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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
první vánoce, mimo domov bývaly smutné - zato však svobodné, bez zuřivého shánění dár
ků a potravin. Už tehdy nám napadlo, že k vánocům patří i mše svatá a vděčná vzpomínka na to,
že Syn Boží sestoupil v lidské podobě na jednu z jisker vesmíru, zemičku, kterou věnoval
člověku. První člověk podlehl pokušená ženy a žena pokušení zlého dacha - nesplnili jediné
přikázaní Boží a kletbu následků svého hříchu přenesli na celý lidský rod: utrpení, smrt....
Bůh se smiloval nad sténajícím lidstvem. Poslal svého Syna-a ten dal všemu smysl. Jediný
smysl, který uklidní lidské srdce, vyčaruje na rtech mír a úsměv. Nemá-li lidský život tak
hluboký smysl, že zasáhne poslední kořínky naší bytosti-nemá smysl vůbec. Požitek, studium,
přátelství, sport. .všechno má svůj konec, jen život s Kristem překračuje práh života a v ná
ručí Boží se rozhoří plnou pravdou, dokonalou láskou.
Ubohý člověk, který neví, proč žije! Nejubožejší ze všech tvorů na světě! Má rozum a neví k
čemu, má vůli a neví, kam ji zaměřit, má lásku a neví, komu ji věnovat.
Syn Boží nám daroval i svou Matku. Při andělově zprávě, že se jí narodí Syn Boží, Spa
sitel, nechápala ještě Maria plnost zjevení. Ale souhlasila. Pak se její pozná
ní
prohlubovalo a tak rostla i její víra, její radost-i bolest. Radovala
z příchodu Mesiáše, trpěla při pohledu na slepotu a nevděk lidí. Vopro
se
vázela ho od dřeva jesliček, přes dřevo svatebního stolu v Káni Gali
lejské-až po dřevo kříže. Věrná Matka Ježíše Krista zůstává věrná i
jeho Tajemnému Tělu - Církvi. Varuje, pomáhá, posiluje...
Obrazy a sochy Panny Marie mají v náručí Ježíška. Jen
díky Jemu je tím, čím je - Matkou Božího lidu. Ví to.
Stojí při něm od narození až po kříž. Stojí věrně i
při nás.
Sv.Otec věnuje velkou pozornost nodině-Církvi v malém.
Otec má být obrazem Krista, matka obrazem Panny Marie, dě
ti obrazem věřících. Buňka Církve, která se obnovuje do
nrůstající generací. Má-li být zdravá, musí žít podle
rad a zásad toho, který ji stvořil-podle evangelia.
Zdravá křesťanská rodina zplodí někdy vzácnou buňku-dru
hého Krista-kněze. Dobrý kněz-produchovnělý a osvobozený
od ridinných starostí-se cele věnuje poslání apoštola,
peči o Boží děti. Stejně, jako se Kristus dokonale věno
val svému poslání a obětoval se-za mne, za Tebe, za nás.
Jak těší kněze přítomnost jeho duchovních dětí kolem
oltářního stolu, kolem zpovědnic, jakou radost má z je
jich duchovního růstu, z lásky manželů, z péče rodičů o
děti..a jakou radost mají věřící, vidí-li, že kněz žije
jen pro Krista - v nich!
Vánoce jsou svátky rodiny. Nezapomínejme při nich na naše
obětavé duchovní Otce, kteří zpřítomňují Kristovu oběť na
oltářích, kteří nozhřešují, žehnají a světí. Věnují nám,
jako kdysi Kristus - sami sebe.
Ať se v nás a v našich rodinách znovu narodí Kristus. Ne v
ledovém srdci a skále nedůvěry, lhostejnosti, ale v útulném teple hluboké víry, pevné naděje a vroucí lásky.

Vaše

r e d a k c e

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec jmenoval 30 nových čle
,V býv.klášteře kartuziánů v Aggsbachnů mezinár.teol.komise pro otáz
Dorf-Dol.Rakousy, se konal od 11.-14.10.
ky katol.víry. Komise má pomá
2.mezinár.kongres kartuziánů. Přes 70
hat kongregaci víry při zkoumá
vědců se radilo o teol.a historie.
ní teol.problémů. Je v ní za
/ otázkách svého poustevnického řádu.
stoupeno 19 národností a různé
Sovětské úřady zabránily věřícím
teol.školy, m.j.i švýcarští
zúčastnit se mše sv.kard.Kdniga v kateologové Urs von Balthasar a
'tol.kostele v Moskvě.
dominikán P.Ch.v.Schoenbom.
P.Virgil Kinzel, benediktinský opat
Kongregace víry vydala 20.9. I
v Rohru-kde našel domov i břevnovský
instrukce o křtu dětí. Připo
opat P.Dr.A.Opasek-se dožil 1.10.-70 ti
míná prastarou praxi křtu dě
let. Přišel z opatství sv.Václava z
tí a nutnost, i dnes je křtít
—
Broumova.
a zařídit podle toho praktickou
Sv.Otec vydal svou 2.encykliku o svá
pastoraci. V II.díle vyvrací ná- ,
tosti smíření-sv.zpovědi: Dives in
mitky, v III .udává pastor .směrnice.,
misericordia - Bohatý v milosrdenství.
V den světových misií 19.10. při
JP.II.otevřel 22.10 podzemní protiletecslavných bohoslužbách u sv .Petra
Ké prostory k uskladnění vatikánského
připomenul sv.Otec důrazně:"Všich
tajného archivu, jehož nejstarší dokument
ni věřící.. .mají vždy a všude možnost a po je z 5.st. Kryt je zabezpečen i proti atomové
vinnost šířit víru," t.j. apoštolovat.
bombě a má 100 km regálů.
Chrám Boží moudrosti - Hagia Sofia - v Is Studijní a dokumentační středisko ýstav Pavla VI.
tanbulu, původně křesťanská basilika, pak
v Brescii, organizovalo za ved.Msgra Pouparda ze
mešita a za Kemala Atatúrka museum, bude
sekretariátu pro nevěřící od 24.-26.10.mezinár.
zase modlitebnou mohamedánů, jak oznámil
kolokvium o I.encyklice Pavla VI. Ecclesiam Suam.
min.kultury Revril Koraltan. V basilice se Tento ústav chce důkladně studovat dílo Pavla VI.
r.1967 pomodlil Pavel VI.
Biskup v San Diegu-Kalifomie, vydal pastýřský
Sv.Otec sloužil první mši sv.v madarské
list, varující věřící před Ku Klux Klanem, který
kapli ve vatik.kobkách, k výročí 1000 let
šíří nenávist, ničící srdce i ducha. Katolíci
od narození sv.Gerharda, a poslal madarskýn prý biskupova varování příliš nedbají.
katolíkům také dopis. Při oslavách v chrá Mezinár.úřad práce a švýc.biskupové pozva
mu sv.Štěpána v Budapešti měl přemluvu
li sv.Otce do Švýcarska. Měl by přijet bud
kard.-sekretář Casaxoli.
v červnu nebo v červenci.
28.září skončili dominikáni gener.kapitulu V čele delegace moskevského patriarchátu přijel
v NSR ve Naldbergském klášterním kos tele
do Itálie na několikadenní návštěvu pravos.arci
na památku 700 let od smrti sv.Alberta Ve biskup Pitirim z Vládivostoku. Prohlásil, že i
likého -dominikána. Potvrdili usnesení minu SSSR se nábož.probouzí, hl.mladí. SSSR má 73
lé kapituly z r.l977-katechese nevěřících, diecézí, 3 semináře, 2 koleje, 18 klášterů, z
hledání nových kazatelských možností, stu toho 11 ženských a asi 2000 bohoslovců. Nejvíc
dium nekřesťanských kultur a systémů, otev katolíků je na Ukrajině, kde mají nyní dovoleno
řenost vůěi otázkám spravedlnosti a lepšího zpovídat se a přijmout tělo Páně z rukou pravo
pochopení významu moder.sdělovacích prost slavného kněze, kteří mají kněžskou moc jako ka
ředků pro hlásání víry. Pro nás je zajímavé, toličtí kněží. Na Litvě je prý nábož.život velmi
že generál řádu má prozkoumat, je-li v Ma- intenzivní. Prohlásil, že návštěva je pro něho
darsku a CSSR možnost obnovit dominikánskou duchovně velmi důležitá, umožňuje mu spojení
provincii - zničenou komunisty.
se sesterskou římsko-katolickou Církví.
Švýcarský podnikatel Erhard Mettler věnoval Židovská obec v CSSR vymírá a žije ve strachu a
před odchodem na odpočinek svým zaměstnan nejistotě. V Praze je 600 židů-před válkou 55 ti
cům jako projev vděčnosti 20 mil.franků. Za síc, v celé republice 5000-10000 židů, před vál
čínal se 4 zaměstnanci 1945 v Greifensee.
kou 560 tis, ýstav pro židovské záležitosti v
Rada televisních sérií ztrácí přitažlivost. Londýně vydal zprávu, podle níž od r,1979 vydá
Na německou sérii Berlin-Alexanderplatz se vají sovětské úřady méně povolení k vystěhování.
při 4.pokračování dívalo jen 9 proč.diváků. Letos se průměrně dostalo do Vídně měsíč
Silně propagovaná serie Narum Christen
ně 1652 osob, loni 4275. Žadatelé o emig
glauben ztratila brzo většinu zájemců.
raci musejí předložit pozvání příbuzného
V Biafře žádají katol.biskupové nigeriánské I.stupně z Izraele.
spolkové státy Imo a Anambra o vrácení škol Odpůrci komunistů zničili rozhlasovou stani
a pozemků, zabavených minulou vládou. V 10 ci dominikánů v Limě-Santa Rosa. Zanechali
1 jodech dokazují, že náboženská a mravní
prohlášení, že stanici i její archiv zničili
pro levě orientované vysílání v Den lidu.
úroveň zestátněných škol silně poklesla.
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FALSIFIKÁT
Marta pohlédla úkosem do termého pozadí, kde vedoucí vnucovala ostýcha
vým manželům drahou a bezcennou sošku. Pak se podívala pátravě na hezoun
kou, nevinnou tvářičku mladé dívky.
"Mohu-li vám důvěrně radit, tento obrázek nekupujte, "řekla pomalu, ne
spouštějíc z ní zrak. Dívka rozšířila nebesky modré oči:"Proč? Je to dá
rek k vánocům! Matce něho snoubence."
Marta polkla a znovu se ohlédla po majitelce obchodu. Manželé jsou nerozhodni,
muž vytahuje peněženku, ale žena vrtí hlavou. Šéfová velkodušně slevuje.
"Mohu vám důvěřovat?" ptá se Marta tiše dívky.
"Jistě! Přísahám....!"
"Obrázek je pouhá kopie, ne originál. Rychle si vyberte něco jiného, rychle.."řekla skoro
neslyšně, protože se blížila vedoucí se soškou v ruce a manžely za zády. Dívka poodstoupila,
čekala, až vedoucí vyinkasuje peníze a předá sošku k zabalení.
"Líbí se vám tedy obraz, který jsem vám doporučila?"usmála se vedoucí sladce a sáhla po
obrázku. Dívka vysunula bradu, ale hned neodpověděla.
"Tedy 900 marek, prosím." Pokladna zařinčela.
"Ne! Obrázek nechci. Oklamala jste mě. Je to kopie - falsifikát!"
Vedoucí užasle spustila ruce z pokladny. Marta zbledla.
"To...to..je cmyl. Jste snad znalkyně?"
"Nejsem. Ale upozornila mě na to vaše prodavačka!"
Marta měla pocit, že jí dal někdo políček, šéfová se pomalu otočila. Z jejího zraku vyprcha
la sladkost, rty se zlověstně sevřely. "Ta ternu nerozumí.."řekla nedbale,"nemá potuchy...ani
právo.." poslední slovo skoro zasyčela.
Dívka pokrčila útlými ramínky. "To si vyřielte mezi sebou. Ale do obchodu, kde se podvádí,už
nevstoupím. A rozhlásím to i mezi svými známými, .jsou stejně bohatí, jako já!"
Sotva zaklaply za dívkou dveře, s honosným nápisem STARÉ? A MODERNÍ UMĚNÍ, obrátila se šéfo
vá zuřivě ke vzteklé Martě.
"Ale dámy!" konejšila je posluhovačka a balička,"dámy...prosím.."
"Dávám výpověd,"předešla šéfovou chvějícím se hlasem Marta,"zítra už nepřijdu..."
Než si uvědomila, že zítra je Hod Boží vánoční a než mohla šéfová vychrlit své nadávky, na
které si Marta za celého půl roku práce v obchodě nemohla zvyknout, odběhla Marta do šatny,
třesoucíma se rukama si odložila
pracovní plášf, nacpala ho do tašky, přidala jiné drob
nůstky z vyhrazené skříňky, oblékla kabát a vyběhla zadem do úzkého, temného dvora, kde za
metala v chumelenici domovnice sníh a táhlým, chraplavým hlasem si zpívala vánoční koledu.
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"Jak to, že jsi už doma, mami?" podivil se syn."Máš přece čas. Babička s tetou nemají ješ
tě hotovou vánoční večeři a Jitka dostrojený stromeček."
Marta zvolna odložila plášf, hodila pracovní oděv do koše se špinavým prádlem, odhrnula
pramének vlasů z čela a obrátila se k svému velkému, světlovlasému synovi.
"Mami! Maminko! Co se stalo? Není ti snad dobře...?"
Vrhla se mu do náruče a rozplakala se. Odvedl ji něžně k pohovce, vzal ji za ruce, pomalu
je hladil a pozorně naslouchal, co mu vzlykavě vyprávěla. Jak ji miloval, tu obětavou by
tost, která se po otcově smrti o něho a o sestru Jitku tak pečlivě starala! Bylo mu těžko
u srdce, když viděl, jak se jí řinou slzy z očí... Vypravovala pomalu, vzlykavě__
"Ta holka je vyslovená mrcha!" řekl hněvivě. Marta udiveně vzhlédla. Její chlapec nikdy ne
mluvil drsně. "Jak se umí přetvařovat. Jistě klane manžela! Chudák!"
"Je zasnoubená. S nějakým milionářem! Sama je také bohatá, ten norkový kožich a tak..."
"Chudák. Ale možná, že je stejný jako ona a bude mu to jedno. Ženy z těchto kruhů slouží
jen jako reprezentantky, dodavatelky miliónů a dárkyně dědiců těchto miliónů..."
"Míšo! Nesmíš hned odsuzovat."
Políbil ji. "Já si takovou nevyberu. Přísahám!" zvedl dva prsty.
"Ona také přísahala, "povzdechla Marta s jemnou výčitkou.
Zazněl zvonek. Slyšeli šourání babiččiných kroků, dveře skříply, ozval se zvonivý hlas.
"To je ona," zašeptal Michal, "bude se ti určitě líbit, maminko. Anděl.. .skvost!"
Vstoupila dívka s hezounkou, nevinnou tvářičkou a nebesky modrýma očima.
"Ano - to je ona!"opakovala matka. Dívka ustoupila, syn svraštil obočí."To je ona. Už jsme
se dnes viděly, že? Máte pro nne dárek, padla jste na méně poctivou prodavačku? Falsifikát?
Stejný falsifikát - jakým jste zřejmě sama."
Místo zásnub oslavovali na štědrý večer štěstí, že včas rozeznali lež od pravdy.

BEZPEČNÉ HNÍZDO
Slimáci, hadi, škorpioni neznají zoufalství; nemůže si zoufat stonožka,
velbloud nebo krkavec. Zoufat si může jen člověk, který v sobě nosí věčnost
a nekonečnost. Cím víc očekává, tím hořčí může být jeho zklamání. Cím víc
doufá, tím větší je bolest, když se jeho naděje neuskuteční. Člověk jediný
ze všech tvorů má duši, která touží po nekonečnu a snaží se dostat nad to,
co vidí, čeho se dotýká, co cítí. Jen on může získat všechno na světě a přesto ho to neuspokojí. Když propase nekonečnost a věčnost, pro kterou
je stvořen a která sama ho může uspokojit - pak si zoufá.
To, že člověk touží po pravdě, po lásce a po dokonalosti dokazuje, že mu ně
co k plnému uspokojení, k dokonalosti života chybí. S touto touhou je spo
jena naděje, v nejprostší formě pohled do budoucnosti. Bez naděje by nemohl
sedlák zasévat semeno, nemohla by matka tisknout dítě v náručí ani vědec
bádat. Kdyby člověk nečekal, že z jeho činů vzejde něco dobrého, nevkládal
by do země semena, nepřitisknul péro na papír.
Doufáme v něco, co může být v čase, nebo až za časem. Je-li předmět naší
touhy omezený tímto světem, přijde jednou zoufalství. Vždyt si vždycky uvě
domíme, že to, co máme, nám jednou smrt vytrhne z ruky. Pak cítíme v srdci
rozpor mezi nekonečnou touhou a konečným uspokojením, mezi sladkou slupkou
a hořkým jádrem. Přeložíme-li však uskutečnění naší touhy za hranice prosto
ru a času, do nekonečna, nic na tomto světě v nás nevzbudí zoufalství.
Všechno totiž tímto světem končí - a pak se plní naše naděje.
Kdo zná dějiny filosofie a myšlení posledních dvou století pozoruje, jak
se lidské názory posunovaly od nesmírného optimismu - prakticky ničím neohra
ničeného--^k zoufalství, beznaději - která dnes vhání tolik lidí do ordina
cí psychiatrů.
Optimismus dnes není tuze v módě. Lidé netouží
tolik po štěstí jako po jistotě, po bezpečném
koutku, kam nezasáhne atomová střela, kam nevstřikne nenávist svůj jed, kde mohou žít v
hospodářské jistotě. Proto se dnes tolik uprch
líků v Evropě zajímá o vystěhování do USA. Ale
kdo jim zaručí, že tam budou v bezpečí?
Filosofové minulosti usuzovali z touhy člověka
po štěstí, že existuje absolutní štěstí, Bůh a
mravní zákon. Dnes chce mít člověk hospodářskou
jistotu - aspoň! Změnu pojetí můžeme přirovnat k
různému postavení cestujících na moři. Dříve se před-cestou ptali, jestli
mají v kabině okénko; dnes se ptají na záchranný pás. Mnozí nevědí, má-li
vůbec jejich život smysl, cíl. Proto tolik sebevražd mladých a kněžských od
padů. Raději na to nemyslí, cítí, že z odpovědi vyplývají etické požadavky,
na které nejsou připraveni a snad ani ne ochotni, schopni je plnit.
Člověk, který ví, že jeho cíl je v budoucím životě, je klidný a spokojený.
Světové události se ho nedotýkají, osobní tragedie a nesnáze poměrně snadno
rozřeší. Ztratí-li však člověk naději, nemá-li Boha, na kterého se může obrá
tit, musí si pospíšit, aby urval něco ze života. Věřící může čekat; nevěrec
musí pádit. Zavře se brána - a je po všem. Proto ty netrpělivé rvačky, potyč
ky a války, aby se něco urvalo, než zajde slunce. Komunismus je logický vý
sledek zoufalství. Nemá-li člověk naději, nemá ani život mravní zásady. Sa
mé války a revoluce, "kravály mladých" a guerilla, to všechno otřásá dnešním
světem, nebof lidé se snaží se šíleným zoufalstvím ještě něco pro sebe za
chránit - než zmizí svět.
Kdo má naději je jako chlapec s drakem. Drak je vysoko v mracích, ani ho ne
vidí, ale drží šňůru pevně v ruce a cítí, jak táhne. Je-li naše naděje vybu
dovaná na Bohu, cítíme už zde, na zemi, jak nás táhne, láká. Ovšem jako dě
dic musí nejdříve věřit ve svůj nárok na dědictví, než v ně začne doufat,
tak i my musíme mít hlubokou víru, abychom mohli mít i silnou naději.
A před silnou nadějí zoufalství zmizí.
Fulton J. S H E E N

KŘÍŽ NAD RUDOU HVĚZDOU
ni o ponoc, které končí otřesnými slovy
svatostc,
budiž tak laskav a zasadíe se o mne. Není-li to možné,
požehnejte aspoň micky mému mučednictví pro víru." Z to
ho vidíme, že příslušníci semináře se hlásí k oficielní
pravoslavné církvi a chápou postoj patriarchy, který
často podléhá komunistické vládě a proto ho také mozí
pravoslavní kritizují.
Cíle semináře uvádí základní dokument. Mladí lidé se
scházejí k nábožensko-filosofickému studiu a modlitbě,
aby "uhasili žízeň po živé křesťanské lásce; aby uspoko
jili potřebu náboženského vzdělání, které nikde jinde
nezískají, hby mohli lépe ukojit nesmilnou toahu poznat
pravoslavný světový názor. kby chránili křesťanské hod
noty před nevěsícím svetem a hájili náboženskou svobodu.
Pate povinnost vyznávat Krista."
U pravoslavného semináře nejde jen o hnutí vnitřní cír
kevní obnovy, ale o obnovu křesťanských hodnot vůbec.
Skupiny se scházejí v soukromých bytech jednou měsíčně;
je jich 40 - 50. Jsou to většinou studenti ze starých
ateisticko-komunistických rodin, jako Ogorodnikov sám.
Prázdnota marxisticko-materialistického světového názoru
je neuspokojila; smysl života našli v křesťanství. Jdou
statečně za nově získaným poznáním, přijímají tresty vě
zení nebo pobyt v psychiatrickém ústavě. V dopise člena
hnutí americké mládeži čteme, že jde o probuzení pravo
slavné mládeže, o "zoufalý paotzit naic Lldikz přiroze
Vnes nepochybují ani skeptikové o
nosti pAoti neomezene moci
lži."
ksiestánském obrození v některých
Nemalou
roli
hraje
vlastenect

komunistických zemích. Jde hlavně
ví :"Nai£i jimž Ruiko', Poznané
o mladé a inteíigenci a odporuje
Leninovu proroctví, že s hospodář jimž jako aAchzotoQOvz ayiy
ským rozvojem křestánství vyhyne. tolikých. nabozznikých dzjin a
Rozkvet se neomezuje jen na kato kuituAy - uzdo a faii ováni a
líky, šíří se i mezi pravoslavnou zákazům, .KAiitzm danou ivobodu iÍAzzímz jako z-íZteZn/cí.."
mládeží v SSSR a částečné i u
Tato vnitřní svoboda je pro
evangelíku.
Náboženská obroda začala nezávis ně cennější nez svoboda vněj
ší. Od doby, kdy seminář za
le v jednotlivých zemích; stejné
čal r.1978 vydávat svůj vlast
pozoruhodné jsou podobnosti mezi
ní podzemí časopis OBSČINA
hnutími. Vývoj se odehrává mimo
/Společenství/, zvětšil stát ,
oficielní Církev. O tom, kdo dal
svůj nátlak. Minulý rok se
k vzniku popud, víme jen u pol
ských Oás a u pravoslavného semi vláda postavila rázně proti
účastníkům semináře, což se
náře. O začátcích krestánské renezance v jiných zemích víme málo také odrazilo v komunistic
a^ani to se z bezpečnostních důvo kém tisku.
dů nedá uveřejnit.
POLSKÉ HNUTÍ OÁS
PRAVOSLAVNÝ SEMINÁŘ MLADÝCH V SSSR Polské hnutí mládeže SVĚTLO A ŽIVOT bylo zal.r.1954 a
chce šířit pravdy víry. Polská mládež se může zúčastnit
Založil jej v Moskvě r.1974 stu
dent Alexander OGORODNIKOV; neví vyučování náboženství. Vyrůstá v křesťanském ovzduší ro
me, do kolika zemí SSSR se seminář din. V tomto hnutí jde o to, upevnit mladé ve víře, pěs
rozšířil.Existuje v Moskvě a v Le tovat charismatický nový směr uvnitř Církve. Je to
ningradě, na Bílé Rusi/Smolensk/a ústředně řízená organizace s pevným výchovným programem,
na Ukrajině/Kijev/. V Moskvě pra kterou založil r.1954 kněz František BLACHNICKÝ. Zahájil
exerciciemi pro děti, hl.ministranty. R.1963 je rozšířil
coval seminář nerušeně skoro tri
roky. KGB ho odkrylo v červnu 1976. na kursy pro mladé od 14-18 let, trvající až 14 dní.
R.1977 se exercicií zúčastnilo 25 tis,osob,i dospělí,ba
Studenta Alex.Argenitova předali
celé rodiny - 800 skupin. Od r.1976 se hnutí jmenuje
psychiatrickému ústavu, z něhož
SVĚTLO A ŽIVOT- Chce překlenout propast mezi poznanou
napsal patriarchovi Pimenovi volá-
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pravdou/světí o/ a jednáním/život/. Tento fakt s tím, že skupiny se soustavně stýka
Výsledek má být člověk, z něhož ros jí mimo farnost podnítil biskupskou konferenci,
že r.1976 je odsoudila jako "schismatické" a
te "nové společenství", které je
. mW jen s Bohem. Z toho se vyvíjí "sektářské". Na povinné návštěvě v Římě - na
nová kultura, jež prozáří ce jaře r.1977 - podal primas, kardinál László
Lékai Pavlu VI.tak negativní zprávu, že tato
lý život společnosti a
vštípí se časem do mysli společenství i papež odsoudil, což vzbudilo ne
všech lidí. Hnutí je sou jen trpkost v Madarsku, ale 2 kněží spáchali
středěno mariánsky na sebevraždu. Lékai je považován za spolupracov
liturgii-mešní oběť- níka komunistů. Nevíme, jestli jednal pod nátla
a její vnitřní po kem komunistické vlády nebo z vlastní iniciati
chopení. Výsledek- vy. Sebevražda dvou kněží nedává basis-skupinám
právě dobré vysvědčení.
stoupání počtu kněžstva v Polsku. V řadě
diecézí patří polovina seminaristů k tomu Předseda církevního úřadu Imre Miklós prohlásil
loni před zahraničními novináři, že tyto skupi
to hnutí.
ny jsou "církevní záležitost" - ale až po pas
Hnutí biskupové "blahovolně uznávají" podle slov členů. Jako arcibiskup v Krako týřském listu biskupů a odsouzení Pavlem VI.,
vě o něm řekl JP II.:"Ůázy jAou. nejdaležZ- předtím se hrozilo kněžím a studentům soudy těj^Z hybná óZZa. .My, bZihapové, jámě nádZ, jaké byly už před 20 ti lety, kdy se v Madarsku
že tento fiozvoj zadat a patnášZ už ovoce.11 rozšířilo podobné hnutí.
Při letošním jarním zasedání biskupské konferen
I když skupinky se setkávají a rozvíjejí
ce našel - ku podivu - její tajemník, arcibis
mimo farnost, jejich cílem je povznesení
farnosti. Nevybírají jen elitu-přijmou kaž kup Josef Cserháti, pro basis skupinky slova
pochopení: "VnU ditějZ zejména mtadZ ZZdé, vedého, kdo má zájem. Považují se za kvas
denZ Vádiem bv., aby jejZdi dia/iZAmatZcke' i pomístních farností, ovlivňují liturgii ZecenótvZ, liteře jZm dává dony nu což je také smysl tohoto charismatického
Zo^tZ,^ aozkveáto uonZtá
hnutí - a vzorem je bl.Maximilian KOLBE.
Exercicií se zúčastní nejvýš 25 osob, jsou ApoZecnoAtZ,"
jesuitsky ukázněné, vede je vždy kněz, ten
má dva asistenty pro všeobecné problémy a
pět "animátorů", z nichž každý se stará o
pět účastníků. Exercicie mají charismatic
ké poslání a cíl.
Státu se ovšem hnutí nelíbí. Polský ministr
pro církev.otázky Kazimierz Kakol varoval
v rozhovoru se švédským časopisem Svenska
Dagbladet hnutí, poněvadž organizace tajné
ho hnutí mládeže podle skautských zásad
překračuje liturgickou úlohu Církve. Toto
hnutí prý stát nebude trpět.
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Žádal, aby se těmto lidem dalo v Církvi oomovMAĎARSKÉ ZÁKLADNÍ SKUPINY
ské právo. Podtrhnul přání věřících po "pro
Podle očitých svědků vyrážejí "basis" sku hloubení vědomí víry, která chce přesáh
pinky v Madarsku jako houby po dešti. K
nout zdrženlivou a těžkopádnou institucionalisojejich vzniku přispěl komunismus sám. Cír vanou pastoraci." Tyto snahy musejí ovšem zů
kevní představitelé jej označují slovem
stat v rámci základních norem křesťanského ži
"salámový komunismus" a tím jeho nebezpečí vota. - Tak podal basis skupinkám sekretář po
podceňují. Církev je tam v "babylonském
mocnou ruku, dokázal pochopení pro "charismatic
zajetí", kontrolovaná a závislá na státě, ký" obrodný charakter hnutí, ale zároveň dal
poměry víc podobné SSSR než Polsku. Vyučo podmínku, aby se zařadily do farnosti. Kolik
vání náboženství je sice dovoleno, ale ši skupin ho poslechne? Uvidíme.
kanováním rodičů téměř vyloučeno. Tak se
EXERCIČNÍ SKUPINY V ČESKOSLOVENSKU
vyvinula touha po náboženském poučení a
vzdělání, i snaha zbavit se tajnými schůz 0 těchto skupinách ví Západ nejméně. Katolíci
kami státní kontroly. Poměrně snadné spo jsou tam silně pronásledováni a neprospělo by
jení se Západem umožnilo zasílání západní jim, kdybychom psali o podrobnostech a tak
nábož.literatury. Tak se rozvinul liturgic-usnadnili úřadům pátrání. Víme však jistě, že
zejména na Slovensku se konají tajně exercicie
ký život ve skupinkách, kde kněz slouží
mši sv. v civilu/!/, jen se štolou, v ma pro mladé, za velmi těžkých podmínek. Stát se
lém okruhu, kde má větší vliv na mladé li snaží vypátrat obnovenou katolickou akci, vyslý
di a vtahuje je aktivněji do služby Bohu. chá spoustu studentů, žáků, inteligence, dělníků.

novou kuttuAu, novou A.oddnu, novy typ muže, a no
vý typ zeny. Za.doétdve a po na^dek duA<.ck dyekticÁ. maee ddeodogu odmítáme, ekceme ótvoáát nezávdáZy a vnÁtfíne svobodný Avet, Av&t, ktemý
Úřady tvrdí, že se jedná
je óckopen pracovat a MzvZjet te, ekceme napto ryze podzemní organizaci - a mají
ndt bvet taškou a. dát mu ómyód." V těchto semi
pravdu. Je to projev pudu sebezáchrany. nářích jsou i katolíci, baptisté a židé. Spoje
Známe případ 46 letého kněze Vojtěcha Srny ní mezi ruskou a československou mládeží je
z Brna a 27 letého inženýra Miloslava Svač skryté. S maďarskou mládeží - zdá se - se ruská
ka. Jejich proces vzbudil na Západě pozor mládež nestýká.
nost. Máme k dispozici rozsudek, tedy si o Jak mocná křesťanská síla roste na východě?
věci můžeme udělat představu.
Kolik je jí, jak je silná, kterým jde směrem?
P.Sma byl obžalován ze "zločinu", neboť
To ještě přesně nevine. Rozvoj je v plném prou
"bránil kontrole nad církevními a nábož.
du. Vlivy ze Západu jsou těžko možné - ani ne
sdruženími podle § 178 trest.zákoníku."
jsou žádoucí, neboť mládež Východu jde tak těž
Svaček při tomto "zločinu pomáhal" tím, že kou cestou, že jí sotva může zmaterializovaný
mu "nebránil". Srna totiž sloužil r.1977
Západ - i po stránce náboženské - něco nabídnout.
v letní kolonii pro studenty esperanta
Je však pozoruhodné, že všechna hnutí zůstávají
mši sv., na níž byla většina studentů. Nor věrná Církvi - v Maďarsku se basis-skupinky
málně sloužil mši sv.Polák Zielonek, který vyvíjejí mimo farnost většinou z bezpečnostních
kázal esperantsky a Svaček to překládal do důvodů, ale vždy kolem katolických kněží, kteří
češtiny. Tábor organizovala katol.sekce
katolicitu hnutí zaručují víc, než řada "kato
svazu českých esperantistů. Podobné tábory lických "kněží na Západě. Dále je zvláštní, že
se konaly už dříve, mluvilo se na nich hlav “jsou to charismatická hnutí, a jejich cílem je
ně o náboženských otázkách a býval při tom prokvasit starou společnost křesťanstvím. V
onen polský kněz. Svaček dostal 15 měsíců, Polsku se to děje přímo a veřejně v Církvi,
Sma rok a tři roky odebrání stát.souhlasu. v jiných zemích tajně - ale také v Církvi.
Nyní pracuje jako tepič. Svaček byl ze sva
zu vyloučen, proti čemuž německý svaz espe Mohou tato hnutí ovlivnit mládež Západu? Už
jezdí rmoho mladých i starších kněží do Polska rantistů důrazně protestoval.
Biskupové CSSR nezauja a vracejí se plni nového ducha, ducha živého,
li ke skupinám mládeže statečného křesťanství, ryzího, neponičeného
a celého, ducha Kristovy Církve. O hnutích se
|nikdy negativní postoj
nedá imoho psát - s výjimkou Poláků - protože
s výjimkou biskupa z
by pak byla ohrožena. Ale příklad katolické
Nitry, Jána Pasztora,
a pravoslavné mládeže vprostřed bojovně nevěřec
který nemá u katolíků
dobrou pověst. V soukromém rozhovoru přiz kého komunismu - by měl být pro katolickou mlá
dež Západu vzor a vzpruha.
nali biskupové, že skupiny mládeže jsou
rozšířené po celém CSSR v podzemí, a dosta /Podle: D.Treffert:Herder-Korrespondenz, 1980/5./
la se na Západ i zpráva, že v podzemí
existují celé kvetoucí řeholní společnosti,
tajně vysvěcení kněží a biskupové ap. Mají
PĚT POKYNŮ, JAK TELEFONOVAT S BOHEM
spojení s Polskem. Tajní policisté, pře
strojení za kněze, ve společnosti některé
ho "paxteriéra"jezdí do Polska a snaží se
TELEFONNÍ ČÍSLO: ŽALM 49: "VOLEJ MĚ VE DNECH
získat zprávy o skupinkách v CSSR.
ÚZKOSTI, VYSVOBODÍM TĚ A BUDEŠ MĚ VELEBIT!"
SPOJENÍ MEZI TĚMITO HNUTÍMI
Zdá se, že aspoň částečně se skupiny stýká*1 1 .Máš správné předvolací číslo? Nevoláš bezmyšlenkovi tě?
jí a ovlivňují. Podrobnosti záp.katol.tisk^
neuvádí, aby je neprozradil čs.policii. Jak 2.Nedej se odradit, je-li obsazeno. Volej zno
v Polsku, tak v CSSR se sou
vu. Přesvědč se, voláš-li správné číslo!
střeďuje práoe na misie. Hnu
3.Telefonní rozhovor s Bohem není monolog.
tí Světlo a život zasahuje
Nemluv bez ustání, ale poslouchej také, co
až do SSSR. V dopise pravo
říká Buh!
slavného seminaristy mláde
ži USA čteme, že mladí li-1
4. Je-li hovor přerušen, přesvědč se, jestli
dé se považují "za zdvy
jsi ho svou roztržitostí sám nepřerušil!
matemiát, z někoz Kaáa5.Nevolej Boha jen v nouzi, ale projev mu
tuA ^omnuje vieekno zno
i svou lásku, vděčnost a úctu!
vu - novou ópoteenoót.
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
21.července 1927.
"Budeme muset obchod prodat,"řekl mi dnes Otmar."Určitě dostanu na podzim místo. Obchod
už jde dobře, lehce najdeme kupce."
"Nejsem proti tomu,"řekla jsem."Jen kdybych jistě věděla, že místo dostaneš."
8
"Slíbili mi to. V Salzburgu. Ale a£ máme ještě pár neděl na zotavení, než nastoupím."
Myšlenka života bez obchodu mě radostně rozechvěla. Nevstávat tak brzo, nemít stále strach,
jestli nezkysne mléko, jestli zákazníci na prvního zaplatí! Dobrý byt, světlo a vzduch pro
chlapce-co může být krásnějšího? Děsila mě však možnost, že bychom uvízli mezi dvěma židle
mi. Otmar byl neoblcmný. Abych své obavy přemohla, sdělila jsem několika zákazníkům, že se
chystáme obchod prodat.
„ v
22.července 1927.
Chodívá sem často paní z jiné čtvrti. Je zvláštní; podle obleku soudím, že žije ve velmi
těžkých poměrech, podle řeči vypadá na milionářku, která zatím nechce ukázat své poklady.
Její muž žije kdesi v Indii, má tam zlatý důl či něco podobného, nesmírně ji miluje a myslí
jen na ni. Má přijet zítra nebo pozítří. "Zítra"se už táhne dlouhou dobu. Denně kupuje
čtvrtku mléka, tři deka másla nebo marmelády a pět deka vuřtu pro kočku, kterou-jak vždycky
podotkne-má její muž velmi rád. Říkám jí "Angličanka", protože míchá do řeči anglická slo
va - nebol i její muž musí v Indii mluvit anglicky - vysvětlila mi. Nepřichází do obchodu
jako jiní lidé; vpadne v hrozném spěchu a člověk má dojem, že doma hoří a chce přivolat po
moc. Je vždy sama a nikdy nemluví o nikom jen o svém muži-který mi připadá jako pohádková
bytost.
"Paní Wagnerová, jak se vám líbí můj župan?" ptala se dnes, točíc se vpravo i vlevo v čer
veném bavlněném županu s černými sámky. Pak otevřela balík a vyňala modrý župan.
"Pro mého muže, "vysvětí oval a. "Hezký, že? Víte, muži jsou rádi, když jsou ženy v jistých
okamžicích elegantně oblečené a vypadají svůdně. Ušiji si ještě červené pyžama. Myslíte, že
mi červená barva půjde? Jsem blond, modrá by byla lepší, že? Ale červená znamená vášeň a
chci, aby můj muž, až se vrátí, našel moře vášně."
Pozorovala jsem její vrásky, ústa se špatně rostlými zuby, milý, ale zestárlý obličej a vi
děla jsem, že jí už nepomůže žádná barva na světě. Zeptala jsem se, jak dlouho je její muž
pryč. "Ach, co je čas v lásce? Odešel před dvanácti lety, miluji ho však jako na začátku."
"Píše vám?""Ach ne, nepíše vůbec..naše láska je tak silná, že dopisy nepotřebuje. Píši mu
každý den dopis a vkládám ho do krabice. Až se vrátí uvidí, že ho stále vřele miluji."
"Tedy vám od svého odjezdu nepsal?""Miluji ho i bez dopisů. Jeho přítel mi jednou psal, že
onemocněl malárií.""Pokusila jste se zjistit u úřadů, co s ním je?""Ne, proč? Až bude mít
milión, vrátí se ke imě. Úřady pracují povrchně, napsaly mi, že zemřel-ale tomu nevěřím.
Hans nemůže zemřít, vrátí se s miliónem, čekám ho každý den. Muži, kteří milují, tak rádi
překvapí svou láskou. Dnešní svět o lásce nic neví. Sousedé se mi vysmívají, proto kupuji v
jiné čtvrti. Říkají, že Hans dávno zemřel a že jsem se pomátla. Ti budou koukat, až se Hans
vrátí! Dnes jsem uklidila jeho pokoj. Mám si už dnes obléci ten župan? Abych byla oblečená,
až zazvoní. Muži nemají rádi nedbale oblečené ženy - a Hans zvlášt ne. Koupila jsem mu ciga
rety a pivo. Odpoledne jsem málem políbila listonoše a zástupce se šněrovačkami - myslela
jsem, že je to Hans. Snad bych si měla koupit šněrovačku? Nejsem moc tlustá? Hans má radě
ji štíhlou ženu.. "Zírala mi několik vteřin do tváře, pak odběhla tak rychle, jak přišla.
Ode dveří ještě zavolala:"Já tu s vámi povídám a snad se už Hans vrátil!"
25.července 1927.
Prodali jsne obchod a bydlíme v podnájmu na Wáhringerově ulici. Šlo to rychleji, než jsem
si představovala. Sotva jsem rozhlásila, že míníme obchod prodat, vynořil se kupec. Vyjed
nával s ním Otmar. "Koupili jsme obchod za 3500 šilinků, "řekl, "ale maje paní ho tak zvele
bila, že ho prodáme za 4000 šilinků."
Za hodinu byla podepsána kupní smlouva - a jsme svobodni!

ZELENÉ PEKLO
poslal sluhu do Raroba Kulám a pokračoval v ces
tě pěšky.
Pochod trnitým porostem byl hrozný. Dusné horko
v pařící se džungli vysušilo v pórech poslední
"Chcete se pustit do
Vanny - Pater Mélizan?" kapku potu. Z močálů vystupovala mračna krvezeptal se jednoho májo lačných moskytů a rozdírala nemilosrdně tvář i
vého dne biskup Kryštof ruce. Pochod peklem! Plíce vdechovaly oheň a na
Arnošt Bonjean, apoštolský osvěžení byla jen vlažná, zhnilá voda.
vikář z Jaffny, řeholníka Pozdě v noci došel k první vesnici a obyvatelé
mu v kostelíku ze tří stěn a se střechou z pal
z Marseille, kterého před
mového listí upravili postel na prkně, pokrytém
třemi lety - r.1868 - přivezl na Ceylon.
"Velmi rád, monsiňore,"řekl kněz bez váhání. zvířecími kožešinami.
"Ne tak rychle,"usmál se biskup jeho horli Radost katolíků byla nepopsatelná; ochotně po
slouchali misionáře, který je navštívil v jejich
vosti. "Znáte Vanny? Je to peklo Ceylonu.
V nezdravém podnebí Evropan nevydrží. V pra bídném koutku.
Pak se P.Mélizan vrátil stejně hroznou cestou
lese už zubatá zardousila mnoho našich."
"Když jsem skládal řeholní sliby, byl jsem do Rairba Kulám a pokračoval ve spraveném voze
ochoten jít, kamkoliv mě pošlou. I do pekla'.' džunglí. Když dojel do Setti Kulám, pohřbívali
"Nerozkazuji, ptám se. Jste zdravý a silný?' tam právě poslední oběť moru. Věrnost křesťanů
ho dojala - žili tak dlouho bez kněze a přece
"Je mi dvacetsedm, mohu si do lecčehos
zůstali věrni víře.
troufnout. Už jako chlapec jsem se naučil
Džungle byla tak neschůdná, že nechali vůz vza
užívat loktů - dona nás bylo šestnáct."
"Připravte se na cestu. Do těch končin po du a šli pěšky zeleným peklem. V divočině nara
zili na sídlo Weddů, praobyvatel ostrova, kte
třebuji celou armádu zdravých misionářů.
ré kdysi vytlačily do džungle kmeny Singhalesů
Ve Vanny je to nejhorší. Jděte s Bohem!"
Za pár dní vyrazil P.Mélizan s mladým Tamu- a Tamulů. Oděni jen zástěrkou z listí, žili z
lem na voze, taženém voly. Voli klusali ode levu, kořínků a divokého medu. Ja
ko nejvyšší božstvo uctíva
vzdaně vedle sebe a cestující se chránili
li Gala-Jaka-ducha skal.
před vražedným parnem palmovými listy. V
Styk s oním světem jim
noci sloužil vůz za ložnici.
Čím víc na jih, tím horší cesta; už si ani zprostředkovali čaro
dějníci .
nezasloužila své jméno.
Po 145 km dojeli do Vevanie, vjezdu do Van Misionář zůstal mezi di
ny. V obci Ranta Kulám našel řeholník křes vochy dlouho. Dělili se
ťanské společenství-třicet rodin. I když by s ním o zvěř, bydlel v
jejich ubohých chýších
ly žně a rolníci ve dne pracovali, v noci
z větví. Na jeho snahy,
hlídali pole před kanci, buvoly a slony,
obrátit je na víru, jen
zúčastňovali se horlivě mše svaté.
Pak se oba zase pustili pralesem. V houšti potřásali hlavami:"Naše náboženství nám stačí.
V čem jsme se narodili, v tom zůstaneme!"
ně trnů, lián a prastarých stromů se brzo
rozedrala střecha vozu. P.Mélizan si otev Pak pokračovali v cestě. Džungle byla čím dál
řel deštník, aby se chránil před vedrem,ten hustší. Oba poutníci nocovali pod větvemi pra
se však stále zachycoval na větvích. Vlezl starých stromů, trýzněni hejny moskytů; ze spán
ku je budilo prskání pantherů a leopardů, hněvi
tedy pod spací rohož a hodný Tanul řídil
voly stezkami, vyšlapanými vé bručení medvědů, troubení slonů, vřeštění ne
slony. Knězi se zdálo, že sčetných opic, syčení a šustění hadů; ve vodách
se hemžili krokodýli.
se pod pokrývkou udusí.
Sotva však vystrčil hla Neustále je doprovázela zimnice. Často přerušili
vu, aby nalapal tro- na několik dní pochod, protože jeden onemocněl.
chu vzduchu, ro- Ale vzchopili se a vlekli dál vroucím peklem.
zedraly mu tmy Po týdnech se konečně dostali na západní pobře
ží ostrova, kam poslal P.Mélizan vůz s voly.
tvář. Rychle
Když se blížili Natchikandě, běžely k nim houfy
vklouznul zase
chudých, rozedraných lidí. Byli to páriové malé
pod rohož.
Na kostrbaté ces ho ostrova Iranativu, kteří hledali v lesích
tě se jim zlomi Ceylonu divoké ovoce.
la osa. Misionář Kněz mezi nimi zůstal šest dní, pak s nimi pře
jel na jejich ostrov.
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Krásný kostel dokazoval,že kasty - sedláky, rybáře, vápeníky, sběrače plodů, hrnčíře a pra
si i bez pastýře zachovali covníky v prádelnách. Zvlášf miloval parie a bojoval horlivě pro
pevnou víru.
ti nesmyslné pýše vyšších kast, které netrpěly "nedotknutelné"
Pak putoval misionář za
ani v kostele.
rostlou cestou do Puneri. Nakonec musel poslechnout lékaře a odejet do Evropy. Byl by se
Tam ho přijali docela ji rád vrátil, ale brzo po svém příjezdu do Francie - 27.června
nak. Patnáct katolických
1905 v Toulouse zemřel.
rodin, ale ani jediná si
Pro svého apoštola džungle truchlila a nemohla pochopit, že se
ho nevšimla. Střecha koste •už mezi ně nevrátí.
.
Wilhelm Hünermann
la se bortila, stěny byly
poškozené. Pater se ani ne-d
odvážil, dát tam Nejsvě
PERLIČKY Z CESTY S V. OTCE V NSR.
tě jší svátost.
* Při návštěvě ve Fuldě věnoval sv.Otec katedrále ostatek bl.
Na mši nikdo nechtěl-marně
Maximiliána Kolbeho. Znovu potvrdil kněžský celibát a pro
prosil a napomínal. Teprve
hlásil, že individuální zpověd je mu milejší než Bussandacht.
když přišel mezi ospalce s
* V NSR se sešel sv.Otec s Poláky; zazpívali mu lidovou píseň:
klackem, uráčili se jít na
"Bože, zachovej nám naši svobodu" ale se slovy: "Bože, vrat
kázání. Jen téhle řeči ro
Polsku svobodu."
zuměli. Najednou byli vel
* V Mohuči se setkal se zahraničními dělníky a přistěhovalci.
mi horliví, vyzpovídali se
I s Čechy a Slováky, které doprovázel P.Dr.Krchňák, Naše
a po letech přijali Nejsv.
děvčátka mu předala kytici. R.1977 dostal v Mohuči - jako
svátost.
kardinál - čestný doktorát.
18.srpna přistál P.Mélizan
* Sv.Otce doprovázel jeho nástupce v Krakově, kord.Macharski,
zase v Jaffne a vypravoval
* Když letěl sv.Otec airbusem Lufthansy nad městečkem Lindau,
biskupovi o své cestě.
na Bodamském jezeře, rozsvítila se mu na pozdrav světla.
"Byla to nejkrásnější léta
Když loni opouštěl Mexiko, slunce silně zářilo a davy lidí
mého života,"dokončil,"a
na letišti posílaly pozdravy odrazem zrcátka.
jen si přeji, monsignore,
* Cesta sv.Otce do NSR byla výrazně ekumenická a zmírnila na
abyste mě zase poslal k
pětí mezí katolíky a luterány. Spadala do 450.výr.tak zv.
těm ubožákům do džungle,
augsburského vyznání, posledního pokusu o smíření před odpa
kteří tak potřebují pastý
dem luteránů.
ře!" Prosil tak dlouho, až
* U příležitosti cesty sv.Otce do NSR používala vatik.pošta ra
ho biskup ustanovil misio
zítko s nápisem: Summus ecclesiae pastor Germanicum visitat.
nářem ve Vanny. V zeleném
* Brožurka P.Remigia Báumera, zmiňující se o Luterově povaze
pekle strávil tři roky,pak
a o jeho ženě, odpadlé jeptišce, naladila luterány negativně,
se musel, úplně vyčerpaný,
ale přátelství sv.Otce brzo mráček rozehnalo. Luterův rod vel
vrátit do Jaffne.
mi brzo vymřel, potomci sv.Mikuláše z Flue žijí dodnes.
"Byl jsem mezi vámi tak
šfastný,"loučil se se slza
mi v očích s věrnými křestany. "Děkuji Bohu za kaž
dý den, kdy jsem vám mohl
něco dobrého prokázat."
Sotva se zotavil, pustil se
znovu do džungle, hlásat
slovo Boží ubohým divochům.
R.1879 se stal světícím
biskupem apošt.vikariátu v
Jaffne, ale svých apoštol
ských cest do zeleného pek
la se nevzdal. Sdílel se
svými ovečkami strasti,
hlad, žízeň, bydlel ve špi
navých chatrčích, stál při
nich v době cholery a moru.
V Jaffne zažil hrozný cyk
lon; r.1884 zpustošil měs
to i misii, S kněžími vy
hrabávali z trosek domů
mrtvé a zraněné.
Pečoval jako otec o všechny
NAJDĚTE 10 ROZDÍLŮ MEZI OBĚMA OBRÁZKY

EUCHARISTIE
Mohou sloužit mši sv.laici? Existuje mše sv.bez vysvěcených kně
zi? - Dvě úzkostlivé otázky, které se vynořily při pohledu na
zradu tolika kněží a při výhledu na poměrně malý počet budou
cích kněží na Západě. V Polsku by se těmto otázkám smáli a ne
brali je vážně, ale zde si musíme na ně jasně odpovědět.

"Vždyť Kalstus nevysvetťt -óué apoštoly na kněze otejem a kadid
lem. Postat je, aby učxZč a katili. To maže, každý katolík, nemusí
mít kněžské svícení. Stačí kaest a náboženské vzdělaní."

Odpovídáme: Kristus skutečně nevysvětli apoštoly"olejem a kadidlem". Řekl jim při posled
ní večeři:"T0 KONEJTE NA MOU PAMÁTKU. "/Lk 22,19/. Vždyt odpustil také hříchy ochrnulému a
neměl štolu. - Církev kněze nesvětí ani kadidlem, ani svátými oleji - to není podstatné.
POSLÁNÍ, KTERĚ DOSTALI APOŠTOLOVĚ OD PÁNA, PŘENÁŠELI NA DALŠÍ VKLÁDÁNÍM RUKOU.

Pius XII.prohlásil r.1947 výslovně, že vložení rukou s modlitbou je podstata biskupského,
kněžského a jáhenského svěcení. Koncil staré učení potvrdil.
Toto kněžství je rozdílné od obecného kněžství věřících! Prostý, neposvěcený katolík nemů
že konat to, co koná kněz: PROMĚŇOVAT A ROZHŘESOVAT Z VIN.
I kdyby proměňovací slova řekl, nic se nestane. Ani kdyby se k němu vírou přidali věřící.
Dnes to mnozí nesnadno chápou, ale to na skutečnosti nic nemění. Musíme vidět věci z hle
diska Božího. A co řekl Bůh?

POCHYBNOSTI
O
EUCHARISTII 11
V Novém zákoně je mnoho Božích slov, o kterých bychom mohli uvažovat bez přestání, ale na
konec cítíme, že je můžeme pozorovat jen na kolenách. K těmto slovům patří i slova Ježíšo
va ve večeřadle, pronesená nad chlebem a vínem: "VEZMETE A JEZTE. TOTO JE ME TĚLO...
TENTO KALICH JE NOVÁ SMLOUVA V ME KRVI, KTERÁ SE ZA VÁS PROLÉVÁ.. "/Mt 26,26, Mk 14,23,
Lk 22,19, l.Kor 11,24/.
Prozkoumejme blíže tyto krátké, ale obsahem silné věty; každé slovo je velmi důležité.
CO ZNAMENÁ "TOTO"?/je mé tělo/. - Co mám v rukách, co vidíte, co vám podávám, je mé tělo.
CO ZNAMENÁ SLOVO"JEST"? - O ně se už svedlo mnoho velkých teologických bitev. Mnozí pojí
mají slovo"jesL"syiibolicky, t.j."znamená", jako např.Kristus řekl o sobě, že je "vinný
kmen", že je "vchod", že je "dobrý pastýř". U těchto vět jsou spojena dvě podstatná jména:
Kristus a vinný kmen, Kristus a dveře atd. Je to přirovnání. Při poslední večeři to při
rovnání být nemohlo, protože slůvko "toto"je abstraktní a bez slov"mé tělo"nic neznamená.
Co říci k "symbolickému"pojetí Zwingliho? Matka řekne např.dítěti, ukazujíc na kříž, že je
to Kristus - je to však jen obraz Kristův, ne Kristus sám. - Ale jaký obraz Kristův je
chléb, který se ani po přirozené stránce, ani podle židovského pojetí tělu nepodobá?
Luther tvrdí, že tělo Páně se nachází v, s a pod tělem Páně. Na to odpovídáme: Kristus
neřekl, že s chlebem, v chlebě a víně křesEan přijímá jeho Tělo a Krev, nýbrž že chléb
a víno už není chlebem a vínem, ale je to "mé Tělo a má Krev". Mezi hostií před proměňová
ním a po přeměňování je rozdíl jako mezi časem a věčností, mezi zemí a nebem.
Jsou ještě jiné důkazy, že Kristus chtěl, abychom jeho slova chápali doslovně. Opakuje to
tiž svá slova židům o "požívání jeho těla" v negativní i pozitivní formě. Odpor židů vznikl
rávě z doslovného pochopení slov Páně."Jak může dát někdo k jídlu své tělo?" Ježíš je ne
opravil, ačkoliv jindy nedorozumění opravoval, např.u Nikodéma/Jan 3,4/,
u Samaritánky/Jan 4,11/, u židů/Jan 8,57/ i u učedníků/Jan 11,13/. V tak
důležité věci jako je tato by se Kristus nepřesně určitě nevyjádřil.

Slova Páně pojali doslovně i evangelisté - a ti jsou nejpovolanějšími vy
kladateli. Doplnili v aramejském jazyce chybějící spojku "jest". Sv.Pavel
chápal proměňovací slova doslovně, jak čteme v l.Kor 11,27.
Stejně učili i staří cirk.otcové a spisovatelé, např.sv,Ignác, žák sv.Ja
na, biskup v Antiochii/+ 107/: "Oni/ btadaňt, dokétl/ se zdnžajť eucharis
tie a modlitby, protože neuznávají, že eucharistie je Teto našeho Spasi
tele Ježíše Krista, který tapet pro naše hříchy a které Otec ve své milos
tí vzkřísit." [Dopis do Smyrny 7,/).
Sv.Justin, filosof a mučedník/2,st./ poznamenává v listě na obranu křesEanů m.j. -."Bytí jsme vyučení, že tento pokrm je Této a Krev Ježíšova, který

se stát čZov&bem." (Apo£. 7.66.).
Totéž učí i Církev: KRISTUS JE V EUCHARISTII S TELEM I S KRVÍ, S TĚLEM I DUSÍ, S LIDSTVÍM
I S BOŽSTVÍM, PRAVDIVÉ, SKUIECnE A PODSTATNÉ PŘÍTOMEN. /Dogma Tridentského sněmu/.

VÍRA V EUCHARISTII
Jistě - učení o Nejsvětější svátosti oltážní žádá silnou víru. Můžeme se ale spolehnout na
Boží všemohoucnost. Bůh, který řekl:"AE je světlo!" mohl říci také:"Toto je mé Tělo!"
Kristus dokázal jasně v Káni Galilejské při přeměnění vody ve víno a při zázračném rozmno
žení chlebů, že má moc dělat zázraky na chlebě a víně. Svou chůzi po moři dokázal také,
že jeho tělo není závislé na zákonech přírody a může být přítomný tam, kde, kdy a jak chce.
ÚCT A
K
EUCHARISTII
12
Protože Eucharistie není nic jiného, než Kristus sám, vyplývá z toho už to, co řekl o
sv.Hostii - svátosti oltářní - sám sv.Augustin:" 1/ teče paZouoZ Pán po zemí a toto Teto
nám dat k jídtu a k spasení. Nikdo vlak nejez toto TŽto, dokud ho neudil, .a nehreííme
vůbec, když se mu ktaníme, hkeííme vlak, když se mu nektaníme." ( Jn Ps 98.9}.

PrQvOD BOŽÍHO TEla nemá být pouhá podívaná či provokace, ale to, čím býval vždycky:
oslava Ježíše Krista v Eucharistii, spojená s díky a s požehnáním.
Uvědomujeme si dnes tento dar Boží, jeho nenahraditelnost a plnost milostí? Úcta k Nejsv.
Svátosti se musí očistit od omylů a jednostranností - ale nesmí se odstranit!

P.Kurt PALM

MÁTE SMYSL PRO R?

10.Dokážete bez b/tucená zastat doma, je.-ti.
nikdo o rodině nemocný? Ano 1, ne O

Jsou lidé povahově "rodinní"". Rádi žiji v
11 .Uvažujete, o tom, co óe Uane s aodtnou,
rodině, dovedou lehce navazovat kontakty,
kdybyste zemáct?
Ano 1, ne O
mají rádi společenství, kterému se dovedou
12
.Jiti
náeávždéen,
že
aozvodem
aodicu tápá
obětovat. Nemusejí b^t nutně ženatí, mezi
nejvíc dctč?
Ano 1, ne O
kněžími je mnoho mužu s typickými vlastnost
mi otců - svou farnost nebo klášter považu 13.Umíte dobáe naslouchat? Ano 1, ne O
jí za rodinu a stejně pečlivě se o ni sta
14.ZÓ£ežá váti na aodtnne t^adíct?
rají. Řeholní sestry ukazují svůj "rodin
Ano 1, ne O
ný" charakter ve školkách, v nemocnicích,
15.Mate u -sebe -státe nekotík aoddnných ^otov internátech, starobincích a jinde. Ale
gaa^dc?
Ano 1, ne O
teč vyzkoušejme, máme-li rodinnou povahu
i my.
z
14-15 bodů: jste dokonale "rodinný člověk",
1 .Mdtujete rodinné ostavy, kterých 4e zus kterým se dá skvěle žít

castní nejen rodina, ate i pííbuzní?
ano 7, ne 0
Z.Vetáte rádi výtdy z> četou rodinou?
ano 7, ne 0
3.Je pro vás spotecná dovotená samozřejmá?
ano 1, ne 0
4.Je vám nepříjemné, máte-ti se vzdát něja
kého požitku, protože musíte finančně vy
pomoct ctěnu rodiny? ano 0, ne 7

5. Za jímá vás vetice, co vose rodina cítí,
a co si mystí?
ano 7, ne 0

10-13 bodů: máte silný smysl pro rodinu, ale
kladete také důraz na osobní život

5-9 bodů: máte poměrně málo smyslu pro rodinu;
jste poměrně egocentrický

0-4 body: nemáte vůbec smysl pro rodinný
život; nežeňte se, ani nevstupujte do kláš
tera, ani nechodte do semináře - leda byste
chtěl pracovat jen vě
decky, mimo lidskou
společnost.

6.Chystáte-ti se něco podniknout, mystíte
samočinné i na rodinu? ano 7, ne 0
7.litujete vetrni íistý, veimi útutny, vět
rní dobré zařízený domov? ano 0, ne 7

8.Považujete za důtežité prosadit predevžím svou váti?
ano 0, ne 1
9.Povazujete demokracii v rodině za nemož
nou?
ano 0, ne 1

"Pane Múller, pro
sím vás, mohl bys
te mi půjčit hrnek
cukru?"

DOBRÁK PEPÍČEK
Pepíček byl zavalitý tlouštík, dobrák od
kosti. Býval řídícím učitelem kdesi na Mora
vě. Byl ve vězení, ani nevěděl za co. Dana
nechal nemocnou ženu a tři malé děti.
Dělali jsme spolu u jednoho brusu. Brousili
jsme křišťálové sklo do lustrů, které budou
zářit někde daleko, na západě, v krásných
palácích. Jeden z nich je i ve Vatikáně.Nik
do z kupujících netušil, že lustry brousili
lidé beze jména. V brusírně jsme pracovali
deset hodin denně a normy byly tak vysoké,
že ani vyučení brusiči je nesplnili.
Pepíček miloval poezii. Zkamarádil se s
jedním naším básníkem a aby uchoval jeho
tvorbu, dohodli se s kamarádem Viktorem,
že se jeho básně naučí nazpaměť. Denně dře
li a dřeli, aby jednou, až vyjdou z vězení,
mohli krásu básníkových veršů, zrozených v
pekle, předat ostatním lidem. U brusů měli
kousky papírků a na nich části básně, kterou
se právě učili.
Jednoho dne přišli náhle pro Pepíčka, že má
návštěvu. Převlékl se, jak se to dělávalo,
a odešel. Když se vrátil, dlouho mlčel, pak
začal vyprávět.
Přišli dva členové MNV z jeho města. Znal
je, s jedním chodíval dokonce na hony. Zača
li se s ním bavit:"Už zde hniješ dost dlou
ho. Potřebujeme tě v JZD a mohli bychom za
žádat o podmínečné propuštění. Ale s jednou
podmínkou. Že uznáš svou chybu a vystoupíš
z Církve. Vrátíš se pak domů k rodině, man
želka tě potřebuje, děti dorůstají a těší se
na tátu a přece sám chceš, aby z nich něco
bylo. Děti vězňů se daleko nedostanou."
Pepíček mlčel, Očekávali, že na jejich na
bídku přistoupí. Který z vězňů by nepřistou
pil? Vrátit se domů! Snad si mysleli, že mu
prokazují velké dobro.
Pepíček však odpověděl:"Nezlobte se, ale to,
co na mě chcete, nemohu udělat. Raději zde
zhniju." Pak požádal bachaře, aby ho odvedl
zpět do brusírny.

DEN
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POUŠTI - PUSTÝ

Otevři mé oči Pane,
a ukaž mi nad touto pouští
své nebe
Otevři mé ruce Pane,
a pomoz mi v této poušti
zasadit kvSt

Otevři mé srdce, Pane,
a pomoz mi milovat tuto poušt,
nebot je Tvá
DAVID

Když nám to vyprávěl po
chopili jsme, že byl
postaven před jasnou
otázku: bud zapře
to, pro co vlastně
sedí, zapře sám sebe, své přátele a své
ho nejlepšího příteleBoha-nebo mu zůstane
věrný, a pak se ne
vrátí k manželce
a k dětem.
Uplynula nějaká
doba. Jednou ob
jevil službu ko
nající bachař
u Pepíčka lís
tek, na němž
bylo několik
veršů. Pře
dal to s hlášením náčelníkovi a Pepíček šel k
raportu. Udělali z toho velkou aféru, chtěli do
kázat, že Pepíček verše rozšiřoval-pak by to
byl trestný čin. Pepíček při vyšetřování pocho
pitelně všechno zapřel. Hledali důkazy a napad
lo jim, že jeho tři kamarádi musejí o verších
něco vědět a že by vlastně stačilo, kdyby to
potvrdili. Sebrali tedy ime, Ládu a Viktora.
Nejdřív ždímali Ládu, ale ten se jim vysmál:
"Jděte do háje s básničkama, o ty jsem se nikdy
nezajímal!" Když ho vztekle odváděli od výsle
chu, potkali jsme se. Láda se na mě tak šibal
sky usmál, že jsem pochopil: nic není ztraceno.
A pak jsem přišel do mlýna já. "Neřeknete nám
nic nového, Přikryl všechno přiznal. Viděl jste
také ty básně? Rozšiřoval je. Máme tu již víc
svědectví, jde jen o to, abyste to potvrdil vy"
"Nevím o čem mluvíte a nemohu nic potvrdit."
Když jsem odcházel, potkal jsem na chodbě Vikto
ra a usmál jsem se na něho právě tak, jako se
na mě usmál Láda.
Pochopitelně - ani Viktor se nedal znást a tak
proti Pepíčkovi žádného svědka nenašli.
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R.P.

DEN
ZNAMENÍ MOCI
V Jeho jediných rukou, zadarmo
dávajících
v Jeho žehnajících rukou
probodených
jediná opravdová, jediná skutečná
moc a vláda,
jediná opravdová, jediná skutečná
vláda nad světem
Zakončení mohutné epopeje
utrpení Jana ZAHRADNÍČKA,
kterou se učili vězňové zpaměti.

CESTA NA PETRŮV STOLEC
Posledním neitálským papežem byl HADRIAN VI ./1521-22/. P.Blažej RÁŽEK, SJ.,píše o něm v
Církevních dějinách/str.344/."Po smrti prvního medicejského papeže Lva X. nemohli se kar
dinálové shodnout o jeho nástupci. Byla tedy obrácena jejich pozornost na kardinála v konklave nepřítomného, jenž v Říme nesídlil, ale který pro svou učenost a mravní přístnost i
zastávání vysokých úřadů byl všem dobře znám; byl to Hadrian, rodem z Utrechtu, profesor
na lovaňské universitě , pák vychovatel císaře Karla V. V Sas volby byl biskupem v Tortose ve Španělsku, kde byl néjakou dobu i královým náměstkem. Byl to muž již 63 letý,jenž
při vrozené rozvážnosti a houževnatosti se nezalekl přetěžkých úkolu, před něž byl posta
ven. Jsa prost všeho sebeklamu, správně poznával vlastní příčiny zlořádů hluboce vžitých,
a byl odhodlán léčit zlo od kořene. Všeobecný církevní sněm jej měl podporovat v daleko
sáhlém opravném díle. Ale nesmírné obtíže, stupňované mimo jiné i tím, že Rím a kurie vi
děly v Hadriánovi přísného cizince, podlomily jeho zdraví a síly, takže po půldruhém roce
pontifikátu zemřel. Poslední papež "německého původu" patří k nejctihodnějším postavám na
Petrově stolci. Lehkomyslní veršotepci se však z jeho smrti radovali a celou Paskvilovu
sochu pokryli posměšnými průpovídkami, protože šetřil a vybíral daně na válku proti Tur
kům, že nezahrnoval dary vyvolený cech krasořeěníků a poetů./Pasquilo bylo torso antické
ho sousoší, na něž byly lepeny posměšné verše - odkud slovo paskvil/."
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JAN PAVEL II,, se narodil 18.května 1920 a dostal za ochránce velkého světce Tridentského
koncilu, sv.Karla Boromejského. Otec Karlův byl pensicnovaný důstojník - také Karel - a
maminka Emilie zemřela, když bylo malému Karlíčkovi 9 let. Tehdy chodil ještě na obecnou
školu v rodném okresním městě Wadcwicích.
Byl nejlepším žákem, přesto, že místo učení
hrál raději fotbal a chodil na výlety. Oba
sourozenci mu rovněž brzo zemřeli, tak žili
Karel se svým otcem v dvoupokojovém bytě
v Kostelní ulici č.2 sami.
Když začal studovat gyímásium, stal se horli
vým ministrantem Tehdy už byl velmi zbožný a
měl nesmírně rád knihy - úplný knihomol. Uči
telé a přátelé žasli, že dokázal poslouchat
profesorův výklad a číst zároveň knihu.
Ve Wadovickém gymnásiu ovlivnil vývoj mladého
studenta profesor Mieczyslaw Kotlarczyk.
Díky jemu poznal moc proneseného slova, na
učil se, hledat za slovy jejich hluboký vý znám. Když se poznalo, že má herecké nadání,
hrál v různých kusech malé role.
R.1939 se přestěhoval s otcem do Krakova.
Chtěl studovat polonistiku a založil i divad
lo. Se skupinou nadšenců uváděl na jeviště
nové divadelní formy, které brzo upoutaly po
zornost veřejnosti.
Avšak r.1940 se dostává do středu jeho pozor
nosti - pod vlivem P.Mazerského - víc a víc
Bůh. Studuje horlivě náboženskou literaturu;
v duchovním životě podle víry nachází vnitř
ní naplnění a uspokojení, které dosud nepoznal
V té době poznává i krásu modlitby. Nejen
osobní - i při svaté mešní oběti, které se
zúčastnil, jak jen mohl. Objevil rozjímavou
modlitbu, meditaci, vnitřní zamyšlení. Stále
častěji klekával na kamenné podlaze před
Nejsv,Svátostí v kostele v Debniki...
Nebyla to náhoda, ale řízení Boží. V té době
se rozhodoval mezi uměním či kněžstvím. Obojí
ho přitahovalo. Všichni věděli, že by byl vy
nikajícím hercem. Měl smysl pro rytmus, mimi
ku - a chápal nitro myšlenky, děje....

Do umění ho zasvěcoval prof.Kotlarczyk. K víře ho vedl
P.Figlewicz.Rozhodnout se však musel sám, jako se každý z
nás rozhodujeme na křižovatkách života. Modlil se vroucně,
aby mu Bůh ukázal, co s ním zamýšlí. Konečně přišla chvíle,
kdy jasně poznal svou cestu a pevně se rozhodl: BUDU KNĚZEM!
Krakovský arcib.Adam Sapieha ho přijal do tajného seminářebyla válka a vysoké školy byly zavřeny. 1.listopadu 1946
ho tento arcibiskup vysvětil na kněze. Odejel do Říma, kde
dva roky studoval a udělal si doktorát. Pak se vrátil domů
a r.1949 se stal kaplanem v kostele sv.Floriána v Krakově.
Hlavní pozornost věnoval mládeži, Pořádal výlety, lyžování,
jezdili na člunech. Mladí ho milovali a vážili si ho. Teh
dy byla pod pseudonymem Andrzej Jawien uveřejněna jeho první
báseň.
Nejraději by na faře zůstal, ale arcibiskup chtěl, aby se
stal profesorem a pracoval vědecky.
28.září 1958 byl v Krakově vysvěcen na biskupa-v 38 letech.
R.196O vyšlo jeho dílo:LÁSKA A ODPOVĚDNOST. Jedná o mrav
ních otázkách.
8.března jmenuje Pavel VI.biskupa Wojtylu arcibiskupem Kra
kova. Není mu ještě 42 roky.
V květnu 1967 ho jmenuje Pavel VI.kardinálem.

Sedmdesátá léta kardinál Wojtyla procestoval. Z té doby pochází žertovné označení "kardi
nál, který žije z kufru". Navštívil Austrálii, Řím, Československo, Frankfurt, Filipíny a
Irsko. Kam přišel, všude ho rádi viděli, oslavovali a zamilovali si ho. Zářilo z něho vře
lé, milující srdce, odvaha a otevřenost. Lidé byli nadšeni.
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V noci z 28.na 29.září zemřel právě zvolený papež Jan Pavel I. Jeho vláda byla jedna z nejkratších v dějinách Církve. Jeho náhlá smrt - smrt "papeže úsměvu" otřásla celým světem.
Nejvíc kardinálem Wojtylou.
Vzpomněl snad na proroctví
kapucína Otce Pia, že bude
jednou sám papežem?
16.října 1978. Volba trvala
jen dva dny. Bylo šest voleb
ních sezení - teprve při sed
mém - v 17,15 - vystoupil z
komínku nad volebními míst
nostmi bílý kouř. Habemus
papam!
Kardinál Wojtyla přijal jméno
Jan Pavel II. - aby naznačil,
že chce pokračovat v linii,
naznačenou II.vatikánským
sněném, v obrodě Církve. Sta
tečně, pevně, s láskou.
Zatím se jeho obrodné snahy
daří. Modleme se, aby mu Duch
sv.pomáhal. A pomáhejme mu sa
mi. Piáre mu uznalé dopisy.
Poznávejme svou víru, z knih,
z exercicií, v rozjímacích
kroužcích. Každá rodina, ba
každý z nás je Církev v malém.
Budou-li buňky zdravé, uzdra
ví se i naše milovaná Církev.
Zbožnost, statečnost, důvěra
a láska našeho sv.Otce je i
náš vzor!

Clen sekretariátu pro nekřesťany Msgr Jadot-Belgičan, oznámil synodálním Otcům, že budou uveřej
něny 2 dokumenty - o dialogu jako takovém a o
Lékař Lindenfeldské kliniky pro potraty v
normách dialogu s islámem.
NSR Dr.Zwick žaloval P.Pietreka z Neue
Poněvadž encyklika JP II.Vykupitel člověka se
Bildpost, který zahájil před klinikou se
nesmí posílat do vlasti, uveřejnil ji Duchovní
skupinou lidí hladovku. Soud v Darmstadtu
pastýř. Podstatné části encykliky jsou však vy
odsoudil kněze k pokutě 100.000 DM. Kněz
nechány. Chyba v tiskárně - nebo cenzura?
se odvolá. V NSR je ročně připraveno o
Náš milý host P.Petr Eliáš z Austrálie promluvil
život čtvrt miliónu nenarozených dětí.
o poměrech v tomto světadílu a o své práci při
V Lovani se konalo vědecké kolokvium o 16 setkání krajanů ve Winterthuru. Sjeli se zdaleka.
gregoriánském chorálu.
Sv.Otci věnoval Otec Eliáš růženec, který použí
Rektor saleziánské university prof. Farina vala jeho maminka 50 let. Vzácný duchovní dar!
poděkoval něm. vyslanci u sv.Stolice Dr.Gehl- Skupina katol.rodičů v CSSR poslala prosbu sv.
hoffovi za odborné knihy, kterými NSR obo Otci, aby se jeho delegace v Madridu zmínila o
hatila odbornou knihovnu university.
obtížném postavení katolických rodin v CSSR.
V NSR je 1142 katol.škol, které navštěvuje Mlčení vypadá, jako by bylo všechno v pořádku.
296 881 žáků. Jejich počet roste, i při
Podle Katpress-Rakousko, zahájili posluchači
všech nedostatcích jsou tyto školy mnohem
Cyrilometodějské teol. fakulty v Bratislavě
lepší neš školy státní.
20.10. hladovku na protest proti organizaci kolaPři posledních volbách na Jamaice, ovlivňo borantských kněží Pacem in Terris, které rozvra
vaných silně rudými, zvítězila protikomu
cí jednotu katolického kněžstva. Vyzývají cleny,
nistická strana práce - získala z 60 křesel aby organizaci opustili. Prohlásili, že jsou
50. 10 mají rudí. Tak se Jamaika - jako
ochotni spolupracovat se státem, až bude situace
kdysi Čile - v poslední chvíli zachránila
v zemi normální. Jaké sankce podnikl stát proti
před osudem Kuby, z jejíhož komunistického statečným seminaristům není zatím známo.
ráje prchají statisíce ubožáků.
Podle milánského časopisu EPOCA napsal před od
Mohamedáni pilně apoštolují v evropských
jezdem do NSR sv.Otec arcib.Lefebvrovi dopis,
zemích - zatím co z jejich zemí byli křes který se křižoval s 8.dopisem arcibiskupovým.
ťanští misionáři vypuzeni, jejich majetek
Prý bude dovoleno Lefebvrovi a jeho stoupencům
zabaven nebo zničen a křesťanský apoštolát sloužit tridentskou mši sv., přijmou-li pokonje trestný. Otvírají ve velkých křesťan
cilní reformy. Arcibiskup chce uznat, že jeho
ských městech mešitu za mešitou. Mají kan
svěcení kněží nesouhlasí s cirk.právem, uznat
celář, která v první pol.roku rozšířila
koncil - pokud se vykládá v souladu s tradicí
3,4 mil. exemplářů koránu. Emir španělských a učitelským úřadem Církve a nebude novou mši
mohamedánů prohlásil v Cordobě na musulman- prohlašovat za neplatnou. Žádá snětí suspenze,
ský svátek, že se s pomocí Alláhovou stane dovolení používat liturg.knih, vyšlých za Jana
Andalusie opět mohamedánskou. Katoličtí
XXIII., a uznání kněžského bratrstva Ěconu za
králové vetřelce r.1492 vypudili,
papežskou řeholní společnost/t.j.vyňatou z pra
Africký kardinál Otuna prosí evropské země
vomoci biskupů/. 0 dopisu z Vatikánu se arcib.
o bílé misionáře. Evropa má však sama ne
Lefebvre zmínil při oslavách 10 ti letého trvá
dostatek kněží a v mnoha afrických zemích
ní bratrstva. Mezi oběma stranami zprostředko
je vzácný život kněze ohrožen. Poměrně nej val kard.Ratzinger, kterého si Lefebvre cení.
víc kněží věnovalo Africe Polsko - 1130.
Na Poslední večeři Leonarda da Vinciho se obje
V Africe sice stoupnul počet černých kněží- vila plíseň a trhliny. Dostala železnou podpěru
kněžský stav je pro ně stav šlechtický, ale a bude se 18 měsíců "vyšetřovat" než se začne s
většinou žijí v konkubinátech a nenají val restaurací. Poslední byly v XVIII. a XIX.st.
ný inteligenční ani mravní profil. Řím mezi Na eucharistickém kongresu v Lourdech 16.-23.7.
nimi těžce hledá vhodného biskupa.
1981 bude zastoupeno 120 zemí, Sv.Otec se kon
Sv.Otec jmenoval světícím biskupem v Munste- gresu zúčastní také a bude sloužit mši sv.
ru Dr.Hermanna J.Spitala/54 let/.
Poslední číslo podzemní kroniky katol.Církve na
Parlament irské republiky se rozhodl 62 hla Litvě přineslo zprávu, že KGB zatkla ve Vilně
sy proti 15, že nebude měnit ústavní zákon, sestru chicágského jesuity a tři dny ji vyslý
nedovolující rozvod. Změnu navrhla malá
chala, protože se pokoušela posílat bratrovi
labouristická strana.
dopisy.
Kard.Knox z kongregace pro posvátnou litur Jedna ulice v Manhattanu-New York, je pojmeno
gii se ptá biskupů celého světa, je-li v
vána po biskupu Fultonovi J.Sheenovi, který tam
jejich diecézích zájem o latinskou mši sv.
měl r.1927 první velkopátečni bohoslužbu v kos
a jsou-li tam osoby či skupiny, které by
tele sv.Anežky a poslední pak r.1979. Zemřel v
chtěly tridentskou mši sv. 0 výsledku zkou prosinci 1979 při modlitbě ve své kapli. Set
mání podá zprávu sv.Otci,
kal se ještě se sv.Otcem v USA a objal ho se
slzami v očích. Za obrodu Církve se modlil.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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patra. Pokoj byl nevelký, vysoko nastlané lůžko
a obrovský, starodávný psací stůl.
"Právě takový měl náš dědeček,"zvolala stará dá
ma. "Tam bylo tajných zásuvek." Zasmála se. Pak
sáhla sem, sáhla tam a opravdu - jako pod čarov
ným proutkem se otvíraly skryté zásuvky. Větši
nou byly prázdné nebo v nich bylo pár bezcenných
POKLAD tretek.
"Ani zlato, ani diamanty, "zasirél se John, "je
"Tak vám zemřel strýček! Zdědili jste něco?" tu nevíídno. Jdem na kafé!"
"Mement,"zadržela ho stará dáma. Sáhla zkušenou
Johny se zašklebil. "Nevlídnou barabiznu,
rukou zespodu na stůl a tam, kde by se toho
zpustlou zahradu a ztrouchnivělý nábytek!"
nejméně nadáli, vyskočila tajná zásuvka. Byl v
"Nikdo to nechce koupit,"stáhla Mary ústa.
ní růžovou stužkou převázaný balíček dopisů.
"A sliboval nám, že zdědíme bohatství!"
"Přece měl tedy strýček tajnou lásku!"vykřikla
"Hm. Váš strýc prý nikdy nelhal, že? Snad
tajná schránka v psacím stole? Nebo sklep?" Mary a rozvazovala stužku. "Měli bychom respek
tovat jeho tajemství a dopisy spálit,"řekla, ale
Johny pohlédl zuřivě na starou dámu. "Pro
hledali jsme dům s odborníky od sklepení po zvědavost jí nedala. Vyňala ze zažloutlé obál
ky dopis:"Milovaný Boby! Nikdy na tebe nezapome
půdu. Nikde nic. Doslovně NIC!"
nu, i když nás zlý osud rozdělil"Jaký zlý
"Divné,"zavrtěla stará dáma hlavou,"velmi
divné. Vkladní knížka se dá snadno schovat'.' osud? Byla snad dívka vdaná? Nebo zmrzačená?"
Johny ji vytrhl dopisy z ruky.
"Dá. Obešli jsme všechny banky. Strýc tam
"To bude asi ta Katy, o které mluvila tvá mamin
nemá doslovně nic. vybíral si čas od času
značné sumy pěněz..Co kupoval, nikdo neví." ka, "podotknul. Ale ta ho přece nemilovala. Odje
la do Ameriky - s jiným."
"Snad měl milenku,"navrhla stará dána.
Johny se ušklíbnul "Ten starý lakomec, který Položil balíček dopisů na stůl: "biu, máš pravdu,
se myl jednou za měsíc? Musel by jí dát mi spálíme je. Ubohý strýček. Ubohá Katy."
Stará dáma mezitím prohlížela dopisy sama.
lión, aby se ho jen dotkla, břichatce!"
Mary se zdrženlivě pousmála: "Strýček byl po "Divné je, jak ta jeho láska cestovala. Po ce
lém světě - a neustále. Podívejte se, zde je
čestný. A mluvil vždycky pravdu."
adresa z Ameriky, zde z Kanady, zde z Indie,
"Diamanty se dají lehce schovat. Nesbíral
a tuhle i z Ruska. Afrika, Mauritius, Alžír...
snad obrazy?"
"Ty mazanice na zdech jsou bezcenné. A dia Byla to snad sekretářka nějakého cestovatele?"
manty? Kde by je kupoval? Obešli jsme všech Stará dána se zamyslila. Maně vytahovala dopis
ny zlatníky, nikdo o ničem neví. Ne! Obelhal za dopisem a vracela ho zpět do obálky.
"Divné,"řekla náhle,"jak zažloutlé jsou obálky
nás,"pohlédl Johny vyčítavě na Mary.
"Neobelhal, "vzpřímila se dívka,"strýček nik a poměrně bílé dopisy." NAŠE KRIMI
"Když byly v obálce, nemohly zežloutnout."
dy nelhal. Prostě - jsme nešikové!"
"Kdo ví. A pak, to písmo. Vůbec nevypadá na
Johny nesouhlasně zabručel, ale stará dáma
oživla:"Kdybyste dovolili, vyrostla jsem v mladou ženu. Proč je jiné na obálce a jiné na
takovém domě, spousta historického nábytku, dopise?" Stará dáma sundala ze zdi ošumělý župan
trochu se v tem vyznám. Maličko, ale přece." a zasedla k dopisům. Mary se nad ní naklonila.
"Kdybych nevěděla, že to psala Katy, řekla bych,
Manželé na sebe tázavě pohlédli.
že to psal strýc sám. Úplně jeho písmo. Tenhle
"Zkusit to můžeme,"řekl váhavě Johny.
charakteristický háček - a písmenko S."
Dům byl opravdu na spadnutí. Držela ho jen
Stará dáma náhle povstala a položila si dlaň na
pevná kostra, A zahrada byla rozkopaná jako ústa. V očích jí jiskřilo údivem.
od obrovských krtků. Johny podpíral starou
"Psal je sám? Proč sám? Ze žertu. Jistě že ze
dámu, aby neuklouzla do některé z děr. štast-'žertu. Vždyř ty dopisy mají cenu hezkých pár
ně se dostali až ke schodišti.
sto tisíc! A vy byste je byli vyhodili, spálili'.'
Dům byl uvnitř temný, sešlý a nevlídný. Nej "Ovšem, "ohromeně kývnul John,"soukromé tajemst
dříve prošli prázdnými sklepeními."Zde to
ví. Musíme respektovat__ A co se starými dopisy?
prohledali odborníci,"řekl nedbale John,
"Dopisy jsou ovšem bezcenné. Ale známky na nich
"žádné tajné dveře nebo propadliště. Nic!"
nejsou bezcenné. Vidíte - Modrý Mauritius - sto
V přízemí byl velký, prázdný sál s dřevěným jí pěkných pár tisíc...Moc bych se divila, kdy
ostěním.
by ostatní známky byly bezcenné. Moc."
"Brr..je léto a taková zima!"
"Bože, máte pravdu! Samé vzácné známky. Naše
"V prosinci tu bylo nesnesitelně."
zlato! Jak se vám odměníme."
"Kde měl strýček pokoj?"
"Stačí, že jsme to rozluštili. Sbírám pravdu,
Vystoupili po vrzajících schodech do prvního jako váš strýček sbíral vzácné známky."

NÁVŠTĚVA Z AUSTRÁLIE
hodně času nábož.výchově-katechezi. Často navště
Jak jsme se už zmínili, vuji nemocné, staré a opuštěné lidi-bohužel i
vězně. Starám se také o nejmladší generaci. Le
navštívil Evropu
P.PETR ELIÁŠ, který před 4 roky odejel tos jsme uspořádali s českými maminkami, austral
z Locarna do AUSTRÁLIE jako český misionář. ským misionářem a jednou sestrou letní tábor.
Měl několik interview ve Vatikánském roz
P.V. :NASTOUPIL JSI V SYDNEY HNED PO SMRTI
hlase, přednášku v Locarnu a nám ve Winter
P.ONDRÁČKA?
thuru předvedl dia a odpověděl, na dotazy.
P.E.:Ne-oslavil jsem s krajany v Adelaide ještě
Zdá se, že ani v odlehlém světadíle není tu
vánoce 1977 a v Sydney vypomohl zatím slovenský
ze bezpečno, jak svědčí humorná poznámka
misionář P.Emil Cemaj-velmi dobře spolupracuje
jednoho z četných účastníků:"Člověk už neví, me. V Sydney je asi 10 tis.krajanů, 7 tis.Cechů
kam by utek!" Zde krátký rozhovor s P.Eliá a 3 tis.Slováků. Město měří od východu na západ
šem.
asi 100 km - tedy z Prahy do Pardubic - proto
P.V.:PRACUJEŠ JAKO MISIONÁŘ, CO JE MISIJNÍ mám mši sv.na různých místech. Bez auta by byla
PRÁCE?
pastorace nemožná. Dobře spolupracuji i s pol
P.E.:Je to kněžská práce bud v chudých a
skými kněžími; se všemi slovanskými misionáři
nevyvinutých zemích mezi pohany nebo nový oslavujeme svátek sv.Cyrila a Metoděje. Hlavním
mi křesťany, nebo v bohatých zemích, kde je celebrantem bývá sydneyský arcibiskup kardinál
křesťanů málo a konečně mezi národnostními Freeman. Po koncelebrované mši sv.je kulturní
menšinami - tedy v zemích s velkým počtem
pořad všech slovanských skupin. Oslava se koná
přistěhovalců. Austrálie přestala být mi
každý rok v jiném kostele a kaplani etnických
sijní zemí r.1976. Katolíků je tam asi 20%. skupin se střídají v přípravě slavnosti. Před
Třetina jsou přistěhovalci z Evropy. 1951
několika lety byla i mše sv.ve východním, ukra
měla Austrálie 8 a půl mil.obyvatel, 1976
jinském obřadu, hlavním celebrantem byl ukrajin
už 14 mil., z toho jsou 4 mil.přistěhovalci. ský biskup z Melboume.
Cechů a Slováků je tam asi 20 tisíc, z to
P.V.: JAK V SYDNEY PRACUJEŠ?18
ho 15 tis.katolíků. Starají se o ně dva
P.E.: Sydney má přes 3 mil.obyvatel a asi 10 ti
čeští a dva slovenští kněží.
síc krajanů. Bydlím ve čtvrti Croydon. Tam je
P. V. : JAK MŮŽETE ZVLÁDNOUT ÚZEMÍ VETŠÍ NEŽ
mše sv.v sobotu večer, l.a 3.neděli míváme mši
EVROPA?
sv.ve středu města v kapli Maristů. 2.neděli
P.E.: R.1976 jsem začal pracovat pro Cechy v záp.části města-50 km od středu. 4.neděli je
v diecézi Adelaide v již .Austrálii-a podle mše sv.v různých městech. Několikrát do roka
možností měl pečovat i o 2000 Cechů v ade- sloužívám mši sv. ve Wikkingong - 80 km na jih,
laidské cirk.provincii, 20 x větší než CSR. v Newcastle-170 km na sever, v hlavním městě
Většina našinců však žije v hlavním městě
Canberra - přes 300 km na jihozápad, odtud jedu
a jeho okolí. Prvním misionářem tu byl
do Coomy 100 km jižněji k australským Alpám.
P.Frant.Maňák z Moravy, zemřel 1961 asi v
Většinou jezdívám autem, ale někdy mám tak málo
50 ti letech. Pak přijížděl občas misionář času, že i na kratší vzdálenost musím použít
z Melboume - 1000 km odtud. 9 měsíců po
letadla. Nedávno mi řekli lékaři, že jistý těž
mém příjezdu zemřel P.Vladimír ONDRÁŠEK ze ce nemocný krajan, kterého jsem často navštěvo
Sydney, nejstarší a největší české misie.
val, nepřežije 24 hodin. Měl jsem večerní mši
Sydneyský kard.Freeman mě požádal, abych
sv.v Sydney, ráno jsem jel do Canberry a dal
se ujal jeho práce, ale nůj arcibiskup si
manželce nemocného telefonní čísla krajanů na
vymínil, že několikrát za rok navštívím
trase mé cesty. Když jsem v úterý ráno po
Adelaide - po silnici asi 1600 km od Syd
návštěvě nemocných a starých krajanů v Canberry
ney. Jezdívám tam 3-4x ročně. Navštěvuji
odejel do Coomy, čekal na mě vzkaz, že krajan
misie Brisbane, New Castle, Toomoomby,
zemřel a pohřeb bude ve středu v 11 hod. Přes
Wolongong, Canberra, Cobar i ostrov Tasmá pal jsem po mši sv.v Cooma, ráno odejel autem
nii. Letos jsem chtěl navštívit Darwin-sko-,
do Canberry, své auto nechal na letišti a le
ro 4000 km-a krajany na Novém Zélandě,ale
těl do Sydney, pak taxíkem pro bohoslužeb
už nebyl čas.
né potřeby pro zádušní mši sv.a pohřeb.
Po pohřbu mě krajan odvezl na letiště, ve
P.V.;CO POVAŽUJEŠ PŘI SVÉ PRÁCI ZA
čer byla svatba v Canberry-přiletěl jsem
nejduležitější?
hodinu před ní, a svým autem dojel včas do
Udělování svátostí. Základ je ne
kostela. Druhý den jsem se vrátil autem do
dělní mše sv. Přijetí svátostí vyža
Sydney.
duje důkladnou přípravu, proto věnuji
Přejeme Vám, Otče Eliáši, Boží požehnání'.

N E V Ě RA
„Když vyzval papež Jan XXIII.lidstvo k míru, napomenul je, aby věřilo v tvůrci moc DOBRA,
v to, že DOBRO v člověku přemáhá zlo. Podobné učení Budhovo opakoval i Nehru. I pravoslavná
církev se snaží o udržení a upevnění míru, .věroučné' rozdíly dnes ustupuji do pozadí; spise
můžeme rozdělit lidi na ty, pro ktere" Buh existuje a na lidi, kterým se zdá, že existence
Boží je zbytečná". Když mi bylo 35 let, už jsem leccos zkusila a zažila; přidala jsem se k
těm, pro které nemá smysl život bez Boha - přesto, že jsem byla od dětství' vychova'na k nevě
ře a k materialismu. A jsem šťastná, že jsem uvěřila.“
Toto jsou slova Světlany Allilujevy, dcery Stalinovy, z knihy:Dvacet dopisů příteli. Její
útek přes Švýcarsko do USA vzbudil světový rozruch.
Kdo kolísá mezi víro^ a nevěrou /což může být jen pokušení!/ at si všimne teorie nevery a
jejich praktických důsledku.
Madárský universitní profesor a biskup Tihamer Toth píše: "Nevěřécé mohou být lidé vlastně
jen ze dvou důvodů: bud jsou lenivé přemýšlet nebo slabé, aby konali dobro. Prvné popérajé
Boha, protože ho nemohou ohmatat rukama, druzé ho odmétajé proto, že jim překáží v jejich
lehkovážném a hříšném životě. Jsou bezbožné - proto žijé bez Boha."
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Pramenem nevery je především I^EVEDOMOST, špatná představa o Bohu,a o náboženství. Mnozí vě
ří, že Boha nemohou dostatečné poznat. Ovsem Buh a víra se nedají dokázat^matematicky. Mů
žeme dokázat jen VĚROHODNOST VIRY - ne všakx víru samu, jinak by to byl^a věda a ne víra.
Druhý typ lidí v Boha sice věří, ale NEUZNÁVÁ' HO. Jejich Buh se podobá jim samým - ba^co
víc, je to jejich podřízený, sluha. Vyslysí-li jejich modlitbu, věří v něho, nevyslysí-li
je však, pak ho vyhodí, poprou - stávkují. Vidí v Bohu někdy i policajta, mají z něho jen
strach. Domnívají se, že s velkou radostí trestá jejich chyby. Dobrého Otce v něm nevidí.
Jiný typ lidí se domnívá", že je BŮh ZKLAMAL, Těžké ra'ny osudu jim vložily do úst slova:
"Kdyby byl Bůh, nemohl by to připustit!"

Na problém Štěstí neverců a
Často je nevěra jen PROTEST
vyučovaní. Co je vhodné' pro
ské" představy o Bohu, lehce
HLAVNÍM PRAMENEM NEVERY JE
toval, protože jejich život

neštěstí zbožných odpovědeí Pán Ježíš v podobenství o plevel i.
NEVYVINUTÉHO ROZUMU proti naivním představám Boha ze školního
dítě, nestačí dospělému. Kdo nerozvijí^a neprohlubuje své dět
víru ztratí. Chyba je v nem - ne ve víre.
HŘÍCH Hříšníci popíraji Boha proto, že nechtějí, aby exisnesouhlasí s Božími přikázáními. "Dobrá víra a špatné svědomí

nemohou spát na jedné podušce.""Tak se hledají zdánlivé důvody, proě odstranit obtížného
soudce, jeho mravní zákon a jeho věcné tresty/Hammerstein/.

Příklad zaslepených, kteří nechtěli uvěřit v Krista, máme ve farizeích. Po smrti Kristově
staví farizeově k jeho hrobu hlídače. V neděli ráno přiběhnou zděšení hlídači j novinkou, že
Kristus vstal z mrtvých. Uvěří farizeové? Net Podplatí strážce, aby tvrdili, že učedníci
ukradli tělo, když strážci spali. .
Ale jak to mohli vědět, když"
spali? MŮže hříšník věřit? MŮže,
ale nechce! Sv.Cyprián píše:
"Aí nikdo neveří, ze dobří
•by mohli opustit CírkevíBouře roznese plevy a slámu,
ale ne zrno!" Dobří Církev

neopouštějí, ale špatní ji
zrazují. "Nechte je. Jejich
hloupost není v hlavě, ale
v hříšném srdci!"

JAKÉ JSOU PRAKTICKÉ NÁSLED
KY NEVĚRY? - Nevera je ne
při rozená. Plutarchos píše:
/40-120 pr.Kr./:"Můžeš na
jít obec bez hradeb, bez
znalosti písma, bez králů,
bez domů, bez majetku, obce,
které nepotřebují peníze, ne
mají divadlo, zápasiště.

Ale dosud nikdo neviděl a neuvidí obec bez svatyně, bez božstva, bez modlitby, bez přísahy
nebo proroctví, bez prosebných nebo smírných obětí. Věřím, že je spis možné založit město
bez důvodu a země, než aby bylo a vzniklo, když mu chybí víra v boha." Jak pravdivá" slova z

ust pohana.
Ano - kde žijí lide, tam se modlí’ k nebi. Náboženství, víra v Boha - to je normální, přiro
zené'. Nevěra je výjimečná' věc, je to nemoc člověka.
Jsou ovšem lide', kteří víru ztgatil i - ale to není normální stav. Jako obyvatelé” blázinců,
kteří ztratili rozum, nejsou důkazem neexistence rozumu, stejně neverci nejsou důkazem toho,
že víra nemá' pravdu.

NEVĚRA JE NEROZUMNÁ. - "I nevěrec věří a věří dokonce v neuvěřitelné."/Kord.Faulhaber/. Věří
v náhodu, v nesmyslnost, víme, Že nic nepovstane samo od sebe. Vystavěl se snad sám chrám
sv.Víta?
Franc.spisovatel Proudhon napsal:"Je absurdní, nesmyslné, považovat světový systém jen za
fyzikální zákon a nevšímat si při tom Boha, který všechno pořádá - stejně jako by bylo
směšné, považovat vítězství v bitvě u Marenga jen za
strategickou kombinaci a nemyslet při tom na Napoleona!"
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NEVĚRA JE NEMRAVNÁ. - Hrdinský epos starých
Řeku je Odyssea. Hrdina Odyseus se toulá
léta po moři a kdykoliv někoho pošle,
aby prozkoumal břeh, přikáže mu: "Všimni
si, jestli obyvatelé ctí bohy nebo jimi
opovrhují. Ctí-li je, jsou to dobří li
dé, nectí-li je, jsou divocí a krutí. "

K čemu došel zkušeností Odyseus před
staletími, platí i dnes. Dokud věří
Člověk v Boha, najde jeho idealismus
mravní vědomí, radost pgk potravu a
stálost. Není-li však BŮh, není ani
nesmrtelná' duše a člověk je pouhé'
zvíře. Pra'vem píše Dostojevskij v
knize Zločin a trest:"Není-li Bůh,
je dovoleno všechno!"

NEVĚRA JE BEZUTĚŠNÁ. - "Mohou se
obejít lidé bez náboženství, otce?"
"Mohou se obejít také bez očí, ale —
pak nebudou vidět."/Joe David Broun/. Ano, nevěrci jdou světem a životem slepe. Když" ztratil
Lenau víru, ztězí nacházel slova, aby popsal opuštěnost duše, která se odvrátila od Boha.
Svět mu připadal jako vymřele'” město, kterým tápal. Ze všech oken se šklebí smrt a zkaža.
Pise:"A všechnu radost srdce jsem ztratil, sotva jsem opustil věrnou stopu víry."
Jak Štastný je ten, kdo věří! I on zažije stinné stránky života, ale ví, že na druhem konci
je osvětlený sál a tam čeká otec s rozevřenou náručí. NeSťatník, který nemá' víru. Nesmyslná'
existence vzbuzuje zoufalství a vede často k sebevraždě. Dokazují to nesčetné případy.

Ted*vol mezi vírou a nevěrou. A jednej v živote podle toho. Paul Claudel, slavný francouzský
básník a konvertita, napsal:"Mladí lidé, kteří tak snadno víru opouštějí, nemají tušení,
kolik útrap to stojí, aby ji zase získali."

Uzavřeme citátem Tihamera Totha:"Su5 věřím, že je Bůh a věčnost, nebo věřím, že Bůh není a
smrtí všechno končí. Bud věřím, že existuje věčná blaženost, nebo věřím, že má touha je mar
ná. Musíme volit! Co zvolíš ty? Slunné ráno nebo temnou noc? Já už zvolil. Věřím, protože
smysly mi nestačí. Věřím, protože nemohu přijmout, že všechno je jen začátek bez konce a
beze smyslu, že všechno je jen cesta bez cíle. "
P. KURT

DĚKUJEME

PALM

- Masarykovu fondu, který věnoval dětem uprchlíků
v Altstátten dalších 1.500 Frs.
Společnosti pro védy a umění v Zenevé, která jim
věnovala 100 vánočních gratulaci s obrazem Panny
Marie a Ježíška - Assumpta z Deštne' - gotické dílo.
0bj . : Dr.E.M.Bos 1ey, 66 Chemin du Devin, 1012 Lausanne
tel. - večer 021-32 02 90

??!!
PROČ NEPŘIJALI ŽIDÉ
KRISTA-MESIÁŠE, KDYŽ
SE NA NĚM SPLNILA
PROROCTVÍ ST,ZÁKONA?

O tom by se dalo mno
ho a dlouho debato
vat, jako o tem,proč
dnes imozí lidé nevě
ří v Boha. Evangelium
nám odpovídá na více
místech; čekali politického Mesiáše. A mně
se někdy zdá, že i dnes a vždycky měli ži
dé sklon-dokud věřili v příchod Božího krá
lovství - čekat je v tomto životě a na tom
to světě - a nejen židé. I prorok Jeremiáš
na to dává odpověd/17,9/: "Záhadné Je srdce
člověka, víc než vše jiné, nevyzpytatelné.
Kdo je zná? Já, Hospodin, zpytuji srdce.."
BYLI JSME ZDĚŠENI, KDYŽ JSME V TELE
VIZI SLYŠELI, CO ŘEKLA VEDOUCÍ BAVOR
SKÉ KATOLICKĚ MLÁDEŽE BARBARA engl
SV.OTCI NA KONCI JEHO NÁVŠTĚVY V NSR.
JAKO BY MU DALA NA ROZLOUČENOU MÍSTO
PODĚKOVÁNÍ POLÍČEK!

Na exerciciích v Bethanien nás upo
zornil P.Birka, že na konci dobrého
díla neopomene zlý duch zasáhnout,
aby účinky dobra v lidských srdcích zničil.
Že nezahálel ani při návštěvě sv.Otce v
NSR, není nic zvláštního. Ukázalo se, že
kněz, který vede v Mnichově mladé katolíky,
se pro tuto funkci nehodí a mladá žena,
která mluvila, nezná ani nejprimitiv
nější základy katolické víry. Papež nemůže
zrušit Boží přikázání - sám Kristus prohlá
sil, že nepřišel zrušit zákon, nýbrž zákon
naplnit. Boží přikázání - zde se jednalo
o šesté-sex-jsou zdravotní zásady pro du
chovní růst člověka. Poruší-li se, člověk
duchovně onemocní-po stáru řečeno, dopustí
se hříchu. Ne na Bohu-na sobě, Bohu uško
dit nemůže. Aby se mohl některý ze základ
ních mravních zákonů zrušit nebo změnit,
musel by Bůh stvořit člověka s jinou při
rozeností - třebas zvířecí - pak se může
bez zábran a omezení pářit - dostane místo
rozumu a vůle pud.
Stejně tak by mohl zástupce zlodějů žádat
po sv.Otci, aby zrušil přikázání NEPOKRA
DEŠ nebo zástupce pohanů, aby zrušil při
kázání: V JEDNOHO BOHA VEŘITI BUDEŠ.
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KONSERVATIVCI A PROGRE
SISTY? - Konservativní katolíci stavějí na

pevných základech viry dum v zastaralém
slohu, bez koupelny, bez plynu, do ktereho

se sotva kdo chce nastěhovat. Ale bydlet se v
něm dá. Progresivní katolíci odstraní z moderní
ho demu základ - a dům víry se pomalu rozsypává,
až se zhroutí úplně. V takovém dcmě je bydlení
nebezpečné - smrtelně nebezpečné.
Správné je, vystavět dům víry na pevném základě
Kristova Zjevení, ale nádstavba musí být moder
ní, aby se v domě dalo dobře a bezpečně bydlet.

NAŠE POŠTA
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"Víky za modtitby. Maj sitný boata mé bezpečné
dovézt přes Bnazítti až na vAchot CoAdovado,kde
jsem pAcsit o ochAanu své fciAnosti, kteAou jsem
na cos opustit. I/ ApaAecide jsem met msi sv. a
poděkovat patAonce Bnazítie za mitost, Že jsem
pAacovat v Bahii tři Aoky; pAosit jsem, abych
moht být v této požehnané zemi užitečný pAO Kaátovství našeho Pána.
Chtét jsem si obnovit pas a získat Aakouske ob
čanství. Ate také si odpočinout a z dátky pAomystet stožitou pAobtematiku. lit jsem četou tu
dobu nejen v paatese stAomu, ate i v paatese
myštenkových pAoudu a pak se snadno ztAáec oAientáce. VaŽ časopis a dopity byty vždy světtými
body, ktené dodávaty sítu a vědomí, Že nejsem
^ám vg svém mystení a^zpusobu paestupu k pAobtemam. laptač Pán Buh'.
Nos Pan je dobný, nedopustit, abych odejet jen
s negativními dojmy. Pét dní před odjezdem jsem
ztaávit u sesteA v Sao Pauto, abych vyAÍdit
^OAmatity a utoŽit auto, svého veaného pAÍtete.
tetýeh pét tet v BAazítÁi jsem nestyset stovo o
mitosti jako životním ^aktoAu. S vetkou Aadostc
jsem zjistit, že v matehinci sesteA MestAas
Pias Pittipini v Sao Pauto se jeste s mitostA
pocAtá a žije se z ní. CeAná novicmistAová je ze
na modtÁtby a tak vede i své svéaence. Jen mi
není jasné a asi na to nepřijdu, pAoc jsou pak
sestAy v paaxÁ jiné. Tai sestAy této řehote jsou
v Sao Petix, ty vystoupity a přijaty pAaxá v
Boazížii obvyktou. Pacto se asi mtadá představe
ná zhaoutÁta a téci se tedé u moře. Je asi nad
její síty najít způsob života mezi oběma extaemy.
A jesté jeden svěítý bod. Česká skupina v Sao
Pauto me pozvata na ostavu 28. říj na. KAomé Bese
dy v kaojích a popovidánA mé vetmi potesato, jak
jsou tam dobře ohientovaní. Jak jsou schopni bez
nenávisti a zaujatosti vidět dutežité světové
pAobtémy.
Pak koúsny tet do RÍma a přatetské přijetí v Nepomucenu. U ottáře sv.Váctava jsem mět českou
mži sv. na poděkovaní za vře, co byto a pAosbou,
abych s obnovenými sitami moht pokřacovat. Stáv
ka žeteznicaAu mi oddátita o den odjezd do V^dne, styset jsem j es té přednášku P.Etíáse. Jiný
svět s jinými pAobtémy...'. matovaní, přeji Vám
mitostiptný a ptodný Advent. Abychom na miste,
kam nás Pan postavit, umeti očekávat a pAacovat,
aby se všude naaodit nás" Pán.

Brazílie - Vídeň

ROZLOUČENÍ
S NEPALEM

vypadne obrázek, ozývají se výkřiky údivu,
snad ho považují za kouzelníka.
Koda ma fez" loučíme se nepalským pozdravem.
láš čtyřdenní pobyt v Nepalu se chýlí ke konci.
Zítra jedeme letadlem do Indie zpět. Předtím
ještě -na rozloučenou-letíme docela nízko nad
řetězem himalájských hor.
EMIL MUSIL

Před odjezdem z Nepalu
se zastavíme v budhistic- ’
kém klášteře, pod nímž pro
téká další svátá řeka. Pout-^
níci se v její chladné
vodě umývají, spínají ruce, ale slovům mod
ŘIDIČOVA MODLITBA
liteb nerozumíme. Přesto nás obraz fasci
nuje. Teprve v podvečer se dostaneme do
Dopřej mi, Pane, pevnou ruku i jisté
Pashupatnath - předtím jsme se totiž zasta
oko. Dej, ať vždy řídím s pocitem od
vili v Bhadgoanu.
povědnosti a nedovol, abych někoho pře
V hliněné chatrči se u modlitby shromáždi jel. Ty jsi dárce života: dej mi, pro
la celá rodina. Z mosazi odlité sošky bohů sím, abych žádným činem nezničil nebo
vyznavačů hinduismu osvětlují olejové lam nepoškodil tento dar. Kéž vždy pomáhám
pičky a voskové svíce. Vedle-na domácím
každému, kdo mne potřebuje. Nedopusť,
oltáříčku, vidíme jiné, pestře pomalované
Pane, aby mne ovládla záliba v nezřísošky božstev, vyřezané ze dřeva. Zalíbila zené rychlosti. Ať mám stále radost z
se mi asi 20 cm vysoká mosazná bohyně Tara, krásy stvořeného světa, ať jedu svou
sedící na zkřížených nohách s korunkou na
cestou klidně, vyrovnaně a bez nehody
hlavě. Prosím nepalského průvodce, aby po dojedu k svému cíli.
prosil tuto rodinu, je-li mi ochotná relik Pane, můj průvodce na všech mých ces
vii, kterou dědí nepalské rodiny z genera tách, pomáhej a žehnej mi. Amen
ce na generaci, prodat. Nejdříve jsou ne
Dr.Luigi S T E F A N I
důvěřiví, radí se s bělovousým kmetem a
nakonec se rozhodují, že mi sošku prodají.
MOUDROST ZE VŠECH ZEMÍ
Za peníze, které jim dávám, si mohou kou
pit další ovci a kozu. Musím však slíbit,
I nevyřčené slovo hřmí někdy jako hrom.
že doma, v daleké zemi, bude stát jejich
Máš-li skleněný dům, neházej kameny na dům
soška na čestném místě. To jsem slíbil a
souseda.
také splnil. Cena relikvie by se dala vy
Zlámat hřbet je snadné. Těžší je zlámat vůli.
jádřit čtyřmístným číslem ve francích.
Ale pro ime má jiný význam; je to vzpomín
Bohatý lakomec je chudší než žebrák
ka na jiný svět, než v kterém žijeme my,
Každá oáza má své komáry
a zemi, která mi učarovala svým kouzlem_
Domorodci nám před chatrčí nalévají do šál
Nepřítele potrestej mlčením
ků čaj. Jeden ukazuje náhle na kroužícího
orla, majestátně se vznášejícího nad údolím. ■Dožiješ-li se sta let, dožiješ se všech zklamátí.
Ženy mají v propíchnutých nosech kovové
Kde není orel, tam se za orla vydávají i kobyl
ozdoby a kovové náramky na rukou i na no
ky.
hou-jen tvar je jiný, specifický pro Nepal. Stojíš-li rovně, nelekej se svého křivého stínu.
V tomto království žije 6 národnostních
Jediný paprsek slunce pomůže trávě k růstu víc
skupin a hovoří 26 ti různými jazyky.
než deset krupobití.
Druhý den se zastavujeme u hořících ohňů,
do nichž házejí budhističtí lámové hrsti rý
Přátelské slovo zasáhne pevněji než dubový
že a po nich také věřící. Vidím opodál obří
klacek
hnědou ropuchu, pozoruje mě uhrančivýma
Už mnoho dobrých chlapců po
očima. V horách žijí na stromech medvídci
kazila výchova.
panda, horští svištové, a Nepalec Kimura
vypravuje, že jako horský průvodce, často
Milá povaha změní sníh v
provázející i Evropany v Himalájích, nese
oheň.
na zádech 20-35 kg těžký náklad i 150 km,
Sýr prozrazuje mléko
den co den, ve výškách, kde mají i horolez
Každý považuje své husy
ci jen to nejdůležitějšíj 3500-4000 m nad
za labutě
mořem rostou ještě stromy.
I sova považuje svá mlá
Lékař z naší skupinky fotografuje několik
ďata za krásná
Nepálce polaroidem. Když za několik minut
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"Ano, vidím že máte
pravdu!"

ROZPORY OKOLO LAUREÁTA NOBELOVY CENY MÍRU
Zpráva, že Nobelova cena míru byla udělena Argentincovi, byla pře
kvapením jak pro obyvatelstvo země tak i pro vládu. Světoznámému
argentinskému básníku a spisovateli Jorge Luisovi BORGESOVI byla
cena za literaturu upřena, protože Borges byl údajně kdysi zaměřen
vůči peronistické vládě/žaníž byl pro svou obhajobu svobody a demo
kracie persekvován/ proto uvítal v březnu 1976 spolu s 95% obyva
telstva převzetí moci juntou.

SKUTEČNOST JE JINÁ ......
Na propůjčení Ceny míru architektu a sochaři Adolfu Pérezovi
ESQUIVELOVI reagovala vojenská vláda až za 24 hodiny po zprávě z
Osla. Prohlášení začínalo slovy^Ferejne mínění Argentiny bylo pře

kvapeno jmenováním architekta A.P. Esquivela nositelem Nobelovy ce
ny míru. Bylo-li úmyslem, aby toto propůjčení bylo jakousi formou
Před cestou sv.Otce do odsouzení "národního reorganizačního procesu", pak by bylo nutné
NSR se ozvývaly z hro poukázat na to, že korektní zhodnocení každého politického aktu by
madných sdělov.prost
melo předpokládat důkladnou znalost všeho co předcházelo, jakož i
ředků nevlídné tóny;
úmyslů a cílů kritizované instituce či vlády. Kdyby nebyla skuteč
pak se však při pohle nost v Argentině taková, jak je prezentovaná vládou, pak by nemohl
du na obrazovku málokdo dnes Pérez Esquivel žít tak, jak skutečné žije, totiž ve čtvrti re
ubránil pocitu, že ces zidencí dobře situované střední třídy. Věnuje se plně a zcela své
ta sv.Otce do země, kde funkci hnutí Spravedlnost a mír, jež si dalo do vínku boj za lid
sídlíval papežem koru ská práva. Kdyby byla situace taková, jak je líčena v cizině, neměl
novaný císař sv.říše
by Pérez Esquivel úplnou volnost jednání, které požívá a veřejné
římské a kde roztrhla
sdělovací prostředky by také nesměly ták podrobně a neomezeně
Církev reformace, je
informovat o jeho jmenování nositelem Nobelovy ceny."
událost historicky i
ÚDER
PROTI
VLÁDĚ
duchovně významná.
Dřívější věznění nynějšího 1aureáta/duben 77 až červen 78/bylo ve
Obdivuhodné byly výko
ny kameramanů ZDF a ARD vládním komuniké vysvětleno tím, že k němu došlo na vrcholu boje
proti marxistickým záškodníkum. Esquivel tehdy na sebe upozorňoval
mistrně předvádějící
cestu sv.Otce miliónům svým úsilím o propuštění dogadených teroristů. Když intenzita boje
polevila a většina partyzánu byla zneškodněna, byl tento zastánce
diváků.
Pozdravná řeč na letiš teroristu propuštěn.
ti v Bonnu byla laděna Těžko se dá pochybovat o tom, že propůjčení Ceny míru bylo míněno
ekumenicky. Silně půso - jako úder proti antikomunistické vládě v Buenos Aires. 48 letý
bilo kázání v Butzwei- architekt je ústředním tajemníkem soukromé křestanské organizace,
lerhofu při mši sv. pro ke které patří katolíci i protestanté a která udržuje úzké styky
s "pokrokovým" t.j. krajně levicovým duchovenstvem. Vatikán se
rodiny, domácí církve
výslovně od této organizace distancoval.
a buňky obrody společ
Věci míru Pérez Esquivel mnoho nepřispěl, nebot jeho urputná obhajo
nosti. Mluvil o nena
hraditelnosti manželst ba marxistických partyzánu, kteří si násilí dali do štítu, měla
osvobození země spíše brzdit než uspíšit. V porovnání s ním argen
ví, které má být chrá
něno státem, o odpověd tinský ministr zahraničí Carlos Saavedra Lamas, vyznamenaný r.1936
Nobelovou cenou míru za zprostředkování ve válce v Caku mezi Boli
ném rodičovství a o
vií a Paraquaí skutečně vydatně přispěl k pacifikaci jihoamerického
rozhodování svědomí v
kontinentu.
Alphonse MAX
přel.K.K.
souladu s mravními zá
kony a kritérii.
Duchovní zážitek byla promluva k tisícům vědců a studentů v kolínském doně O víře a vědě v
duchu sv.Alberta Velikého. Sv.Otec mluvil o křesťanské intelektualitě, o rozumových předpo
kladech víry, o krizi poslání, o manipulovatelnosti vědy, o funkční, bezcenné a pravdě odci
zené vědě, o civilizačním pokroku, ale i o samostatnosti teologického bádání jako povinnosti
k službě pravdám víry a Božímu lidu. Přednášku stále přerušoval nadšený potlesk.
Stejně hluboká byla promluva při státní audienci o poslání Církve, její obraně duchovně mrav
ních hodnot lidské existence, důstojnosti člověka a lidských práv a výzva bohatým zemím, aby
se uskrovnily ve prospěch chudých třetího světa. - Pod dojmem silné papežovy osobnosti zmize
ly už první den malicherné kritiky a popichování. Bílý host-papež-ví, jaké je jeho poslání a
dovede se i dobrosrdečné zasmát. I tímto úsměvem překonával obtíže apoštolské cesty.

BÍLÝ

HOST
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Španěl P.Urbano Navarrere, T.J.60 let, byl
jmenován rektorem římské gregoriánské univerArcibiskup z Managuy, Obando Právo,
r šity, zal.r.1551 sv.Ignácem. Stal se tak ná
odsoudil školskou politiku nicaraguystupcem P.Martiniho,jenž byl 1979 jmenován
ské vlády, která je ryze marxistická a
» milánským arcibiskupem.
materialistická. Vládní dokumenty citují
Podle delegace Pax Christi - vedoucí biskup Betačasto sovětské autory a Fidel Castra. Vlá zzi - růžový - je Dimitrij Dudko zdráv ve své
da tvrdí, že zaručuje nábož.svobodu, nikdo moskevské farnosti. Vězení mu neublížilo - jaké
nesmí být pronásledován pro šíření víry - však má asi výčitky svědomí pro vystoupení v te
nebo ATEISMU! V dokumentu oceňuje vláda
levizi, kde svých názorů litoval?
práci katolických knězi, kteří pomohli ko Kolem turinského plátna se rozvinula silná pole
munismu v této zemi k vládě. Není divu, že mika vědců o jeho pravosti.
jiné jihoamer.vlády podobné horlivé kněze Středeční promluvy sv.Otce o manželství a rodině
vypovídají nebo uvězní. Min. kultury je
na základě Genese-I.knihy St.zákona-prý jsou z
kněz a básník, býv.trapista a přítel Merto--kapitol díla, které napsal jako kardinál, ale
nův, E.Cardenal. K výkonu této funkce ne- jako papež už neuveřejnil.
má od sv.Stolice povolení, ani jeho bratr, 7.11.přijal sv.Otec 500 účastníků evropské daňové
jesuita, který mu v jeho činnosti pomáhá. konference a promluvil k nim o morální stránce.
Vláda si přeje, aby se mohli tři kněží v
32.11.na svátek Krista Krále se četl v Polsku
politických službách věnovat dále politice, pastýřský list o ateisaci národa.
vzdor zákazu sv.Stolce. Kněz ve službách
Veronští misionáři v Záp.Kenii budou rozdávat
komunismu - a lá Plojhar - je dobrá rekla dětem jídlo-tím chtějí dosáhnout, aby rodiče dě
ma pro negramotné lidi. V Nicaraguy je
ti posílali do školy. Asi 12 těchto misionářů
jich skoro milión, proto nařídil min. kul prchlo přes hranice Ugandy do Zaire, armáda, kte
tury - kněz Cardenal - aby byl rok 1980
rá je prakticky v rozkladu, ohrožovala jejich
bojem proti analfabetismu; od 15.3.zavřel život. Opustili tři misie. Rádi by se vrátili,
vyšší školy a studenti v brigádách byli
ale jsou událostmi v Ugandě příliš otřeseni.
posláni na venkov, učit lid číst a psát.
Zdá se, že protižidovské kampaně se - bohužel Za tento čin dostal vyznamenání.
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šíří po celém světě. V Buenos Aires bylo zničeno
Bavorské min.školství stáhlo ze škol 11
několik desítek náhrobních kamenů žid.hřbitova.
učebnic "sexuální nauky". Hrubá sexuální
Vatikánský rozhlas vysílá nyní v 36 řečech - i
výuka - jak píše prof.Beyerhaus, pastor
latinsky, esperantsky a vietnamsky.
August Spreen, farář F.Grúnzweig a Dr.Hei- Vyšel l.díl z 5 sv.Bible v bretonštině.
di Bergmann, je zbraň rudých k oslabení
Ve Velké Britanii se objevila zpráva, že by se
západní mládeže; má soustředit její pozor mohl exorcismus - vyhánění zlého ducha - použí
nost jen na pohlavnost. Umělá "tvůrci ne vat při léčení nebezpečně duševně chorých. Ovšem
návist" "nového člověka" se soustřeďuje ko exorcismus a duševní choroba jsou dvě naprosto
lem frankfurtské školy "kritické teorie",
rozdílné věci, i když posedlí jsou často lidé
směsi marxismu a psychoanalytiky/Freudovy/ nevyrovnaní a. nervově slabí. Existuje nižší stu
a šiřitelé jsou Max Horkheimer a už zesnu peň posedlosti tak zv.obsedlost.
lý Herbert Marcuse. V komunistických ze
V Číně, v katedrále Xhanwumen byl vysvěcen kolamích by za šíření jejich knih mohl být
borantským biskupem"národní církve" kněz Su Zhem.
člověk odsouzen až na tři roky."V čistotě Svěcení je platné, ale nedovolené. Kolaborantje síla!" řekl ne světec, ale spisovatel
ských katolíků je v Číně jen asi 15 %. Při komu
velmi pochybného života, Maupassant. A tu nistickém převzetí noci byly v Číně 3 mil.katol.
to sílu chtějí komunisté v mládeži na Zá Sir Richard Attenborough, velký ctitel Ghandiho,
padě zničit nejrafinovanějšími prostředky. začne v prosinci natáčet film o tomto Indovi.
28.12.t.r kolem 23. hod.tedy těsně po vá
nocích, prý bude německá televize vysílat POD STROMEČEK
zakončení 13 ti dílného - a 13 mil.stojí
'českou nebo slovenskou náboženskou knihu. Přáte
cího, seriálu Berlin Alexanderplatz/ARD/.
Jak upozorňují evangelické sestry Mariiny lům, dětem, rodičům, sourozencům.
z Darmstadtu - obsahuje epilog odporné
'Lippert Peter: ČLOVĚK JÚB SA PRíHOVARA K BOHU rouhání a sprostoty vůči událostem kolem 'hluboké úvahy o člověku . ..............
4,-frs
narození Kristova. Proti vánočním svátkům,; 'Šejchové, Bi 1quis :0P0VAZIM SA HO NAZÝVAT OTCOM,
které i nevěrce přivádějí blíž k Bohu,
icesta mohamedánky ke katol.víře.......
4,-frs
štve i nicaraguyská vláda pod záminkou,že ; JOd P.Dr.HRBATÝ mají čeští misionáři na skladě řabojuje proti zkomercializování vánoc!
:du knih-rozjímání na slova evangelia. Slovenské
7 OSSR zemřela matka Jana Palachgý.
;knihy objednejte u P.Křivého nebo P,Baníka

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

švýcarský plán
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vánoční mše sv.sdělí

VŠEM KAŽDÝ MISIONÁŘ
VE VLASTNÍM VĚSTNÍKU
EXERCICIE A REKREACE PRO
MLÁDEŽ V Již.TYROLÍCH, v našem dome VELEHRAD v
St.Martinu. Povede P.KOLÁČEK z Vatik.rozhlasu.
16 frs denně. Mladí nad 16 let. Vyžádejte si od
svého misionáře přihlášky, počet účastníků je
omezen. 26.12.večer až 3.1.ráno./Duch.cvičení
skončí 31.12.ráno/. Pak se lyžuje, sáňkuje, zpí
vá, hovoří atd. DOPORUČUJEME 1

AARAU, u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
ZIMNÍ TÁBOR PRO MLÁDEŽ V SAAS ALMAGEL-pokud je
kryptě/4.a 18.10, 1.,15.,29.11.,13.a 20.
místo,mohou i dospělí. Inf.P.šimčík. 7.-14.2.81.
12.-v 18.15 hodin / v sobotu /
BACEN-kaple sv.Šebestiána/vedle far.kost./ DUCHOVNÍ CVIČENÍ V BETHANIEN. Povede P .CYRIL
5.,19.10.,2.,16.,30.11.,14.12. -v 11,15 h.
STAVĚL, emauzský benediktin z Norce. Přihl.u čes.
BERN-Dreifaltigkeitskirche,sobota 18,00 h misionářů, hl.P.Birky, Lucem
26.-29.3.1981.
BZ^ILEJ-kaple Lindenberg č.12.každou
DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU, povede red.HLUBINY,
neděli
9,30
V BADENU - každou 3.ned.v 11,15 slovenskáI profesor a misionář z Kolína, P.Max KANDLER.
3.4.večer-5.4.odpoL
CURYQI-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.,ne Přihl.P.Vondra, P.šimčík
děle
- česká
19,00
Cena v Bethanien cca 120 frs, v Quartenu cca 90fr
Kaplnka Kolpinghausu,Wolfbachstr.15.1.pat za celý pobyt. 0 děti v Quartenu postaráno.
ro, neděle - SLOVENSKÁ MŽE SV,
9,30
EXERCICIE PRO MLADĚ POD VEDENÍM P .R.KUNERTA,S, J.
CORTATT ,TOD-10 km na juh od Neuchatel,
v EINSIEDEUJ. Přihl.P.šimčík,P.Birka
23.-26.4.
směr Yverdon,farní kostol sv.Petra ' .
3.ned.v mesiaci
10,00
SLOVENSKÉ EXERCICIE V MORSCHACHU - přihl.a inf.
FRIBOURG,v kaplnke sv.Jozefa pri kostole
slovenští misionáři, hl.P .Křivý a P.Baník.
sv.Petra, Av.Gambach,sobotu před I.ned.l8h
VELKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSIEDELN-slavnostní ka
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
zatel - P.Dr.Jar.ŠKARVADA z Řine
24.5.1981.
4 .ned.v mesiaci
9,30
RpTI-TANN-kaple u katol.kostela,
KURS MLÁDEŽE-VELEHRAD, Již . Tyroly, inf. P. šimčík
dostanete pozvánky od P.Simčíka
9,30
5.-8.6.1981
LUZERN-St.Peterskapelle.neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra,
St.Peterstr.ll.Herblinqen, parkoviště pro NÁRODNÍ POUŤ DO LOURD
ti kaplipbstanete pozvánky P.SimčíkaL0,00 POD VEDENÍM P.SKARVADY Z ŘÍMA. HLASTE SE
SOLOTHURN, Spitalkirche, 12.,a 26.10, 9.
U SVÝCH MISI0NAR8, DAJÍ VAM PODROBNÉ IN
a 23.11., 7.a 21.12.
10,30
FORMACE NA PŘIHLÁŠCE. CENA ZA CELÝ POBYT
St.GALLEN,pos 1.sobotu v měsíci, Herz Jesu
415 FRS.
- BUDEME VE VLASTNÍM HOTELU, PO
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pfarrheimu -Gallusstr.34. JEDEME SPOLEČNÝM VAGONEM OD ST.GALLENU,
PŘES WINTERTHUR, BERN, ŽENEVU. HLASTE SE
WINIERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00 BRZO, POSLEDNÍ TERMÍN K PŘIHLÁŠCE JE 15.3.
1981. MUSÍ-LI SE NĚKDO V POSLEDNÍ CHVÍLI
slov.mše l.sob.v měs.St.Urbankirche 18,45
ODHLÁSIT, PENÍZE SE MU PO SKONČENÍ POUTI
ŽENEVA,v kapli při kostole sv.Terezie
VRA'TÍ, - JEĎME SI VYPROSIT POŽEHNANÍ A
14,avenue Peschier, 2 neděle v mes.9,30
OCHRANU PANNY MARIE PRO NÁS, NAŠE RODINY,
QTCOVĚ-MISIONÁŘI
NAŠI VLAST A NAŠI CÍRKEV
2. - 8.5.1981 .
*****************************************
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
tel. 041-312635
F.X.WEISER: SYN BÍLÉHO POHLAVÁRA, dobro
P.JÁN PIUS KŘIVÝ, O.P .-4058 BASEL, Linden
družná malá knížka pro chlapce, vydal
berg 21., tel.061-321944
Sto janov, Holandsko. Na požádání pošleme
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZÚRICH,Brauerstr.99.
STOLÍSTÁ R^ZE PRO DĚTI -il.básně pro děti - obj.
tel.01-2415025, P.ANTON BANÍK,t.01-2414455
včas u nás -8735 St.Gallenkappel, cena 6 frs
P.MARTIN MAZÁK, 1110 MORQSS, La Longeraie
t.021-717713.
Děkujeme St.HOLEČKOVI, který přijel z
P.VILÉM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
Lucernu a předvedl nám na besedě po mši
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu
sv.v St.Gallenu svůj skvostný film ze
Svaté země.

Po této kapitolce nepodezírej nás, čtenáři, z rasismu, segre
gace nebo z jakéhokoli činění rozdílů mezi barvou pleti člo
věka. Neboř nejsme takoví a své bližní máme většinou rádi.Je
však omluvitelné, pozastavíme-li se s úsměvem nad Cyranovým
vyvinutým nosem, nakloněnou věží v Pise či jinou hříčkou
přírody.
Na počátku byl, skoro jako u všeho, pan Josef Gruss. V šatné
Tylova divadla byly vyvěšeny fotografie několika členů v růz
ných rolích, a milý Pepa, napřed prozkoumav výraz každého z
vystupujících kolegů, napsal pod fotografii titulek, který měl vyjadřovat"náladu"snímku.
Pomíjím celou řadu drobných i větších urážek na cti u ostatních; já jsem tam byl vyvěšen
v roli kaprála z Capkova"Loupežníka" a Pepíček pod snímek napsal:bří Mrštikové, "Maryša",
Francek, Cikánské divadlo, Berehovo. Této teorii o mém údajném původu zůstal Josef věrný
dodnes a během let ji za pomoci dalších dobráků rozvinul do podrobností v takové šíři, že
vlastně v historii klubu Dobráků tvoří zcela samostatný celek. Zde je v kostce,dovolíte-li.
Projížděli jsme například na zájezdě východoslovenskou krajinou a houf černookých cikán
ských fakáňat kdesi u cesty stačil okamžitě k poznámce na můj vrub:"Poslouchej, nebyls ta
dy před pár lety na dovolené?" Kolegáčkům se tahle hra moc líbila. Z těchto drobných invektiv přešel Gruss a comp.k akcím větším. Pan Nesvatba mi psal k premiérám rozkošné dopisy
asi v tomto stylu:
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Jednou na Hod Boží mi přinesl naš garderobiér pan Pánek z vrátnice nádhernou ce
lofánovou krabici převázanou červenou stu
hou s tím, že mi to tam někdo néchal jako
pozornost. Maloval jsem si v duchu vidinu
tajemné ctitelky, její psaníčko najdu u
kytice, viděl jsem se užuž po jejím boku
v nějaké útulné malostranské vinámičce
nebo jako host u ní v bytě a netrpělivýma
rukama jsem tu nádheru rozbaloval. Vnitřek
byl vystlán hedvábným papírem a uvnitř celá vypreparovaná kostra vánoční krůty
a u ní lísteček s písmem, které jsem přes
autorovu snahu po anonymitě okamžitě po
znal: "Našemu cekánikóna b/ta^iouZ & páánón kAÓAnych vánoc..”
Tohleto jsem tedy spolkl včetně všech ná
sledných dotazů, co v krabici bylo, a
předstírané zvědavosti, kdo mi ty"růže"
poslal. I Pepíček břiběhl ke mně do šatny
a pracně taje milióny čertů v rozradost
něných očičkách se ptal, zda jsem dostal šeřík či tulipány.
Protiúder následoval. Na Silvestra jsme hráli "Revizora",tedy komedii, ve které jsme hráli
skoro všichni. Před posledním obrazem jsem si vypůjčil od pana Pánka pytlík,do kterého dá
vají garderobiéři špinavé ručníky. V závěru hry jsou všichni na scéně, šatna úplně prázdnáa to byla má chvíle. Utekl jsem ze scény o chvilku dřív před koncem a všem váženým dobrá
kům jsem vykradl z kapes všechno možné: náprsní tašky, prstýnky, hodinky, manžetové knof
líčky i peníze. A do každé kapsy jsem vložil už dona připravený lísteček:"Vděční cikáni dě
kují uctivě za novoročné." Zavřel jsem se v šatně a čekal. Za chvilku to začalo chodit z
jeviště, vesele, s pískáním a popěvky-byl Silvestr a každý někam pospíchal-vodovody zurče
ly, pánové se odličovali a jali se oblékat. Najednou slyším: "Pánku, já tady měl hodinky!
Pánku, nevíte, kde mám snubní prstýnek? Bože, kde nám náprsní tašku?" Pak začali vytahovat
mé "gratulace" a hned na mne. vysypal jsem obsah plátěného pytlíku na podlahu a povídám:
"Tak se račte, pánové, podělit!"
A za klení kolegů jsem vyrazil do silvestrovské noci.
Bohumil BEZOUŠKA: TAJNOSTI ZÁKULISÍ

POŽEHNANÉ VÁNOCE PŘEJÍ MISIONÁŘI A REDAKCE KLUBU !

ÚSMĚV NA VÁNOCE
" Jak to, že ses po svatbě přestal zabývat numismati
kou? ""Sbírám ted současné mince a bankovky. "
Dědeček spí a Věrka mu kroutí knoflíkem u vesty. "Ne
smíš budit dědečka, "napomíná ji matka. "Já ho nebudím,
já chci jen chytit jinou stanici."
"Nejsou ve vašem hotelu levnější ceny, když tu člověk
zůstane týden?""Nevím. Týden tu ještě nikdo nevydržel'.'
"Tak jak jsi obstál ve zkoušce?""Jsem první - v sezna
mu těch, kdo propadli."
Maminka vykoupala dvojčátka a uložila je. Když matka
odešla, zašeptalo jedno: "Heč, tebe maminka umyla dva
krát a mne ani jednou!"
"Jsou tyhle boty trvanlivé?""Samozřejmě. Nikdo z těch,
kdo si je koupili, sem už nikdy nepřišel."
Mladík chce v prodejně košili barvy šeříku. Prodavačka
rozloží různé fialové odstíny, mladík však chce košili
z výlohy. "Ale ta je bílá!" namítá prodavačka. "Copak
jste nikdy neviděla bílý šeřík?"
Mladá maminka ukládá Věrušku ke spánku. "Kdybys v no
ci něco potřebovala, zavolej me, tatínek přijde."
"Mami, uz muzes nalévat vánoční
"Jak se vám líbila ta detektivní hra?""Výborná. Dokávu, tatínek hned přijde."
konce i námět byl ukradený. "
Manžel se vrátil od lékaře."Tak co ti lékař předepsal na bolavé oči?"
"Zakázal mi chodit na fotbal."
Na pařížské poště se ptá zákazník, kolik stojí telegram do
New Yorku."To záleží na slovech.""A když budou všechna
slušná?"
"Jak nůžeš každý den udělat tolik hloupostí?"zlobí se
otec na syna."To je tím, že mě nutíš brzo vstávat."
"Václave, miluješ mě?""Ovšem! ""Obětoval bys za me ži
vot?""^ ne. Kdo by tě potom miloval?"
"Kde jste se naučil tak krásně křeslit?"obdivuje sek
retářka šéfa. "Na poradách."
Povídá taxikář zákazníkovi:"Proč se rozčilujete, že
jedu rychle. Říkal jste, že pospícháte do nemocnice."
"To ano. Ale nechci tam zůstat. "
"Mám velmi vzdělané sousedy: dole, nahoře, vpravo,
ně mohu říci, že za všechno, co vím,
vlevo. Vlasttenkým stěnám paneláku."
vděčím
"Moje přítelkyně bý^
la v divadle, ale
kus byl ták nudný,že
"Pujč sem tu lodku, ve sklepě
po druhém dějství
prasklo vodovodní potrubí."
odešla. Byl z toho
velký skandál.""Proč, prosím tě?"
"Ona totiž hrála v tom kuse hlavní roli.
Povídá jeden/Cssr/ ředitel, že zákazníky vůbec ne
potřebuje; dodané zboží si rozeberou zaměstnanci.
"Poznamenal sis, že mi máš vrátit pět stovek?""Jistě.""A proč jsi je nevrátil?""Mám tak nečitelný ru
kopis, že jsem si poznámku vůbec nemohl přečíst."
"Pane svědku, co nám můžete o obžalovaném říci.""Ne
ní právě nehorší, ale také ne nej lepší, pane soudce.
Asi tak jako my dva."
Pepík rozbil okno a utíká. Poškozený ho dohonil."Já
ti dám, uličníku, rozbít okno a utéct. ""Vždyt já si
utíkám domů pro peníze, abych vám okno zaplatil."
"Ne abyste se koukal i2Nápis na fabrice v Polsku:"PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ, PRO
kl íčovou dírkou!"
SÍM 0 PROMINUTÍ. - KARL MARX
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VÁNOČNÍ

ČOKOLÁDOVÉ DORTÍČKY. - 4 vejce, 140 g cukru, 120 g mouky, půl
půl lžičky prášku do pečivá, 40 g strouhané čokolády, špetku so
li - k plněni 2-3 lžíce malinové marmelády, 1/4 l smetany. K
ozdobě: marmeládou barvený krém nebo smetana, kandované ovoce.
Bílky hustě našlehat se 4 lžícemi studené vody, vmíchat cukr,
žloutky a čokoládu, pak s práškem smíchanou mouku. Plech vyložit
pergamen.papírem, namastit a rozetřít na to čokoládový biskvit.
Pečeme 12-15 min.v troubě, předehřáté na 180°. Upečené těsto
rozkrájíme na kroužky nebo čtverečky, každý po
třeme marmeládou a smetanou a stejný kousek polo
žíme na něj. Ten ozdobíme marmeládou zbarvenou
šlehačkou, resp.okraje stříkanou ozdobou.
Doprostřed dáme kandované ovoce.
28

"Speciál itky jižních
moří si můžeme dát do
ma. Objednám vurt s cibui í."

BERLÍNSKÉ VĚNEČKY. - 3 vejce, 180 g
práškového cukru, 250 g mouky, 180 g
másla - na potření 2 bílky a 80 g
kostkového cukru-resp.krystalu.
2 vejce vařit PĚESNĚ 10 min.,ochladit studenou vodou,
oloupat a rozkrájet do mísy na malé kousky. Z třetího vejce
oddělit žloutek a přidat k tvrdým vejcím, dobře promíchat a
postupně vmíchávat cukr. Poté pomalu vmíchávat prosátou mouku a
velmi měkké máslo. Na noc postavit do chladna. Poté těsto rozvá
let na 1 cm, vykrajovat úzké proužky a splétat je do malého věneč
ku. Zbylým bílkem bohatě potřít a posypat krystalovým cukrem. Peče
me 25 min. při 225° do zlatova, resp.kratší dobu.

"Cukr je v doze s ná
pisem KMÍN, aby mi na
MANDLOVĚ PUSINKY. Šleháme z 2 bílků hustý sníh, vmícháme zvolna pís něj nelezli mravenci."

kový cukr, na špičku nože skořice a 2 kapky hořko-mandlové esence.
Do sněhu opatrně vmícháme 175 g mletých mandlí. Těsto dáváme na pomaštěný plech po dvou lží
cích na hromádky a v předehřáté troubě pečeme při 150°asi 30-35 min.
VANILKOVĚ KROUŽKY, - 90 g másla, 120 g mouky, vejce nebo žloutek z velkého vejce, 90 g cukru,
3 lžičky vanilkového aroma, špetka soli. K ozdobě kandované třešně. - Kousky másla nakrájíme
do mouky, přidáme utřené vejce nebo jen žloutek, cukr, vanilkové aroma a lehce zpracujeme v
těsto. Těsto dáme do stříkacího sáčku a na vymaštěný plech děláme kroužky, asi 5 cm průměr.
Na každý kroužek dáme kandovanou třešni, pečeme cca 15 min až kroužky zpevní a jsou lehce
zlatové barvy. Na plechu ochladíme, opatrně sejmeme na mřížku, kde zchladou úplně.

KANDOVANÉ OVOCE. - 250 g různých plodů-pomeranče, mandarinky, hrozny, oříšky, ananas aj., 1
bílek, 3 lžíce cukru. - Umyté ovoce osušíme, bílek vidličkou lehce rozšleháme, až se netáhne,
/nešleháme úplně/, cukr smícháme s bílkem, v tom obalíme ovoce nebo je potřeme štětcem a dá
me na pergamen sušit. Ovoce se musí sušit několik hodin na teplém místě.
KÁVOVĚ A MANDLOVĚ PEČIVO, - Do pěny utřeme 90 g másla s 60 g cukru a půl lžičky vanil. cuk
ru, vmícháme 120 g mouky, 60 g jenně nakrájených mandlí a 2 lžičky umleté-práškové kávy.
Formujeme do kuliček, je-li snes příliš tuhá, přidáme několik kapek mléka. Kuličky položit
ne příliš blízko na dobře vymaštěný plech, ozdobit kandovaným ovocem a péci cca 12 min,
při 190°C.

ČAJOVĚ PEČIVO. - 125 g másla, 125 g cukru, balíček vanil.cukru, špetka soli, bílek, vej
ce, 250 g mouky. - Máslo, cukr, vanilkový cukr, vejce a bílek šleháme do pěny, vmícháme
mouku a formujeme do tvaru S či jiných forem na vymaštěný, lehce pomoučený plech. /Formu
jeme nastříkáváním z pytlíku/. V předehřáté troubě pečeme při 180-200° do světležluta.
Polovinu těsta raůžene smíchat s čokoládovým nebo kakaovým práškem. Zdobíme kand.ovocem

DOBRÉ

CHUTNÁNÍ

POD VÁNOČNÍM
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