNNOST A VNITRNÍ
ŽIVOT. - Dostanete u svých misionářů.

„LÁRY - FÁRY !”
Na rozhlasové promluvy Zdeňka Nejedlého si všichni pamatuje
me, ať to byl jeho pravidelný pořad Na okraj dne ti Živá slova.
A znáte také jisté tiskařského ^otka, který nehlídán - někdy
i hlídán, dovede v novinách a vůbec v tiskařské Černi nadělat
velke" nepříjemnosti. Změnit znění slova, celých vět, a z oslav
ného Článku tragicky zesnulé osobnosti udělat jediným zásahem
úplnou frašku.
Každé odvětví veřejné’ činnosti má' svého šotka, který si k naší
malé radosti volně pobíhá mezi námi, připraven necekané pro
vést nový kousek. I rozhlas má zvláštní druh této škodolibé
bestie.
Sve' pořady chodíval Zdeněk Nejedlý natáčet na magnetofonový záznam už v sobotu odpoledne
před nedělním dopoledním vysíláním. Jednu sobotu volala jeho sekretářka, z'e je Zdeněk Nejed
ly nemocen a že přijde natáčet až v neděli ráno; v neděli ho omluvila, že nemůže přijít vů
bec, a prosila, aby si rozhlas zařídil náhradu. Službu mající inspektor to provedl s nejlep
ším úmyslem. Věděl dobře o Nejedlého vztahu k Smetanovi, narychlo pořídil výběr z jeho oper,
napsal pro hlasatele omluvné hlášení a hlasatel je přečetl:"Pro zaneprázdnění Zdeňka Nejedlé
ho vysíláme namísto jeho Živých slov několik árií z oper Bedřicha Smetany." Hned nato se jako
z udělání ozval pan^Beno Blachut a zazpíval první slova Smetanova Dal ibora:"Kde meškáš,
ZDEŇKU?" Nejedlý prý se velmi zlobil, nevěřil v rozhlasového šotka a pokládal to za Špatný
vtip. Mél už totiž nejednu předchozí zkušenost.
Před jeho Okrajem dne byl^dopředu plánován a skutečné se vysílal operní blok. Předehry, árie,
dueta z Českých oper. Když se blížila devátá hodina, k^y měl začít mluvit Zdeněk Nejedlý,
upozornil hlasatel_Cech inspektora, že chybí jedna a půl minuty hudby. Jak se to vždycky v
podobném případě dělává, přidal inspektor ještě jednu árii, a to zpěv Janka z Blodkovy opery
V studni. Dobrý úmysl, výsledek katastrofa. Janek zazpíval:"Aj, to bude švanda, aj to bude
švanda! Ty hloupé Čáry, aj to jsou samé, samé láry fary! Aj, to jsou samé láry fáry. Aj to
bude Švanda..." Hudbu "sjeli" a hlasatel oznámil:"Na okraj dne promluví Zdeněk Nejedlý."
Zdeněk Nejedlý byl velmi vázne nemocen. Ačkoliv to nikdo nečekal, přece jen se dostavil k natacem. Ve vládním studiu vsak natáčela oficiální projev zahraniční vládní delegace. Vedou
cí programové správy Nejedlého přivítal s omluvou a požádal ho o chvilku strpení, než se
uvolní studio. Aby^star^ Nejedlý nemusel cekat na chodbě, zavedli ho do služebny inspektora,
kde visely na stěnách různé provozní vyhlášky, návěstí pro hlasatele, záznamy o změnách v
programech,^rozvrh^ práce ve studiích, rozdělovníky služeb a podobně. Kdykoli někdo z význač
ných lidí těžce stůně a jeho stav je^vážný, je všude na světe, ýakkoliv to zní kruté, připra
ven jeho nekrolog s osobními daty; někdy je pro případ smutku připraven i náhradní program.
Pracovníci rozhlasu, kteří Zdeňka Nejedlého tehdy provázeli, proto zneklidněli, když se zdvihl
z klubovky a začal siQs tvrdošíjnou zvědavostí jemuvlastní detailně pročítat všechny vyvěše
né papíry. Strnuli hruzou, když spatřili, jak se blíží k oznámení:"V případe úmrtí akademika
Zdeňka Nejedlého vysílejte následující hudbu..." s připojeným seznamem děl Bedřicha Smetany
a Zdeňka Fibicha^ Zdeněk Nejedlý si seznam pozorně přečetl, obrátil se k pobledlým přítomným
a řekl docela nečekaně:"To jste vybrali moc dobře, to všechno mám rád."
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JEŠTĚ

TROCHU

SMÍCHU

Guareschi, známý autor románů o Donu Camillovi a Pepponovi, přenocoval jednou v pařížském
hotelu. Hoteliér mu podal knihu hostů, aby se do ní zapsal, jako všichni slavní hoteloví zá
kaznici. Guareschi otevřel knihu a četl poslední zápis.-Baron de Resigny se sluhou. Chvíli uvažoval a pák napsal: Giovannino Guaresche s kufrem.

Filmový herec se radí s kolegou: "Podívej se, je mi- už skoro padesát, mám dva milióny na
kontě a krásnou vilu, a zamiloval jsem se do sermáctileté dívky. Rád bych se s ní oženil,
ale budu mít úspěch, když řeknu, že je mi padesát?""Větší úspěch budeš mít, když jí řekneš,
že je ti sedmdesát!"

Mladý lékař koketoval s hezkou zpěvačkou. "Mýlíte se ve mně, "řekla dívka,"jsem jako šikmá
věž v Pise.""???""Jsem stále nakloněná, ale nikdy nepadnu."
INSERÁT: Spisovatel kriminálních románů hledá zkušeného policejního komisaře, aby mu pomohl
najít viníka v jeho posledním krimi, protože sám už ztratil stopu.

Mládenec zastaví na uli-j
ci staršího pána:"Může
te mi říci, jak se dostanu do
"Proč se kamarádíš jen s uličníky a ne se
Akademie věd?""Pilnou prací,
slušnými chlapci.""Protože tem slušným ma hochu, jen pilnou prací."
minky zakázaly, kamarádit se se mnou."
"Proč jste mého psa kopnul.
Nápis na obchodě s rybářskými potřebami: Ne - Vždyž k vám jen čichnul?""Měl
máte-li trpělivost čekat čtvrt hodiny na
jsem cekat, až se do mě zakous
prodavačku, nemá cenu, abyste rybařili.
ne?"
"Ten úraz jste si zavinil sám. Jezdím už 10 "Definujte mi slovo rekonva
let a nikdy se mi nic nestalo." lescent! ""Pane profesore, to
"Já také nejsem začátečník, cho je pacient, který ještě žije."
dím už 40 let a to je můj první "Ach, Maxi, kdybys nebyl tak
úraz."
jednoslabičný! ""Proč? Můžeš mi
"Tvé hrubé chování zakryji pláš
říkat Maxinrllian. "
těm lásky.""A kolik bude stát?" "Ty, co je to apatický?" Chvíle
"Co je světlo?""Prosím, pane učiticha. "To nevím a ani trochu mě to nezajímá."
to je něco, co můžeme vidět."
"Podívej se, Jeníčku, na ty ubohé sirotky. Nema
"Nesmysl! Mne můžete vidět jí ani otce, ani matku. Chtěl bys jim něco věno
\ a určitě nejsem světlo." vat?""Rád, tatí, dám jim tetu Elfrídu.
"Hrozné, jak stoupají ce Dva psychiatři běží chodbou kliniky:
ny benzinu.""Mně to neva
"Vám se daří dobře, pane kolego, "vo
dí, tankuji vždy jen za
lá jeden, "a jak se daří
mě?"
deset franků."
"Proč jste včera nepři
"Tak
co
dávali
včera
v
di

"Nahoru to jde
šel na přednášku?""Botěžko, ale dolů
vadle, Elso?" "Rozbitý
lela mě hlava, pane
džbán, milostpaní.""Tak
to má snadné."
profesore.""To je vý
jste se seznámila s KLeistem. "Ne, milost
mluva. Střízlivého
paní, jmenuje se Krause."
člověka nikdy hlava
"Ne abyste cestou do školy zlobili!""Ne,mami
'nebolí. To bych ne
budeme zlobit až ve škole."
mohl vůbec přednášet,
"Franta je duší naší pracovní čety.""Jak to?
kdybych zůstal vždyc
Vždyb jsem ho ještě v práci neviděl.""A co?
ky doma, kdykoliv
Duše je přece neviditelná!"
"Divný podnik. Ředitelův švagr je jeho zá mě bolí hlava."
"Prosím vás, čím
stupce, pokladní je jeho manželka, osobní
"Natřete znovu zdi. Tu
krmili to kuře?"ptá risté si stěžují, že už
oddělení vede jeho dcera..""A co na tom,"
se zákazník. "Nevím.
bručí vrátný,"já jsem jeho dědeček."
nemají kam psát podpisy.'
"Proč jste neodevzdal nalezený prsten?"ptá Proč vás to zajímá?"
"Chtěl
bych
být
také
tak
hučený."
se
soudce. 'Protože tam bylo
vyryto:NAVŽDY TV^J. "Tati, jaký je rozdíl mezi psychicky a nervově
Ve věznici chorým člověkem?""První si myslí, že dvě a dvě
se zlobí je pět. Druhý ví, že dvě a dvě jsou čtyři, ale
dozor- zdá se mu to nesnesitelné. "
'ce na "Dovolenou prožíváme úplně o samotě v chalupě
vězně. v lese.""A nenudíte se tam?""Kdepak. Každé odpo
ledne jezdíme do hlavního města."
"Proč mě
V obchodním domě:'Tane prodavač, mě se tu ztrát
pořád otravujete? Však vám řeknu, až bude
la žena. Mohl byste ji dát vyvolat rozhlasem!"
rok 1988."
Osmadvaceti létá dívka se ptá mladší sestry: "Ano, ale rychleji ji najdete, když se postavíti
"Byl tu někdo.""Ano, listonoš.""Něco pro mě? ^ámhle k té hezké proda
vačce a dáte se s ní
"Ne, je ženatý a má dvě děti."
do řečí. "
"Proč jsi mi nabízel ruku, když si mě ne
chceš vzít.""To máš těžké. Tančili jsme spo "Jak je možné, že se
lu tak dlouho a já už nevěděl, o čem mluvit'.' hned seznámíš se vše
|
Na dveřích výtahu patnáctiposchodového dumu mi ženami v hotelu?"
stojí:"Prodám Zachovalou křídlovku." Za ho "Jednoduše. Mám v kuf
ru nápis:ŽENY a ten po
dinu tam někdo připsal:"Konečně!"
*
"Víte, kdy se bude v Československu říkat věsím na dveře svého
pokoje
."
"Co
to
jste za turistu, že
zlatý socialismus? Až tam zavládne komu

ÚSMĚVY
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nismus ."

si nevezete zakázané věci?"

OD KAŽDÉHO TROŠKU !
INDIÁNSKÝ RÝŽOVÝ SALÁT. - 100 g rýže, peperoní, rajské, svazek
ředkviček, 1 1/2 lžíce majonézy, lžíce
citr.stavy, sůl, pepř, špetka cukru, tro
chu salátového koření.
Uvaříme rýži ve slané vodě, dáne okapat a pro
lijeme studenou vodou. Peperoni a rajská zba
víme zrníček, umyjeme a nakrájíme s ředkvič
kami na kostečky. Z ostatních přídavků udě
láme omáčku a zamícháme s kostečkami do rý
že. Hodí se k roštěnce či šunkové roládě.
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CIKÁNSKÝ SALÁT. - 2 vuřty, 2-3 okurky, 100 g
ementálského syrá, 1 1/2 lžíce citr.štávy,
2-3 lžíce oleje, lžička horšíce, špetka pap
riky, sůl podle chuti, cibule. K ozdobě raj "Stačí trochu zakoketovat
s číšníkem, a obsluha je
ská, vejce a kolečka cibule.
Z citr.štávy, oleje, hořčice, papriky, soli a na drobno nakráje bezvadná!"
né cibule se udělá omáčka, pak se okurky, vuřty a sýr nakrájejí na jemné plátky, smíchají
s připravenou omáčkou, ochutí, upraví na mističky a ozdobí plátky na tvrdo vařeného vejce,
rajskými jablíčky a kolečky cibule.

AMERICKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT. - 5-6 velkých vařených brambor, dosa krevet, 2 lžíce kousků man
darinek, 2 lžíce ananasových kosteček, 7 1/2 lžíce citr.štávy, 2 lžíce majonézy, sůl a papri
ka podle chutí, lžička hořčice, trochu salátového koření. - Brambory oloupeme, nakrájíme
na kostečky, omyjeme rychle krevety, dobře okapané kousky mandarinek a kostečky ananasu
vložíme do omáčky,udělané z konstantních přísad a pečlivě promícháme.Salát zdobíme červený
mi třešněmi a jemně nasekanou petrželkou.

BRAMBORY S TVARCHOVO-RAJSKOU OMÁČKOU. - kg brambor, 200-250 g tvarohu, malá doza rajské
omáčky, trochu koření, 4-5 lžíc mléka, lžička jemně nasekané petrželky. - Oloupané a nakrá
jené brambory povaříme ve slané vodě do měkká a dáme na misku z ohnivzdorného skla, dobře
vymazanou máslem. Pak smícháme tvaroh s rajskou omáčkou, salátovým kořením a mlékem, až
vznikne hustá omáčka. Brambory posypeme petrželkou, nalejeme na ně omáčku, na ni kousky
másla a vložíme do trouby, až je jídlo horké.
BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY SE ŠPEKEM. - Kg brambor, 2 vejce,
80-100 g mouky, 150 g uzeného špeku, špetka solí, špetka
papriky, 30-40 g másla ci tuku, velkou cibulí. - Oloupané
a pokrájené brambory povaříme ve slané vodě, měkké protla
číme. Nakrájíme špek na kostečky, osmažíme a pak i s tukem
smícháme s vejci, moukou, solí a paprikou, dáme
do rozmačkaných studených brambor a uděláme těsto.
Z pevného těsta utvoříme větší knedlíky a vlo
žíme do mírně vroucí vody. Vaříme 5-8 min.,
uvařené vyndáme a posypeme snaženou cibulkou.
K tomu kyselé zelí.
DOBRÉ

CHUTNÁNÍ

!
"Mám tolik^práce, že ne
mám čas se přezouvat,"

