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DRAZÍ PŘÁTELÉ

nedávno vysílala švýcarská televize program o vzniku a"fungování"vesmíru. Na obrazovce jsme
viděli"první výbuch"soustředěné energie, uměle sestavený, a rozšíření hvězd a mlhovin po ce
lém prostoru. Ten se stále spirálovitě rozšiřuje a astronomové se domnívají, že se jednou
vrátí do bodu vzniku a zanikne. Protože komunistické učení nesnáší fakt, že by svět vzniknul
a zaniknul, mluví o "pulsování" vesmíru. Ale kdy toto "pulsování"začalo? Proč? Že hmota ne
ní věčná, už víme. Věčná je jen energie. Ale ne energie hmotná, nýbrž duchovní, která vyvo
lala tento první výbuch a stvořila vesmír, který - podle Einsteina - snad lépe stvořen být
nemohl. "A Bůh videi, že to bylo dobré, "praví I,kniha St.zákona Genese v 26 .verši a jinde.
Je-li uvažování o vesmíru, hmotě a energii pro učence tak obtížné, ješté obtížnější je úva
ha o zdroji energie - o Bohu. Někdo tak dokonalý se vymyká absolutně lidské představě. Židé
a křestané si HO představovali, ale jak chabě] Oheň? Stařec?
Bůh je zdroj hmotné - ale i duchovní energie. Muži a ženy, kterých se dotkla ruka Boží opět představa příliš pozemská, ale jak jinak to vyslovit než obrazem? - překypovali obrov
skou energií, rozdávali Boha jen svou přítomností, i beze slov. Bůh je ovšem i v člověku,
kterého tímto způsobem neoplodnil, protože člověk odmítal s ním dostatečně spolupracovat.
Je i v hříšníkovi, je i v pekelníkovi - svou nekonečnou, nepochopitelnou spravedlností!

Na svět přišel v podobě absolutní Lásky, která se dá umučit vlastními milovanými tvory na
prášku vesmíru, který On stvořil. Mluví laskavě se zrádcem, nevytýká Petrovi už oplakaný
poklesek, V Jeho přítomnosti a v přítomnosti Jím vyvolených cítíme své skvrny, vředy hří
chů - a snažíme se je odstranit. V přítomnosti ryzosti je špína nápadná, nepříjemná.

Tato soustředěná láska přichází v ryzí podobě. Obnovuje svou obeí nekrvavě na našich
oltářích, dává se nám v podobě Chleba a Vína. Oslavujeme ji zvlášE v červnu a dáváme jí
jméno Božské Srdce Páně. Nekonečná, odpouštějící všem, kdo o odpuštění stojí a napraví i
litují
ran, které této lásce nasadili.
Při po
jímá v
nou

hledu na film o vesmíru si člověk náhle uvědomil, koho přiEucharistii. Jak málo se připravuje očistnou lítostí a vděčtouhou na příchod Boží. Jak vlažně děkuje za jeho přítomnost.
Ba někdy si ho nevšimne víc než souseda, jehož jméno nezná,
ale pozdraví ho. Často bezmyšlenkovitě a davově přijímáme do ne
smrtelné duše Věčnou Lásku, zdroj vší Energie. Proč? Ze stejné
ho důvodu, z kterého umírá dnešní svět - z nevědomosti, z hloupos
ti, z lenosti a z lhostejnosti.

Vezměme do ru<y Nový zákon-slova Pána vesmíru a jeho nejbližších! Podívejme se večer do hlubin hvězd! Dejme se inspi
rovat květinkou, motýlem. Zamýšlejme se večer co večer nad
tím, do jaké míry jsme odmítli nebo přijali Bozi Energii,
Boží LÁSKU, Jestli v ní zmíráme nebo rosteme a rozvíjíme
se. Začněme v červnu, měsíci Boží lásky!
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Atentát tureckého komunisty na sv.Otce
vzbudil nejen po celém světě rozruch, ale
i záplavu modliteb a obětí, kterými zahr
nuli katolíci i jinověrci Boha, aby za
chránil Jana Pavla II. Silná sportovní
konstituce, umění lékařů a pomoc Boží za
chránily sv.Otce před smrtí. Hlavně kulka
do břicha způsobila vážné zranění. Kromě
něho byly zraněny dve Američanky, jedna
velmi těžce. Zatím tedy do Švýcarska, zdá
se, nepřijede, ale doufejme, že naše země
nezůstane ostrůvkem, který by sv.Otec ne
navštívil a nepovzbudil naše srdce ke
statečnosti a k důvěře v Boha a vyvolenou
matku jeho Syna, Pannu Marii. - Za sv.
Otce se modlili i Židé, vzdor tomu, že do
sud nemá sv.Stolice s Israelem diplomatic
ké spojení. Léčba v—nefnocííičí bude ještě
delší dobu trvat, jen prst na levé ruce
potřebuje 45 dní k vyléčení, aby mohl sv.
Otec sloužit mši sv.
28.května zemřel ve Varšavě polský primas,
kardinál Stefan Wyszynski ve veku 79 let.
Mel rakovinu. Jeho pevný charakter, moud
rost a zbožnost vedla katolíky Polska v
nejostřejších bojích za víru. V Polsku
stoupnul počet kneží z 900 v r.1945 na
24.000 - a 8500 seminaristů, z toho třeti
na řeholníků. Mezi 27.000 řeholnicemž je
1400 sester rozjímavých řádů v 57 klášte
řích /klarisky, karmelitky a j./.
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první dělnická encyklika Rerum Novarum
Lva XIII. Je jedním z pilířů katolické
sociální nauky.
Připravuje se materiál k blahořečení stigmatizované Terezie Neumanové. "Informativ
ní proces" v Regensburgu je ukončen. Mezi
tím dala obec Konnersreuth blízko českých
hranic upravit domek,kde se narodila a
bydlela "Resl".
230 mladých se chtělo zúčastnit Dnů mláde
že v benediktinském klášteře Můnsterschwarzbachu. Bylo však místo jen pro 100.
Městské úřady v Jerusaléme vyhověly žádos
ti Pavla VI, a vyhradily hektar půdy na
Olivetské hoře pro Zahradu modlitby pout
níkům.
hsl 120 exponátů z vatikánských museí mělo
v Tokiu pomoci Japoncům lépe pochopit hi
storii sv.Stolce.
40 proč. Němců považuje svůj život za nudný.
Lékaři tomu říkají "národní nemoc". Při tom
žijí tito Němci v blahobytu, s dobrým so
ciálním zabezpečením ap. Snad právě proto,
hmotných cílů dosáhli a duchovní neznají.

7 3,tis.př.Kr.založená Sodoma ležela km na vý
chod od poloostrova Lísánu na Mrtvém moři ve
výši 555 m nad mořem. Archeologická bádání do
kázala, že Sodoma, hlavní město 13 mést, o nictu
se zmiňuje St.zákon, ležela 10 km jižné od Go
mory. Systematické archeologické bádání začalo
r.1975 za vedení amer.védců E.Ras ta a T.Schauba
Francie je jediná země z EG, která má trest
smrti. Minulý president omilostnil všechny k
smrti odsouzené a odsoudil je na doživotí, ten
to president chce trest smrti zrušit. V USA
změnila řada států trest smrti na elektrickém
křesle v trest smrti injekcí. Dosud však taková
poprava nebyla provedena, hlavně lékaři se bran.
DIE ZEII, némecký liberální týdeník, napadl ka
tolické školy, ponévadž nepřijímají mohamedánské déti. Biskupský generální vikariát v Munsteru - kde se podobný případ stal - odepsal kra
tičkým odůvodněním. Jakmile totiž přijme kato
lická škola víc nepokřténých. nebo z Církve vy
stouplých déti, přestane existovat podle záko
na jako křesťanská. Škola musela asi 140 kato
lických a protestantských déti odmítnout, pro
tože nemá pro né místo. Škola nejen ucí, ale
i křesťansky vychovává. Jak může křesťansky
vychovávat mohamedánské déti? Die Zeit - obrov
ský časopis o mnoha stranách rozméru Rudého
práva, odmítnul kratičké odůvodnéní uveřejnit
s tím, že nemá místo.
Našim čtenářům v Německu doporučujeme katolíci.ý
týdeník Deutsche Tagespost, Julius-promenádě
64, PF. 5460 Wurzburg 1.
0 svých 68.narozeninách sdélil P.Nerenfried van
Straaten-Spekpater-spolupracovníkům, kteří
se shromáždili v Tongerlo, že se koncem roku
míní vzdát vedoucího místa v díle, které zalo
žil a úspésné vedl a předat vedení mladším si
lám, které si sám vychoval. Jeho nástupcem bu
de tým spolupracovníků. Komise vypracuje nové
smérnice pro budoucnost. Sv.Otec si díla P.
Werenfrieda velmi váží. Máte-li vliv na fi
nanční záležitosti své farnosti, nezapomeňte
se přimluvit i za podporu tohoto skvélého dí
la. P.Werenfried je jeden z nejin formovanéjších lidí svéta, pokud jde o misijní a komu
nistické zemé. Na budoucnost se dívá realis
ticky. Ve Švýcarsku má jeho Kirche in Not tu
to adresu: 6004 Luzern, Hofstrasse 1, PC
Konto 60-17200. Ústředí je v Kbnigsteinu,BRD.
GALERIE RA přesídlila do Wehntalerstr.492, zůrycii-Affoltem. Vystavuje kvalitní díla a je
vedena výborným odborníkem.
Začátkem května se konal v Símé sjezd F0C0LARŮ - NOVÍ RODINA. Přijelo asi 25 tis.osob z
50 ti zemí - i nekatolíci. 3.5. je přijal
sv.Otec.

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU PŘEJE REDAKCE

CIZÍ LIDÉ
Otec, vysoký, silný, s vysunutou čelistí, vstoupil do pokoje. Syn odtrhnul oči od učebnice.
"Táto? Ty?" Oči mu přejely po psacím stole; hbitě schoval jednu fotografii.
"Máš děvče, co?" řekl otec lhostejně. Usedl těžce na synovu postel; péra zapraskala.
Syn si olíznul rty. "Chtěl jsi něco, tatínku?"zeptal se váhavě.
Otec odkašlal: "Kolega, ehm. ..tě viděl..." Syn ztmul. "..viděl tě s mou bývalou ženou."
"Maminka prodává v obchodním domě. Má..křečové žíly, ale nějak se živit musí. Pozval jsem
ji na obéd," vydechnul klidné syn,.
"Nevidím to rád, "zamračil se otec ještě víc. "Jednou je mezi námi konec - a basta!"
"Mezi vámi - ale já jsem jiná osoba. Smím mít přece maminku rád? Je to statečná a poctivá
žena. Proti tobě neřekla jediné špatné slovo, naopak! Našla na tobě víc dobrých vlastností
než já."
Poslední slova zněla polo prosebně, polo tvrdě. Otec zíral na směs kobercového vzorku. Takc
vá podivná zmatenina.
"A zůstala sama,"dodal syn tiše.
"Ženy jsou jiné, "namítnul otec, "my, muži, to nesnášíme. Je ti přes dvacet, máš přítelkyni..
"Nemám milenku,’' pohnul syn trochu podrážděně rukou, "mám úctu k ženám, protože znám svou
maminku."
Chvíli bylo ticho. Otcova býčí tvář se zaklonila, jakoby dostal políček.
"Co je na té fotografii, kterou jsi přede mnou schoval?" zašeptal.
"Smím mít svá tajemství, že? Je mi jednadvacet!"
"Snad...snad nejsi...hano.."
"Ne,’’přerušil ho rychle syn. "Tak málo mě znáš?" Zaváhal, podal mu fotografii a dodal vy
čítavě a důrazně:"Tak málo nás znáš?"
Otec zíral upřené na fotografii, bloudil zrakem a náhle ztmul, zblednul a pak zrudnul.
Na čele mu naběhla žíla.
"Ano, to je Karel. Můj kamarád udělal snímek v okamžiku kdy při demonstraci kopal můj bratr
policistu do břicha. Otce čtyř dětí. Lékaři se ho snaží zachránit, jeho žena je zoufalá.
Jeho zákonná žena__ " dodal významně.
"Karel!" Otec zavřel oči.
"Tati, je ti špatně? Nikdo tu fotku nemá, jen já. A Karel, víš, omamné jedy a tak..."
"Nejde o něho. Prohlédl sis tu fotografii dobře?" Otec mu skoro zuřivě přistrčil obrázek
před oči a chvějícím se prstem ukázal na ženu, která stála za Karlem.
Syn odvrátil hlavu. Po chvíli řekl rozpačitě: "Myslel jsem, že to víš, tatínku, a že je ti
to jedno. Odpust. Přece musíš vědět, že ta žena je bezcenná děvka. To musíš vědět!" opakova
s vášnivým, skoro zoufalým důrazem.
Otci vypadla fotografie z ruky. Hlava mu klesla skoro ke kolenám.
"Nevěděl jsem to..Je...je mezi nimi...?"
"Ovšem. Už přes rok. Žiješ s ní, žiješ s námi....a nic netušíš? Je to možné?"
"Zabiju je oba!" procedil otec skrze zuby.
"Ty? Který máš chránit právo a bojovat proti bezpráví. To nemyslíš vážně?"
Otec polknul. "Ne, nemyslím to vážně. - Ale proč jsi to chtěl přede mnou utajit?"
"Netušil jsem, že to nevíš, už jsem to řekl. A pak, nikdy ses o nás nezají
mal - jak mi mohlo napadnout, že se budeš zajímat, až tě to raní. Chtěl jsen
to vyřídit s bratrem sám. Mluvil jsem s ním."
"O...o ní?"
"Spíš o společnosti, která ho otravuje."Zaváhal."Víš, co mi odpověděl? Že se
sám udělal středem všeho. Proto tě chtěl ranit na nejcitlivějším místě. Odloudit ti milenku a sebrat čest státního úředníka." Otec se zachvěl. "Ty js
ho ranil první. Sebral jsi mu matku a nezajímal ses o něho. Divíš se tanu?
Otec zavrtěl hlavou. Kolem hrnéčku s nedopitou kávou bzučela moucha. Mezi
žaluziemi se prodral sluneční paprsek a putoval přes knihy. Náhle ozářil
NĚCO,CO tam bud dříve nebylo, nebo si TOHO otec dosud nevšimnul. Ukázal na
TO prstem, který se chvěl ještě víc než dříve.
"Ty jsi...?"
"Ano! Našel jsem jinou cestu. Těžkou, ale čestnou a radostnou. Až dostudu
ji žurnalistiku, jdu k NĚMU..V které podobě ně příjme, nevím. Hlavní je
JEHO pravda a láska,"dodal skoro stydlivé.
Otec dlouho mlčel. Pak vstal: "V kterém obchodním domě pracuje tvá matka?1
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BUĎ-ANEBO!
Jak může být člověk svobodný a zároveň mravně ne
odpovídat za své činy? Na jedné straně tak pro
testujeme proti pokusům, omezit lidskou svobodu a dovolíme svobodu - i bezuzdnost.Hlásáme převahu
"svobodného světa" a oslavujeme západní kulturu,
která klade svobodu na první místo jako hlavní
podmínku pro vedení státu a život ve společenství.
Naši psychologové však tvrdí:"Když mladík rozbije
výkladní skříň nebo zavraždí starého člověka, pro
tože se mu nelíbí melodie, kterou si hvízdá, když ukradne auto a pak zastře
lí člověka, který mu z něho stahuje pneumatiky, neměli bychom ho kárat; ne
má mravní odpovědnost. Snad ho krmili spatným mlékem nebo nenáviděl svého
dědečka nebo příliš miloval svou matku nebo nebyl v okolí klub pro mládež."
Výmluvy a vytáčky z osobní odpovědnosti jsou různé - ale na tom nezáleží.
Někdo to vysvětlí vývojovou teorií nebo Marxem a komunisty, jiný špatnou
výchovou nebo nevhodným uložením atomů či buněk, další tvrdí s Freudem, že
mladí zločinci mají dědečkovský nebo babičkovský komplex. Je však naprosto
jisté, že dnešní svět prosazuje tvrzení, že člověk nikdy nemůže páchat bez
práví .
Josef Wood Krutch to velmi trefně vyjádřil slovy:"V rozhlase slyší deseti
až dvanáctileté děti, jak je vysílání ujišťuje, že jisté děti, kterým se
dříve říkalo "nevychované" jednají tak proto, že je to jen "jejich způsob,
jak ukázat, že potřebují víc lásky." Tak se vychovávají budoucí občané v
nejcitlivějším věku k umění výmluv a tvrdí se jim, že za všechno mohou jen
"okoInosti".
Nemůžeme mít všechno zároveň. Jsme-li svobodni - jsme i odpovědni; nejsmeli odpovědni, nejsme svobodni. Nikdo nevyčítá sněhu, že se rozpustí - není
svobodný. Kdyby byl např,počítací stroj svobodný, nikdo by se nedotýkal je
ho klapek, aby počítal.
Avšak člověk svobodný je; proto je odpovědný za své smýšlení, mluvení a jed
nání. Peklo je důkaz lidské svobody - i když negativní; dokazuje, že člověk
může být tak svobodný, že je schopný určovat a rozhodovat se pro svou svo
bodu na věčnosti - a€ pozitivní, život v Bohu, nebo negativní, život mimo
Boží lásky.
Chceme-li udržet svět svobodný, musíme v něm udržovat smysl pro odpovědnost.
Ve světě, který si uvědomuje svou odpovědnost není každý"prima" a kdo se do
pouští bezpráví, není jen"asociál". Robinson Crusoe nemohl být "asociální"
a přece mohl jednat špatně a mít mravní odpovědnost, z které jednou podá vy
účtování. Člověk má královskou moc volby a rozhodnutí a tomu může děkovat,
že ho nepřinutí žádná společenská síla ke hříchu, dokud k němu svobodně ne
přivolí, Když kamenovali sv.Štěpána, modlil se: "Nepřičítej jim to za zlé!"
Zaněkolik let si vzpomněl Pavel na toto kamenování, při kterém hlídal šaty
kamenujících katů a řekl:"5z/Z- jsem při tom a. souhlasil jsem s tím!"
Nemůžeme mít obě možnosti, Lincoln řekl:"žádný národ nemůže být poloviční
otrok a poloviční svobodný člověk."Nemůžeme věřit, že jsme svobodní občané
a když děláme bezpráví, přičítat své špatné skutky hospodářským, sociálním
a psychologickým okolnostem. Nejsme-li svobodní - kdo z nás může být ctnost
ný? Je možné naše zlo připisovat našim babičkám a všechno dobré připisovat
nám samým? Určují-li naše žlázy a hospodářské poměry naše zlé skutky, proč
neurčují dobré skutky také naši otcové a lepší životní podmínky?
Pán dokázal lidskou svobodu ujištěním, že bude po
slední soud, vyúčtování svědomí. Lidé jsou svobodni,
proto budou jako svobodní souzeni. Politikové nemo
hou mluvit o svobodném světě, když vychovatelé svo
bodu popírají! Vychovatelé neprávem tvrdí, že člověk
není za své činy odpovědný, protože není svobodný.
Proč by se pak zločinci trestali? Politik má pravdu - člověk je svobodný!
Fulton J.SHEEN
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DOMINIK PECKA

Jako osoba je člověk bytost schopná překonávat
přírodu v sobě i kolem sebe, dovede se vzepřít
Na první patek, 1. května 1981 ve 4 hod.od nutnostem, vyplývajícím z fysických a biologic
poledne zemřel v Charitním domově na Morav kých podmínek své existence, usiluje o vlastní
ci ThDr P. DOMINIK PECKA. Narodil se 4.srpna cestu životem a rozhoduje se na všech křižovat
1895 v Cejkovicích, kde byl také pohřben. kách "osudu".
Byl profesorem náboženství, napsal mnoho
knih pro studenty i pro dospělé a Křesťan Máme-li na mysli řád bytí, je člověk "osoba".
ská Akademie v Římě vydala jeho trojdílné V řádu činu, máme-li totiž na mysli to, čím člo
věk být může a má, souhrn všech možností, které
životní dílo ČLOVĚK. Trpěl též v komunis
může
člověk uskutečnit, povinnost a snahu být
tickém vězení, byl nucen v nouzi prodat
některé své knihy z nesmírně bohaté knihov celým a dokonalým člověkem, smíme mluvit o
"OSOBNOSTI". Osobou člověk je. Osobností se stány. Z Moravce píší:
váII.
"Ošetřující sestra Egina už víc dní před
1.5.poznala, že prof.Pecka nebude dlouho
Člověk je individuum i osoba. Jako individuum
žít. Ztratil úplně paměť, utíkal jim z lůž je člověk část lidské společnosti a z toho důvo
ka, na návštěvu k němu pustili jen neteř z du je podřízen celku, jak vykládá sv.Tomáš. Kdy
Kuříma, tu ještě poznal. My jsme s ním mě by byl člověk čirou osobou, byl by schopen stát
li obřad rozloučení hned druhý den, pak ho zcela o sobě, mimo oblast společenského života
odvezli do Oejkovic.,."
a neměl by vlastně důvod, cítit se částí celku.
5' Avšak jako osoba má člověk v sobě hodnoty, ktečlověk není pouhé individuum. Člověk je
1 ré se společenském řádu vymykají. Člověk nepatosoba. Osoba je bytost, která je něčím o so-ří společnosti celý a se všemi svými vlastnost
bě, ne pouhou částí celku. Osoba je bytost mi -zdůrazňuje sv.Tomáš. Právě osobnostní život
samostatná, má vědomí sebe, poznání sebe a člověka ho povznáší nad společnost ryze pozem
vládu nad sebou. Osoba je schopná svobodně skou.
si volit svůj cíl i prostředky k němu. Svou Jako individuum je člověk část celku: nestojí
svobodou vnáší osoba do světa nový prvek;
tedy a nesmí stát sám. Pokud je jedinec část
je schopná vyslovit fiat/staň se/ - je sub společnosti, nesmí si hrát na osobu, nýbrž musí
jektem tvůrčím, dynamickým a vzestupným.
se podřídit celku. Od celku přijímá, celku musí
i dávat. Zdůrazňuje - li před společností svá
Osoba je každý člověk od prvního záblesku
své existence. To proto, že každý člověk má individuální přání, svou touhu po vyžití, mluvi
rozumnou, svobodnou a nesmrtelnou duši. Ve li o svobodě, právu na život, nároku na štěstí
smyslu metafysickém je osoba neztratitelná. proti společnosti, jako by jedinec byl vše a spo
Ve smyslu psychologickém a mravním trpí školečnost nic a jako by společnost byla jen k tomu,
dy. I idiot je osoba, i když se duševně ne aby vyhověla bezmeznému egoismu jedince, je to
hrubý přehmat, jakési přestrojování individua za
rozvine tak, aby mohl vést"lidský"život.
Osobou zůstává i pomatenec, jehož "osobnost_osobu: blud,který se nazývá individualismem.

ní "život zanikl.
Člověk ovšem není část společnosti celou svou
Osoba se liší od pouhého individua. Indivi přirozeností a svými hodnotami; jako rozumný a
duum je kategorie přirozeného, biologického svobodný duch stojí člověk o sobě, má vlastní,
řádu. Individua jsou nejen živočich a rost osobnostní život a vlastní, nesdělitelné a neza
lina, ale i kámen, sklenice, tužka. Naproti datelné určení. Proto nepatří společností úplně.
Tvrdí-li se, že společnost je vše a jedinec nic,
tomu osoba není kategorie přírodní, nýbrž
_
nejvýš
zrnko písku v hromadě lidstva, které nemá
duchová, je výsadním údelem ducha, zmocňují
cího se přírody. Osoba neexistuje, nepracu- práva, nýbrž jen povinnost cele a výhradně slou
žit celku, je to protilehlý blud, kolektivismus.
je-li duch na fysickém a duševním složení
člověka. Vzat jako individuum, je člověk
Tak vidíme postavení člověka ve společnosti jako
kus hmoty, část přírody, průsečík nemírné antincmii: lidská společnost má cil v čase, a mů
ho množství sil a vlivů, fysických,
že ho dosáhnout jen spoluprací všech-v tem smys
kosmických, vegetativních i animállu je člověk podroben společnosti..Ale nejhlubší
ních, etnických, atavistických, hos
v člověku je jeho určení věčné, oblast svědomí,
podářských a dědičných, tvor chyce
skutečnost vnitřní svobody a na ní spočívající
ný do sítě pozemské bídy, marnos
hodnoty - to je společnému cíli nadřazeno. Lid
ti, omezenosti, bojování
ská společnost je v čase, lidská duše je nesmr
a smrti.
telná. Ve své nejhlubší podstatě je tedy antinomie/protimluv/jedince a společnosti antincmii
časnosti a věčnosti.
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Č L O V Ě K A

DOBRODRUH-JESUITA
13.března 1735 se skrývalo v úzké, dusné Kajutě čínské džun
ky pět jesuitů. Jeli z Macao do misie v Tongkingu. Cestou si
vypravovali dobrodružství svého života. Začal P.Kašpar Kratz.
" V patnácti mě dala matka na jesuitské gymnásium v Důsseldorfu, ale moc radosti ze mne Otcové profesoři neměli. První
rok jsem propadnul, do mé selské palice nešla latina. Tak
tak že jsem vystudoval filosofii, ani v té jsem nebyl mist
rem. Konečně - chtěl jsem poznat svět a vítr jiných zemí."
"Mluvíte jako Portugalec, carissime, "smál se Otec Emanuel de
Abreu, nejmladší, sotva 27 lety jesuita."Nám, potomkům doby
vatelů proudí dobrodružná krev v žilách."
"Sotva za mnou zaklapla vrata školy,"pokračoval P.Kašpar,
"šel jsem pěšky do Itálie, prošel španělském, opálilo mě i
slunce vaší vlasti, půl roku jsem totiž v Lisaboně čistil bo
ty, umýval nádobí a nosil pytle, abych si vydělal na chleba,
pak jsem šel do Francie a dělal řeznického pomocníka v Paří
ži a konečně zamířil domů. Matka mě přivítala, jako bych byl
vstal z mrtvých.
"Tak jste se zbavil cestovatelské horečky," podotknul Otec
Kryštof de Sampayo.
"Ale kdež! Kousek Evropy bylo pro mé dobrodružné choutky málo.
Brzo jsem řekl matce s Bohem a putoval do Amsterodamu; stal
jsem se vojákem na fregatě holandské východoindické společnos
ti. Po sedmi měsících jsme zakotvili v Batavii na Jávě. Potloukal jsem se sem a tam, jako
druzí jsem pil kořalku z cukrové třtiny a prohrál dvacet guldenů měsíční mzdy."
"Povzbudivý život pro budoucího jesuitu,"smál se Otec Bartoloměj Alvarez.
"Otčenáš jsem nezapomněl. Když holandští mijnheeren nechtěli slyšet o mé katolické víře,
naštval jsem se. Z trucu jsem se ostře hlásil ke svému vyznání a dostal proto i výprask."
"Nejlepší příprava pro mučednictví!" podotknul Otec Emanuel de Calvalho.
"Pochybuji, že svati mučedníci tak proklínali jako já po téhle proceduře,"smál se Porýňák.
"Začal jsem se však víc zajímat o víru, pro kterou jsem trpěl, nechal hazardních her a pití
a vyhledával večer společnost katolíků, kteří byli v Batavii utiskováni. Náhodou jsem se
seznámil s naším Otcem Filipem Sibinem, který se tam staral o katolíky. Čas od času přichá
zel na Jávu posloužit nám svátými svátostmi, Po vážném rozhovoru s ním jsem odložil barev
nou uniformu, pronajal si krámek a obchodoval lněným zbožím a podobnými věcmi. Obchod mi
moc nešel, dostal jsem totiž brzo vysokou horečku, div jsem z toho nezemřel. Po uzdravení
jsem zaklepal v Macao na dveře naší koleje, navštívit Otce Sibina. Po mnoha návštěvách jsem
se rozhodl vstoupit k jesuitům. Představení váhali. Přijmout dobrodruha? Mysleli, že nebudu
stálý. Pak to zkusili - já udělal noviciát, dokončil studium a loni mě vysvětili na kněze."
"Tak našel světoběžník správný přístav. Ale v Tongkingu začnou dobrodružství znova. Tento
krát svátá dobrodružství," kývnul Bartoloměj Alvarez, syn portugalského horala.
"Snad to znamená utrpení a smrt. Před dvanácti lety tam tak zahynuli naši spolubratři. Otec
Afessari zemřel ve vězení a pohřbili ho i s řetězy, Františka Buccarelliho s£ali."
"Můžeme si přát lepší korunu než mučednickou?" zeptal se tiše P.Kašpar Kratz,
Misionáři se pohroužili v tiché rozjímání. Vítr hvízdal, vesla vedla člunek blíž k cíli,
A oni toužili po tom, aby zpečetili své poslání obětí života a zemřeli jako svědkové víry.
Jejích přání bylo na dosah ruky. Sotva se vylodili, vrhla se na džunku skupina vojáků a
vytáhla kněze z podpalubí. Odvlekli je i s čínským kapitánem, kterého obvinili z podloud
nictví, do vězení v Nau-cheo. Cekali pět měsíců na svůj osud. Kapitána odsoudili k třiceti
ranám kladivem, ale chytře se trestu vyhnul. Jesuity vypověděli ze země. Na štědrý den,
vyhladovělí, bledí a otrhaní se vrátili do koleje v Macao.
"Nebyli jsme asi pro mučednictví zralí, "povzdechl P.Kašpar, když je bratři vítali s dobro
myslnou škodolibostí. "Příští lodí jedu do Tongkingu zase!"
Napřed se museli zotavit. 10.března 1736 jeli odvážně zpět s P.Vincencem de Cunhua. Tento
krát se dostali do země nepozorovaně. Celé dny se vlekli pralesem a džunglí, močály a blá
tem, až jim v jedné vesnici nabídli přístřeší. Ujal se jich přátelský hostinský. Avšak sot
va trochu natáhli unavené nohy, vstoupil do hospody voják, který je před rokem zatýkal.
Hned je poznal a spěchal přivolat posilu.
"Musíme dál," povzdechl P.Kašpar. Hodný hostinský jim ukázal cestu a tak v noci utekli.
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Po dlouhém pochodu došli do vesnice Lo-Feu, "Snad potřebuje Bůh víc naše utrpení než naše kákde žilo mnoho křesEanů. Přijali je s velkou zání,"odpověděl mladý Portugalec.
radostí. Ale P.de Sampayo onemocněl tak těž "Máte pravdu. Vložme to do ruky Boží."
ce, že nemohl dál. Zůstal ve vsi a P.Emanuel Křesťanovi, který podplatil stráže a dostal se
do vězení, diktoval P.Kratz provinciálovi Domi
ho ošetřoval.
nikovi de Brito dopis: "Každý den prosím nebe,
Ostatní vezl na lodce křesEanský rybář do
města Bat-Cha, odtud chtěli do středu země. aby nám Bůh umožnil cestu do misií, osvobodil
Ale našel se zrádce; sotva přistáli, dal je nás z vězení a udělal z nás schopné dělníky na
mandarín zatknout a přivést do hlavního měs vinici Páně, "psal."Ale jsem připraven ke všemu,
ta. V královském paláci začal první výslech. co přijde! Ať se stane, co si Bůh přeje! Jak
Po otázkách, proč přišli do zené, jim soudce krásný by byl úděl, obětovat pro Krista život!
Jistě, je tu málo kněží. Ale Bůh se postará.
poručil, aby šlápli na kříž. Knéží a kateSnad zúrodní misii naší krví, Bůh mi dej sílu,
chisté odmítli, jen rybář podlehnul.
"Dlouho se vzpírat nebudete,"zabručel soudce statečně přijmout vše, co mne ceká, "
Blížil se konec roku a stále byli vyznavači ve
a dal je odvést do vězení. Jesuity zavřeli
vězení. Ani rybáře, který mezitím své zrady hlu
do temné, páchnoucí cely, rybáře do jiné.
Druhý den při výslechu naléhal soudce hlavně boce litoval, nepropustili.
Začátkem roku je navštívil katechista Benedikt
na katechisty, aby se víry vzdali.
a sdělil jim, že podle rozsudku budou za několik
"Jsem od mládí křesEan,"odpověděl statečně
dní popraveni. Poselství přijali vězňové s ra
Vincenc,"je-li to zločin, umřu pro něj!"
"Pět ran kladivem!"zařval soudce. Kat udeřil dostí. P.Kašpar Kratz diktoval svůj poslední
list příteli, Otci Sibinovi:"Jak šťastný den,
pětkrát na kolena mladého vyznavače. Snesl
strašnou bolest statečně. Také rybář dostal jak radostná hodina, po které toužilo volik svá
tých, kterou si přáli a kterou hledali a nepře
tři rány, i když víru zapřel.
žili ji mnohem lepší, než jsem já! S velkou raPři třetím výslechu zbičovali katechisty
bambusovými třtinami do krve. Pak je i s ry dostÁ a s nejhlúbší chválou, s pravou statecnosbářem a kněžími zavřeli do strašlivých kobek tí očekáváme hrdinský boj. Chceme být vysvoboze
kterým se říkalo"Peklo Orientu". Byli tam s ni, jen abychom by
nejodpomějšími zločinci, lupiči a vrahy ve li s Kristem! Jak
jsem kdysi toužil
vlhku a špíně, kolem plno potkánů a hmyzu.
Spoutali je po dvou dřevěnými kotouči kolem po tom, jít a pra
krku, takže se nemohli ani položit, ani ode covat v misiích!
Nedá se to slovy
hnat moskyty, K jídlu dostali tak málo, že
by byli zahynuli, ale křesEané ve městě na vyjádřit. Ale když
nám Všemohoucí ve
šli cestičku, jak jim pomoci.
Parno bylo čím dál větší, ve zkaženém vzdu svém milosrdenství
nabídnul korunu
chu se dalo sotva dýchat. 30.července pod
slávy, měl bych ji
lehl mladý katechista Vincenc svým mukám,
P.Kašpar mel týdny silnou horečku, v horkém odmítnout? Přijí
vzduchu ztěží popadal dech, ale když v říj mám ji s celým
nu horka polevila, trochu se zotavil. Srdce srdcem! "
12.ledna 1737 se
mu rozdíraly protichůdné city,
"Nevím, co si mám přát, "šeptal Otci Emanue otevřely vězňům
lovi, "toužím po konci, po milosti mučednict dveře naposled, vedli je spoutané s osmi vrahy
ví, ale toužím i po svobodě, abych těm ubo na popravíště, na pahorek před branami města.
žákům, s kterými se tak krůtě jedná, zvěsto Z tribuny dal vrchní soudce znamení. Kat vykonal
val evangelium. Stojíme před zdí Boží vini své dílo. Meče se zableskly, hlavy mučedníků pad
ce a přece jsme z práce vyřazeni,"
—7 ly do prachu. Jejich krev se smísila s prachem
Wilhelm Hünnevman
země a s krví vrahů a lupičů.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Asi 60 diecézí z 13 latinsko-amerických zemích
žádá Španělsko o kněze a laiky pro duchovní
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latino- službu.
rum ve Vídni vydal 88.sv.-27 autentických
4 studenti katolické university Msdellin v Ko
listů sv.Augustina, objevených před několi lumbii vydali článek proti papeži/!/"Papežovy
ka lety.
perly" v němž kritizují i jeho prohlášení proti
Rybáři z Mazzaro del Valle poslali papeži a potratům. Svůj postoj nechtěli odvolat, byli
1785 ti nemocným nemocnice Gemelli mrazící proto z university vyloučeni. Na protest proti
vůz plný čerstvých ryb.
vyloučení studentů stávkovalo 7000 studentů této
"katolické" university.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
13.října 1920.
Do mého osamělého a smutného života vstoupil zázrak. Zázrak lásky..Přišel tak neočekávaně,
tak podivuhodně a nepravděpodobně! Nemohu tomu stále ještě uvěřit, bojím se doufat ve
štěstí; mám ze štěstí strach!
Najednou jsem se uklidnila a zpokoměla. Myslím jen na svého Němce, na jeho milé hnědé
oči, kterými se na mne tak čtverácky podíval, když mi vracel můj deník a řekl:
"Nemohu s sebou váš deník vzít, protože se zatím nevracím do vlasti."
8
"Copak váš vlak pro zajatce neodjíždí?" zeptala jsem se,
"Odjíždí, ale vy byste se mnou odjet nemohla a tak musím zůstat zde."
Jeho slova byla tak neočekávaná, že jsem nebyla schopná je hned pochopit. Jen se mi zatmě
lo v mysli. Vždyť Němec mluvil stále tak toužebně o chvíli, kdy se vrátí domů a ted chce
zůstat zde, v sovětském Rusku? Je to možné, může to, smí to být? Hlavou mi projela myšlen
ka: Člověk, který chce přinést takovou oběť, musí hluboce milovat!
Zatím, co mi procházely tyto myšlenky hlavou, zíral můj Němec upřeně na ime.
"Vím jedno: odejdu-li, už vás neuvidím, "řekl tiše a v jeho očích se zatřpytila nekonečná
něžnost.
Začala jsem chápat. Zvolna jsem zvedla zrak a narráliavě jsem řekla: "To nesmíte! Zůstat v
Rusku je šílenství! Vrazte se do své vlasti a žijte blaze!"
Podala jsem mu ruku. Vtom vešel čtenář a chtěl si vypůjčit knihu. Němec šel ke kartotéce
a já vyšla rychle ze dveří.
Kráčela jsem parkem jako ve snách. Pod nohama mi chrastilo zkomírající zlatorudé listí.
Z šedého, bezútěšného nebe tichounce ševelil jerrný deštík.../kle v mé duši zářilo slunce,
tolik slunce! Chápala jsem, že to byl jen okamžik. Jen v okamžiku ušlechtilého vzplanutí
mohl přijít na plán, zůstat zde. Odejde - a už ho neuvidím. Přesto děkuji za toto štěstí,
Bože, i kdyby mělo trvat jen jedinou minutu!
Vešla jsem do kostela; byl prázdný, jako většina kostelů. Ovanul mě chlad, všechno pokrý
val prach, ikony obepínaly pavoučí sítě a ztěží jsem rozeznala nádherné oči Matky Boží.
Zíraly na mne laskavě a něžně. Ne, nebyl to omyl, viděla mě a řekla mi: "Smíš být šťastná,
musíš být šťastná!"
Zdálo se mi, jako by se ke mně Ježíšek nakláněl s milým, přátelským úsměvem..Dítě, rodina,
člověk, který mě miluje - to mi dej, ó Matko Boží! Políbila jsem s láskou ruku Madony,
stopa mých rtů zářila z prachu, který pokrýval obraz a znovu mi říkal její temný zrak:
"Bud šťastná, přijmi zázrak, který vstoupil do tvého života."
Pomalu jsem se vracela domů. S nebe padal hustý déšť, promočil mi vlasy, prosáknul až na
tělo. V dáli se vynořilo vagónové město. Byla tu ulice, ve které každou chvíli uváznul
selský povoz v bahnu. Právě jsem došla k mužíkovi, který se divokým klením mamě namáhal,
přimět svého koně, aby vytáhnul povoz z bahna.
Vagónové město! Všude viselo prádlo na provazech, napjatých mezi vagóny, roztrhané a
zašedlé; ušmudlané, zanedbané děti se honily mezi kolejemi, klopýtaly přes hromady popela
a zbytků uhlí; vyzáblé, bledé ženy se vlekly úzkými uličkami, sehnuté pod tíhou kbelíků s
vodou, které s těžkým oddechováním vlekly k vagónu..Stále a stále, den co den, když jsem
se vracela ze služby, mě nad tím obrazem bolelo srdce, Obraz bezejmenné bídy...
A Němec, který se mohl vrátit do kultivované ženě - by měl zůstat u nás? S potravinovými
lístky, na které se nedalo žít? V té špíně? Ne-takovou oběť nepřijmu. Ale nemohu se vzdát
jeho milých očí, ne! Ale musí to být. Zítra mu řeknu, ať se vrátí domů. Tak krátké štěstí!
Jedinou minutku! A přece je to štěstí, přece ti za ně děkuji, můj dobrý Bože!
Čtovek 4e muže eótíí uóu.de doma, pokud vnXma, ze na nej Pan Buk

ótan^ckem a puZ dutém.
Z .H.

U MAMINKY
Ve dnech 2.-8.května t.r.
se 70 ti členná skupina
českých a slovenských pout
níků, vedených Otci Birkou, Simčíkem, škarvadou a Vondrou připoji
la k 3.200 švýc.pout
níků, aby se společně poklonili Pan
ně Marii a Jejímu Synu. Přičlenili
jsme se k miliónům těch, kteří z ce
lého světa přicházejí splnit přání
Lurdské Paní,
která r.1858 v 18 ti
zjeveních prosté a čisté Bernadettě
Soubirus žádala o modlitby a o poká
ní za obrácení hříšníků. Od té doby
jsou Lurdy místo modlitby, radosti
a hlubokého duchovního soustředění,
kde existence Boha a Jeho božské
Matky se silně vnímá jako neotřesi
telná skutečnost. Právě proto se
Lurdy vyznačují tichou, radostnou
pospolitostí, kde si všichni rozumí,
i když se každý modlí ve vlastní ře
či. Lurdy jsou vzácné místo, kde se
každý křesťanský poutník cítí jako
doma; u massabiellské jeskyně není
nikdo cizincem. Modlitba je tu ži
votní potřeba a nutnost, asi jako
potrava.
Díky našim Otcům misionářům jsme se
mohli v mateřské řeči modlit a zpí
vat; Otec Birka připravil texty na
každý den/přes 100 stran!/a ty umož
ňovali účast každému z nás. Bylo mi
lé a povzbuzující slyšet z mikrofo
nů části růžence a mariánských písní
i v naší mateřštině. Většina z nás
slyšela asi poprvé Zdrávas v arab
štině, korejštině či z úst africké
ho kněze ze Zairé,
Na velké mezinárodní mši/6.5,/v pod
zemní basilice sv.Pia X. koncelebrovali s biskupem Hánggim všichni naši
Otcové. V krátkých národních přímlu
vách zazněla i přímluva naše: „KRÁ
LOVNO MÁJE, KRÁLOVNO NEBE z PANÍ
LURDSKÁ, DEKUJEME TI, ŽE JSME SMĚLI
NAVŠTÍVIT TOTO MÍSTO RADOSTI. PROSÍ
ME TÉ ZA NEMOCNĚ, ZA NÁŠ NÁRODz ZA
NAŠI ZEM A ZA NAŠEHO PAPEŽE. ZACHO
VEJ NÁM MÍSTO V KŘESŤANSKÉ EVROPĚ.
SVATÝ VÁCLAVEz SVATÝ CYRILE A METO
DĚJI NEDEJTE ZAHYNOUTI NAM NI BUDOU
CÍM../ "
Lurdy jsou známé zázračnými uzdrave
ními. Všechna náhlá uzdravení z orga
nických chorob se registrují a přís-

ně lékařsky a církevně přešetřují. z mno
ha tisíc uzdravených bylo pouze 64 přípa
du uznáno Církví za uzdravení zázračná.
Jedním z oněch 64 případů bylo i uzdrave
ní benediktinského bratra Lea Schwagera
z Uznachbergu, který přišel mezi nás a
prostými slovy vylíčil své okamžité
uzdravení z velmi pokročilého stadia t.
zv. roztroušené sklerosy. /KLUB 1980,6, s. 8/.
Zázraky jsou však i vnitřní proměny ne
mocných, kteří přijeli, ale nebyli těles
ně uzdraveni. Velká většina se jich totiž
vrací vyrovnána a připravena dál nést
svůj kříž, který se po Lurdech už nevní
má jako bolest či těžké břemeno.
Říká se, že kdo Lurdy navštíví, musí při
jet znovu. Datum sice není zatím stanove
no, ale my všichni chceme přijet znovu.
Pojdte se s námi posílit a prohloubit
víru v Ježíše a Marii, víru, která dává
smysl našemu životu a nemoc i smrt zba
ví jistě jejich hrůzy!
Dr.Med. J.S.

V LURDECH !

Na příští rok - asi na podzim - chys
taje pouť do Fatimy. Musí nás být nej
méně 60. Bude stát néco pres 1350 frs
a třvat týden. Navštívili bychom i
nádherné chrámy v oblas.ti Fatimy.
Tedy - začněme uz tečí Šetřit, zážitku
9 a milostí u Fatimské Matky Bozi získá
me mnoho!

CO NOVĚHO VE SVĚTĚ
Rakouští biskupové se sesli ke sve tradiční
jarní konferenci. Hlavní téma diskuse-hrozí
cí nezaměstnanost, korupce v Rakousku, hro
zící zánik malých a středních podniků a
"Gastarbeitři"-tedy ne duchovní ozdravení
věřících, zvýšení náboženské vzdělanosti
věřících a kněží, nýbrž témata, která jsou
ve středu státního zájmu a na okraji cír
kevního. Proto také je dnes z 85% obyvatel
proti r.1951 jen 81% katolíků a do kostela
chodí z 40% jen 28%.
Jedna francouzská rozhlasová vysílačka, vy
sílá v nedělí mší sv. P.Bro, domínikán, kte
rý toto vysílání řídí, dostal loni přes 40
tis.dopisů z 37 různých zemí - i z Rumunska
a Polska. Ohlas vysílání dokazuje, že věří
cí mají o náboženské věcí zájem.
Anglikánský biskup Desmond Tutu, gener.taj.
jihoafr.rady církví/nekatolických/, byl na
vržen na Nobelovu cenu 1981. V dubnu byl v
Evropě, i v Římě, kde byl 8.4.na generální
audienci a hovořil i se sv.Otcem. 7.4.byl
na sekretariátě pro Jednotu křesťanů. Po ná
vratu do Již .Afriky mu byl odňat pas.
V SSSR byli začátkem roku odsouzeni 4 adventisté "pro pomluvy a přestoupení zákona o
bohoslužbách".

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
P.Josef Schreus, kněz diecéze Roermond,
schválil jako senátor nizozemskou osnovu
zákona o liberalizaci umělých potratů. "Dí
ky"jeho hlasu, byla osnova schválena větši
nou 1 hlasu. Biskup Gijsen, jeden ze dvou
výborných a statečných biskupů Holandska,
nařídil knězi, aby se křesla vzdal. Má na
to jako biskup právo. Kardinál Willebrands
prohlásil, že knězi v senátu a poslanecké
sněmovně nezastupují Církev, nýbrž lid,
který je zvolil atd. Tím zasáhl Willebrands
do mocenské - a odpovědnostní sféry bisku
pa a postavil se proti Sv.Stolici, která
nechce, aby se knězi věnovali bez výslovné
ho schválení biskupova politice.
V Bratislavě byl STB zavražděn z 23.-24.2.
ve svém bytě tajný biskup-vysvěcený v Pa
říži, původem z Moravy, Přemysl Coufal.
Našli ho až 27.2. Tajná policie ho surovým
způsobem zbila, byt byl plný krve, rovněž
koupelna, zřejmě chtěli znát jména tajných
kněží podzemní Církve v naší vlasti. Lebku
měl rozbitou, nos rozdrcený, řezné rány na
rukou. Soudní lékaři odmítli napsat, že
spáchal sebevraždu, kterou měl předstírat
otevřený plynový kohoutek. Byl pohřben
5.března v Hrubčicích. Bylo mu 49 let. Po
dobně byl loni zavražděn jesuita-dvojnásobný inženýr. Kromě Svobodné Evropy a malého
odstavečku v Neue Bildpost - se značným
zpožděním - nevíme, že by kdo o těchto surových vraždách referoval.
Hned po navratu ze Švýcarska navstvvzl 1
italský president Bertini 22.5.svého těž
ce raněného přítele Jana Pavla II.
V sobotu 23.5.t.r. se sloužila byzantskoslovanská mše sv. v basilice Panny Marie
Větší. Hlavní celebrant byl kard.Rubin.
Mše sv.se sloužila ke cti sv.Cyrila a Matoda.
Rodný dům sv.Otce ve Wadovicích bude změ
něn v museum.
Polský tenista Fibak věnoval papeži teniso
vou raketu s věnováním. U papežova lůžka
zpívali 2O.5.Te Deum/Bože, chválíme tě/ za
rychlé uzdravování se sv.Otce.
Před 100 lety-28.května 1881 - se narodil
kardinál Augustin Bea, jesuita, velký pra
covník pro jednotu křes lánů. Byl Němec, syr.
tesařův.
Kardinál Slipij/89 let/ vydal 15.3.pastýř
ský list, teprve nyní zveřejněný, v němž
vyzývá všechny Ukrajince, aby finančně pod
porovali dílo P.Werenfrieda van Straatena,
čili Spekpatera, který podporuje uniaty na
Ukrajině. Nedávno vydalo dílo ukrajinské
církve s jeho pomocí dětskou bibli v ukrajinštině a brožurku v 7 řečech, v níž se
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popisuje situace katolické ukrajinské Církve za
35 let pronásledování. Na ní se podepsal kard.
Slipij jako patriarcha, tedy titul, který mu
vlastně právem patří, i když není dosud Římem snad z ohledů na Sověty, patriarchou uznán.
V "Kirche in Not"P.Werenfrieda je popsána situa
ce Církve v Madarsku: na tiskové konferenci
označil tuto zprávu primas kard.Lékai jako "hro
madu lži", zastával se mírových knězi atd. Na
to odpověděl P.Werenfried otevřeným dopisem o
8 bodech. Končí pozváním kardinála na Západ;
"Provolejte na střechách pravdu o tom, co jste
prožil ve skrytu vašeho madarského vězení, mluv
te o pravé tváři těch, kdo ďábelskými metodami
pronásleduji Církev, a těmi vás i zničili. Nepopíráte fakt, že jste se snažil, aby základ
ní společenství nebyla schválena biskupskou kon
ferenci a že jste je předložil Pavlu VI. v ne
správném světle."- V Madarsku dnes ubývá kněží,
je jich 2790 - jeden kněz na 2194 věřících. Ma
jí 284 bohoslovců, z toho 48 řeholníků. Na
21.857 katolíků připadá jeden bohoslovec.
Španělský ministr školství a věd podepsal dek
ret, kterým se zavádí vyučování židovského ná
boženství v předškolní výuce a na obecné škole.
Katholikos Vasken I., hlava arménské církve, po
byl na pozváni kard.Kbniga od půle dubna do 1.5.
v Rakousku. Hovořil i s presidentem Kirchschlágerem a min. zahraničí W.Pahrem.
Na Hod Boží Velikonoční-19.4.byl při bombardová
ní zničen melchitský kostel a sídlo maronitského biskupa v Saldě v již.Libanonu.
Baskičtí biskupové-Bilbao, San Sebastian,Viktoria-vydali pastýřský list v protikladu s antiatentátovými opatřeními vlády. Vláda protesto
vala u sv.Stolice.
Biskup z Goias-střední Brazilie-tvrdí, že brazil
ská vláda připravuje reformu statutu Indiána a
tím ruší pozitivní aspekty tohoto ochranného
zákona; Indián je od nynějška považován za hroz
bu pro národní bezpečnost. Co píše informovaný
misionář, žijící v této oblasti, o problému
Indiánů: SZyžeZ jzem v aádlu, že během 20 tú.
Zet bude. pKobZem Indiánu v BaazíZil vyíezen.
Vzlchnl. obránci ZIdzkyeh paáv vcetne CÍnkve v
BaazíZCi, zaztávaZí jejich ptávo na vZaztní aeze^vace, kde mohou žít izolovaně od zpoZečnoztí
zpuzobem, jak jzou zvykZÍ. Vzdoa ódem zpodům a
obtížím jím ztát daZ ftezeavace, kde žijí bez clvíZIzace, bez ŽkoZ a Zekanu, OddaZí ze zcela
zvánu životu, pijí a jzou pZnl nemocí, kteae je.
azí do 20 ti Zet vyhubí, paotože odmítají jakoukoZIv pomoc. ByZo by dobíe, kdyby to veaejnozt
v Evaope vedeta.
JP II.přijal 3.4,v audienci na dvoře sv.Damasa
400 účastníků II.světových her tělesně postiže
ných; měl z toho radost, ale také ho to dojalo.
Zvlášf blahopřál mladému Kanadanovi Haroldu
Boldtovi, který s 1 nohou skočil 2,04 m.
Církev má k dispozici přes 600 institutů.
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mjd, duo™ svaty....!
KDO JE DUCH SVATÝ ? - Duch svaty je třetí božská
osoba, pravý Bůh, rovný Otci i Synu.

</'

Duch svátý je OSOBA, nejenom myšlenka, rozum, vůle - jak to máme na
mysli, když říkáme, že v nějaké rodině panuje "dobrý duch". Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem v tak nekonečné plnosti, že je to skutečně osoba, podstatně rovná Otci a Synu.
IKUUlaH
Ve Starém zákoně Ducha sv. ještě neznali, poněvadž také neznali tajemství Nej světě jší Trojice. Duch sv. se nazývá také Utěšitel nebo Pcmocnik, o němž mluví Kristus ve své řeči na rozloučenou: "A já budu prow sít Otce, a dá vám jiného zastánce, aby zůstal s vámi navždy: Ducha
pravdy. Svét ho nemůže přijmout, protože ho nenávidí a nezná. Vy ho
zj zj
znáte, nebot přebývá u vás a bude ve vás. " /Jan 14, 16-17/.

■

■

Poněvadž Ducha svátého - neznámého, skrytého, vnitřního Boha - si člověk na roz
díl od dvou druhých osob, nedovede vůbec představit, je obvykle uctíván méně vroucně než
druhé dvě božské Osoby. Je to škoda.
Při Kristově křtu se zjevil Duch sv.v podobě holubice: "Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystou
pil hned z vody. Vtom se otevřelo nebe a. videi Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a
sestupuje na nej. "/Mt 2, 16/. "A z nebe se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, v něm jsem
nalezl zalíbení. " /Mt 2, 17/.
Že se Duch sv.zjevil v podobě holubice, se dá různé vysvětlit. Holubice se pokládala za
obraz smíření a pokoje, což se shoduje velmi dobře s posláním Ducha sv. Dále je holubice ta
ké symbolem inspirace Pí sire sv. U starých národů byla holubice také symbolem božství - o
tom věděli také židé - a v tom smyslu označuje tedy holubice božství Ducha svátého.

KDY SESTOUPIL DUCH SVATÝ NA APOŠTOLY? - Duch svátý sestou
pil na apoštoly o letnicích-svatodušních svátcích-a to v podobě ohnivých ja
zyků .
Letnice slavili Židé jako jedny ze tří velkých poutních slavností a to 50 dní po velikonocích/pascha/. Podle ústního podání dostal Mojžíš padesátý den po odchodu z Egypta desky De
satera s Božími přikázáními. Skutečnost, že právě tento den byl seslán Duch sv.jasně ukazu
je, jak velkou váhu kladl Bůh sám na tuto událost. V té době bylo v Jeruzalémě také mnoho
Židů z celého světa, a ti byli svědky seslání Ducha sv.:"Nastal den Letnic a všichni byli
společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr a napl
nil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad kaž
dým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svátým a začali mluvit cizími jazy
ky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. - V Jeruzalémě bydleli zbožní Židé ze všech mož
ných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, proto
že každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Zašli, divili se a říkali:"Tito, co
tak mluví, jsou přece sami Galilejci! Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu?...
Slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky." /Skt 2, 1-11/.
Přítomnost židů z různých končin světa byla šíření evangelia velmi prospěšná. Duch sv.už
ovšem působil u spravedlivých lidí před Kristem a také v apoštolech před Letnicemi. Onen
den však sestoupil s plností svých milostí a darů.
JAK P 8 S 0 B I L DUCH SVATÝ V APOŠTOLECH?
Duch sv. apoštoly: 1. posvětil, 2.osvítil, takže jasně pochopili učení Kristovo,
3. posílil, aby neohrožené hlásali Ježíšovo učení, 4. dal jim dar hovořit různými jazyky
a konat zázraky.

Jak čteme ve Skutcích apoštolů, sestoupil na ně Duch sv.v podobě ohnivých jazyků. Ty nazna
čují něco o podstatě Boží, ale neděsí a nepálí jako na hoře Sinal /Ex 24,17/,nýbrž oblažují
a dávají světlo. Jazyky samy znamenají schopnost hovořit ve všech řečech, jako plameny chtě
jí naznačit světlo a plamennou horlivost, kterou dostali apoštolově skrze Ducha sv. Při let
nicovém zázraku se naplnila slova sv.Jana Křtitele: "Přichází však někdo mocnější než já..
On vás bude křtít Duchem sv. a ohněm. "/Lk 2,16/.
Il.Vatik.sněm vysvětluje:"Tyto apoštoly/sr.Lk 6,12 ustanovil jako sbor neboli trvalou skupi
nu, které dal v čelo sv.Petra, vy voleného od nich/sr.Jan 21,16-17/. Poslal je nejdříve k sy
nům Izraele a pak ke všem národům/sr.Rím 1,16/, aby se podíleli na jeho moci a vytvořili ze

všech národů jeho učední
ky, posvětili je a vedli
/sr.Mt 28,16-20; Mk 16,
16; Lk 24,45-48; Jan 20,
21-23/ a touto činností
Církev rozšiřovali a pod
jeho vedením byli jejími
služebníky a pastýři po
všechny dny až do skoná
ní věků/sr.Mt 3,28,20/.
V tomto poslání byli
úplné utvrzeni v den Letnic/sr.Skt 2,1-26/ podle
Pánova slibu:"Dostanete
však sílu, až sestoupí
na vás Duch svaty a bude
te o mne svědčit v Jeru
zaléme, v celém Judsku a
Samařsku, ano, až na ko
nec země. . " Skt 1, 8/. "

MINULOST7ČI BUDOUCNOST?
"..V katolické Církvi byli všichni hodnostáři, biskupové, cpati,
převorové a známější nebo aktivnější řeholníci označeni za agenty
Vatikánu. Byl zatčen i pražský arcibiskup Dr.Josef Beran a řada
biskupů. Proti klášterům byla provedena tak zv."akce K". Jedné
noci byly kláštery přepadeny policií a luzou, zvanou"milice", před
stavení zatčeni a většinou odsouzeni na doživotí.-Ostatní řeholníci a řeholnice byli odvlečeni do koncentračních a internačních tá
borů bez soudu. Zůstali tam téměř dvacet let. V klášteřích, větši
nou se staletou tradicí, byly pravé umělecké a historické poklady
v bohoslužebném náčiní, obrazech, sochách a knihách. Národní gale
rie žádala proto policii, aby byl vždy přibrán aspoň jeden z je
jich znalců k zajištění uměleckých hodnot. Policie přislíbila,
ovšem kořist byla příliš lákavá a tak spustili akci o den dříve
sami. Podařilo se zachránit jen to, co se nedalo snadno ukrást.
Mnoho vzácných památek bylo zničeno a poškozeno. Ornáty a bohoslu
žebná roucha si většinou rozebraly ženy členů policie, hodily se
výborně na prádlo a podprsenky. 0 hedvábí byla nouze..."

" V té doby byla již v táboře "moderní" korekce. Malá cela, okénka do tří čtvrtin zazděná, betonová podlaha, na ní vyvýšený kata"Biskupové se svými po
falk, rovněž betonový, asi 20 cm vysoký - sloužil jako lůžko - a
mocníky, knéžími a jáhny,
záchod. Topení se samozřejmě zavíralo, přikrývka žádná, plátěné
přijali tedy službu v
kalhoty a blůza.
církevním společenství.
Jedni z prvních ji zasvěcovali kněží. Nevzali na vědomí pokrok,
Posvátný snem proto učí,
klidně se modlili, v dílně, na procházce i cestou do nemocnice
že biskupové z ustanove
zpovídali, v cele sloužili mši sv.pro ty, kdo se jí chtěli zúčast
ní Božího nastoupili na
nit, nebo sami, a podávali Tělo Páně. Zásoboval jsem je oplatkami
místo apoštolů jako pa
na léky. Z hrozinek, které občas někdo dostal v balíčku, tlačili
stýři Církve; kdo je sly
víno. Časem se to soudruzi dověděli. Nejdříve potrestali 77 ti leší, poslouchá Krista,kdo
tého spišského biskupa Vojtašáka. Dali k němu na celu mladého kri
jimi pohrdá, pohrdá Kris
minálního udavače a nařídili mu, aby starce bil.
tem a tím, který Krista
Mladý darebák věrně plnil přání soudruhů a starce každý den nelid
poslal./Sr.Lk 10,16/."
sky týral. Dověděl se to jiný vězeň, také mladý hoch, a hlásil se
/Světlo národů -19, 20/.
dobrovolně na celu s udavačem. Divili se ternu, ale poněvadž Vilo
byl znám jako vzpurný vězeň, řekli si, že se chce polepšit a že ho
aspoň udavač převychová. Dali je oba dohromady. Ted nastaly pro
udavače zlé časy. Vilo mu odvedl biskupovy výprasky s mnohonásobným úrokem. Zavolali je oba
k raportu k náčelníkovi. Ptali se ho, proč tak bil udavače: "Proto, že on týral biskupa Vojtašáka. ""Proč jste- ho bil?" ptali se s nevinnou tváří udavače. "Proto, že mi to tady pan
velitel nařizoval." A bylo po raportu."
"Krátce poté isolovali všechny kněze a řádové bratry ve zvláštní budově v rohu tábora. Říka
lo se jí pak Vatikán. Nedostali se již odtud do konce vězení. Později tam stáhli i kněze
z Jácnymova, kteří tam pracovali v tak zv."věži smrti", mlýně na uranovou rudu /pro SSSR!/.
Bez vystřídání, bez ochrany, celá léta v uranovém prachu - jistí kandidáti smrti. Řada jich
byla vězněna s přestávkou tří let od roku 1939. šest let u Hitlera, nyní u komunistů. Řada
jich zemřela, umučena hladem, nemocemi a samotou, jako řeckokatolický světec, biskup Pavol
GOJDlC, učený jesuita a redaktor Katolíka P.ADOLF KAIPR, a jiní, zvláště starší a podruhé
věznění lidé.."
,
,v
'
o - /
Ze vzpomínek Da.Med.Jana ŠMÍDA . Daáiavá, neuvěíutteína Itautoót Izomunéóta, čeká
á na naivní, čhoótejný, neinformovaný Západ, az h.o budou komunisté"p-revychovávai" v nemí/óůZcZ - nebo podie šabtony myí>tícví dav.
Z HLUBOKÝCH MYŠLENEK V KNIZE:
r—
"Kdo nemá moc, žádnou teorii neprosadí. Kdo má moc, tomu je teorie^na obtíž."
"Zabit člověka neznamená nikdy hájit nejake ucem - nybrz - ZABIT ČLOVĚKA.
"Režim láme páteře hlavně těm, co je nemají."
"Kde je smích zaka'zan, plakat není dovoleno."
"Kde jsou dobré podmínky pro vznik satiry, nebývají dobré pro její publicistiku."
"Abychom pochopili věci, které se stanou, je nutné vědět, co se právě děje."
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Za tímto pojetím stála prastará pohanská představa, že
V ČEM SE MŮŽE MÝLIT? všechno
hmotné je špatné a proto i sexuální hříšné.To
to pojetí vrhalo na Církev stíny celá staletí. Či otázka židů, přehnané uctívání ostatků svátých, lehkovážné
přijímání legend o světcích atd.
Církev, která má hlásat Kristovu chudobu, byla někdy
nesmírně bohatá. Biskupové žili jako světáci, podnika
telé, boháči. Kristovu lásku k chudobě hlásali jen ústy
Proletariát 19.st.pak neviděl v Církvi "zastánkyni chu
dých". Následek? Komunismus, který Církev nenávidí!
Ani Kristem tak zdůrazňovaná pokora se v dějinách Círk
ve plně neuskutečňovala. Kristus řekl:"Kdo by chtěl být
mezi vámi první, aí je vašim otrokem. "/Mt 20,27/.
Minulost viděla Církev příliš právnicky. Láska, zakrytá
hromadou paragrafů. Církev není politická strana, ale
náboženství, "spojení s Bohem""život v Bohu".
Nekladli jsme příliš důraz na počet místo na kvalitu
křesťanů? Nepřerůstá nám dnes "plevel" v Církvi přes
hlavu? Jsme kvasem světa, jak od nás očekává Kristus?
Nezdůrazňovali jsme příliš DESATERO NA ÚKOR KRISTOVA
HORSKÉHO KÁZÁNÍ? Jistě, Desatero je mravní zákon, patří
do našich zpovědních zrcadel, ale mají se opírat také
o ryze křesťanská blahoslavenství evangelií.

nékteným přikázáním a.
zákonům, kícté ti CÓstkev páedkdádá?
1/ duchu ód myóLcó •. Cdákev óe mýtd.
Ano - d v Cátkvd jóou omyly, Cá/tkev
nená vóemocná a vóevédoucá. Ne vóe,
co hláóá, je neomylné'.

OMYLY
I v ryze náboženské oblasti byla v
Církvi různá mínění, která se držela
tvrdošíjně celá staletí, i když byla
mylná. Např.upalování čarodějnic,kte
ré se vedralo do Církve z pohanství.
V otázce svědomí byly také omyly-následek? Nesnášenlivost a omyly inkvi
zice, Nebo teorie o dvousečném meči:
celá staletí si papežové dělali ná
rok na světskou moc nad pozemskými
vladaři. Docházelo k násilným sporům
mezi papežem a císařem - až se vy
čerpala jak moc císařů, tak duchovní
moc papežů.
či v sexuálním životě. Od samého za
čátku prosakovaly pohanské názory
např.o manželství, jako o něčem neli hříšném, tedy méněcenném. Už sv.
Pavel se bránil proti manichejským
bludům - ti sňatek vůbec zakazovali.

HRANICE UČITELSKÉ AUTORITY
Vzdor všem omylům, které se v Církvi vyskytly a vyskyt
nou, věříme v neomylnost Církve. Kristus sám čekl:"Kdo
poslouchá vás, poslouchá, mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá
rmou."/Lk 10, 16/. "Duch svátý., ten vás naučí všemu a při
pomene vám všechno..co jsem vám řekl."/Jan 14,26/.
I z vnitřních důvodů MUSÍ být Církev neomylná; jak ji
nak by mohla celá staletí přenášet nezfalšované slovo
Boží? Věříme v učitelskou autoritu Církve, ale známe
dnes přesněji hranice mezi neomylným učením Církve a
svobodným míněním, které se v Církvi vyskytuje a o němž
se diskutuje. Křesťan smí diskutovat o všem, co není
jasně definované učení víry nebo mravů.
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ZRALÝ KŘESŤAN
'
Dnes musí křesťan sám rozeznávat mezi neomylným slovem
Božím, svěřeným Kristem Církvi, a mezi omylnými názory,
které se snad i snaží pochopit lépe Kristova slova,ale
neúspěšně. Dřív jsme to dělat nemuseli, ba mnozí ani
nebyli vstavu to dělat. Dnešní křesťan mé - nebo může
mít, dost rozumu, vzdělání, školení a kritického smyslu
V tom je svoboda, ale i velká odpovědnost moderního
křesťana. Musí sám rozeznat, které názory v Církvi jsou
správné a které nesprávné. Je odpovědný za toto rozho
dování mezi různými pojetími, a musí se také dát vést
Duchem sv. Zralý křesťan se musí víc snažit poznat du
cha přikázání, resp.důvodů Církve, a SÁM PROMYSLIT
OBSAH SVÉ KATOLICKÉ VÍRY! Víc se vzdělávat, víc myslet,
víc číst dobré katolické knihy, víc rozjímat o slovech
Pí sira, víc diskutovat a spolurozhodovat.
PROČ
OMYL? - Protože jsou lidé Bohu vzdáleni,
odcizeni. Církev jsou BOJUJÍCÍ A ZRAJÍCÍ LIDÉ. Čím víc
se člověk odcizuje Bohu, tím víc se bude mýlit. Chcešli se však k Bohu dostat, v tom ti Církev neomylně po
může. Čím víc se snažit poznat pravdu a Boha, tím jasně
ji a bez omylů poznáš ono světlo, které svěřil Bůh své
Církvi: v přikázáních a radách, jež Bůh své Církvi hlá
sal.
Herbert MADINGER

DUCHOVNÍ CESTA
DANIELA-ROPSE
Daniel-Rops, vlastním jménem Henri Petiot,
se nar.1901 v Epinalu ve Francii, chodil
do školy v Grenoblů a Lyonu, od r.
1922 vyučoval dějiny a zeměpis
v Chambéry a Amiensu. 1930
se stal profesorem, 1945
se profesury vzdal a vě
noval se jen literatuře.
Zemřel 1965.
V mládí ztratil víru.
Viděl projevy zvykové
víry a to jeho hluboká
osobnost nesnesla.
Když prošel"hlubokým ne
klidem" propracoval se
k víře, zakryté nánosy
povrchního měštáctví.

konečná". Byl ve věku, v němž-podle Baudelairase "lehce podléhá rozkoši, otrávit svou bolest
a rozjitřit své rány,"
Spatně pochopený Pascalův neklid ho vzdálil od
téměř dosaženého cíle. Zděděnou víru ztratil
ři četbě knihy ORFEUS od Salomona Reinacha později se styděl, že ho toto "ubohé
dálo"ovlivnilo-a četby André Gida.
V NAŠEM NEKLIDU píše, že katoli
cismu vyčítal jeho spojení se
světskou mocí a tím ztrátu ta
jemství a přesvědčivosti, dá
le rutinu, zvyk, nedostatek
smyslu a podstaty. To byl ná
zor většiny mladých lidí.

Daniel-Rops odmítnul se roz
plynout v neklidu, spíš zvedl
prapor či zahalil se do něho
jako do pláště, v jehož teple
ítil svobodu, nemuset volit.Ne
1926 uveřejnil první knihu
pozoroval, že na něj právě tehdy
NÁS NEKLID. Byl to neklid zálř^^
%íří šíp Boží, kterému chtěl uniknout,
by a skepse, vrcholil v pyšné bez
hrdinovi románu L'ame Obscure-Blaise
naději a odmítnutí všech závazků.Píše
Orlierovi, vykreslil sám sebe:"Úplně se odvrátil
"Člověk se příliš brzo usazuje; není nic ne
od víry; jakási lenost ho vzdálila od Boha-a fa
bezpečnějšího než volba, nic nutnějšího.Ale
lešná pýcha. Vzdal se naděje, že Bůh na něm udě
později, můj Bože, později! Spotřebujeme ce
lá zázrak a přesvědčí ho násilím.-Nebyla to krilé jaro k hledání, najdeme-li cestu před
se. Sám chtěl být jevištěm dramatu duše. Odmítal
létem, co nám zbude na podzim? Nebude naše
hrát divadlo. Cítil se svobodný, plný hořkosti
zima příliš smutná?"
a porazený svým hlavním citem-neklidem."
Chtěl dosáhnout duchovního řádu, ale ne'
Vítězný neklid se mění v hořkost. V knize vystu
chtěl opustit své úzkosti, nechtěl selhat.
puje dojemná postava trapisty, který s pevnou
Náboženství neodmítal. Poznal, jak"přesahu- ;
něžností neúnavně napomíná bývalého žáka, aby
jící místo má Bůh v literatuře konce 19. sť.' '
volil:"Vaše mládí končí. Musíte se vzdát všeho
Mátlo ho to. "Stále víc se mladí lidé v prv
pomíjejícího. .Věříte, že vám Bůh svou milost od
ní řadě zaměstnávají Bohem."
mítne. Chápete, že ho o ni musíte prosit? Co
Později píše:"Člověk se narodí jako katolík,'
zmůže Kristova Krev v srdci, které se mu vzepře
projde v mládí krizemi svědomí,.Tyto krize
lo?" Kněz varuje hrdinu před pokušením k neklidu,
jsou bolestné a. často trvají několik let.
který se zvrhne v smutnou rozkoš. Tento opat
Mladého muže vzdaluje od náboženství lákání
existoval:"Myslím, že jsem znal člověka..který
jara či příchuť světa - v teologickém smys
byl z látky, z níž dělá Bůh své svaté, .Ztratil
lu. Dvacetileté duši nechutnají návody: Zij
svou hodnost a vážnost, skoro všichni ho opusti
podle víry a budeš věřit. - Každý čeká, že
li, ale nepřenesl jediné hořké slovo. Vedla ho
pro něho udělá Bůh zázraky. Krize začíná
jen víra. .0 onom místě řekl známý dominikán: Je
prvním rozporem s vírou. Čte-li některé vý- '
to jedno z mála míst na světě, kde se opravdu
klady Písma, cítí, jak se jeho rozum vzpírá,
modlí. "
jak bojuje mezi duchem, který se probudil a
"Nic nepovzbudí v člověku souhlas, nic ho tak nezděděnou vírou. Boj, otrávený, pokušením, se
formuje, jako když vidí na vlastní oči prožívanét
mění v bouři, která dokáže povalit i nej
vtělené křesťanství. Má známost s ním byla ne
pevnější duchy a nejsilnější srdce. . " Zdá
smírně cenná, i když se nesnažil pro mne něčím
se, že hryzající neklid Daniela Ropse se
být, a nikdy nepozoroval, co pro mne znamenal."
nebezpečně setkal se zlem.
PŘESVĚDČENÍ
ROZUMU
Z knihy PASCAL A NAŠE SRDCE se dá soudit,že ;
1932 vydal knihu SVĚT BEZ DUŠE. Na začátku kapi
v touto stavu ducha-snad šťastná dispozice
toly ROZCHOD S NEKLIDEM se snaží ospravedlnit
nebo náhodný sklon-žil mladý muž do šest
svůj dřívější postoj: "Generace, mluvící o ne
nácti. Byla to křesťanská perspektiva. Pas
klidu, .je asi 30 ti létá. R.1914-18 byla příliš
calovy MYŠLENKY ho "vytrhly z lhostejnosti"
mladá, než aby ji ovlivnila plně válka..Nepořáa přinutily k neklidným otázkám a hledání.
, , v ,
, ,,
, ,
,
_
„ dek a vzrušena doba je spatné vyškolila. Jejich
Byl vsak prilis mlád: nemohl pochopit pouce- , 7 . , , 7
± ~
-u.7 . >
t „
,t . , , ,
neklid byl prekypujici,protoze nepestenou krizi
ni "z neklidu ducha, bázlivého zajmu o ne.
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mládí. "
ŠLI ANDÉLÉ-1945,a v předmluvě k překlaU Daniela-Ropse pozorujeme pozvolný pokrok. du ČERNÉHO MNICHA od Cechova-1946. "Člověka plní
Tu a tam udělá krok zpět, ale zase jde vpřed.Celý život bázlivá úzkost, která se časem mění.
"Tahle polovičatá obrácení se líbí davu,je Tento rozdírající a bolestný neklid mládí prýští
to senzace, ale já to nedělám. Dnes jsem v z rozporu mezi bytím a životem, je to nadeje,
období neklidu ne proto, že by byl mylný... která se obrací, která se podceňuje. Na tomto
ale je-li neklid stálé udržování člověka v zármutku a rozpolcenosti je spoluvinno srdce,
pohotovosti, rozmnožit své uspokojení, je
svědomí se vzpírá a bije slepě kolem sebe. Nej
to klamný obraz nejhlubších citů duše, v
hlubší příčina tohoto neklidu je uvnitř, neboř
níž je bázlivá pascalská starost o její cíl ■mladého člověka objektivní život v podstatě vů
Neklid, který si stačz,,je ješitný a bez
bec nezajímá; velké skutečnosti bolesti a smrti
užitku, .vyvolává jen nejistotu a zmatek...
oslovují jen jeho cit, ale ducha nezaměstnávají.
musí se pohybovat podle řádu, s nadějí,
Bída dospělého je jiná. Když překročíme to, če
která touží po klidu. .,"
mu říká Dante"polovina cesty našeho života",při
Kam má tento řád dospět? Včera byl neklid chází strach a úzkost z vnějšku; vtékají do nás
pramenem hořké rozkoše, dnes je to střízli všechna hlediska světa..Na obzoru roste stín a
vá cesta, vedoucí k pravdě,.Autor sám to
přibližuje nám ho každá hodina, plná strachu.
vysvětluje s neúprosnou dialektikou a tato Sřastni ti, kdo dovedou dát tomuto strachu nevy
dialektika, zpevňovaná léty, mu zajistila
slovitelné jméno a poznají jeho útěšnou tvář."
důvěru lidí jeho generace, aspoň těch, kdo V románech najdeme jeho vlastní zkušenosti, pře
se opírají při hledání smyslu života o ro vlečené, přestrojené, dokonce nalíčené, V každé
zum a kulturu a vyhýbají se sentimentální postave je kus jeho těla a kapka jeho krve. Ži
mu, lehkomyslnému a klamavému přehánění.
jí v hluboce skrytých přáních, v činech vůle,
Když vydal SVĚT BEZ DUŠE, zbavil se už řady strachu či vzpoury, které působí i v něm. Vidíme
námitek proti víře a od té doby
v
_ nyslel
_
to v novele SEVERA-1933 a ještě víc v románe
křesťanské perspektivě. Pravdám víry se je&~sMKrIř kde je tvé VÍTÉZSTVÍ?
tě nepoddal, ale mířil k nim.
V otci je romantika, ve snaše"diabolismus"a ve
PODROBENÍ
SRDCE
l__ ) vyznáních vinníka řeč duše-v jejímž strachu se
hluboce odráží strach autorův. "Ten večer jsem
Hrdina jeho knihy Adolph Retté rozebral a
opakoval stále zářivý zážitek své konverse udělal něco, co je mi dodnes hádankou. Byl jsem
a snažil se zjistit její zdánlivý mechanis tak zmatený a tak nejistý, že jsem, opustiv pří
mus. Sestavil v jedné brožurce seznam při bytek, zamířil mane do kostela. Byl prázdný. .
Spíš jsem snil než rozjímal. Pak se zvolna ozval
rozených podmínek, připravujících půdu na
semeno víry: dědičné vlohy, prostředí, vní pocit zvláštního druhu. .Nejsem náboženský člověk
mavost, školení, nemoc. V duši Daniela-Rop Má duše je prostřední a netouží po vzletných či
se působily bučí zároveň nebo po sobě. V je nech víry,.Zabrán ve svou práci jsem přijímal ná
ho vyhublé tváři se odráželo duchovní i tě boženství jen vně a žil podle něho povrchné. A
najednou mě nevědomý, skrytý, nepochopitelný po
lesné utrpení. Zdá se, že jeho konversi
pud přivedl do tohoto temného koutku vlhké kos
způsobila především vhodná četba a osobní
telní lodi. Proč?"
vliv. Jeho duše toužila po pravdě.
V otcových slovech vidíme jak zaslepení hříšní"Kdyby už neexistovali lidé jako Péguy a
Otec de Foucauld. .kdyby už v některých kláš-^a'
núlostí zasazeného autora, který na-nebyl
jak se mamě brání proti neviditelné,
teřích
sebezápor, v němž se' duše odeznačuje,

vzdává vyšší formě MOCI, člověk by pochybo dotýkající se ruce.
val o síle učení, které by nemělo jiné pro "Po mnoha dnech nevýslovného zmatku, neschopný
jevy než mši v elegantních farnostech o půl ovládnout neklid, mu napadlo, hledat pomoc v
jednom opatství. Cítil úlevu. Vyměnil si kdysi
dvanácté..,, "
U těchto lidí se autor naučil, že nábožen s Domem Bed.e Arthe několik dopisů o historických
ství není ten souhlas s měšíáctvím, které otázkách, nyní mu napsal a čekal netrpělivě na
odpověď. Kněz ho pozval - už pozvání byla úleva,
mu se musel podřídit jako dítě.
nebýt sám se svým svědomím. Hned odcestoval..Nik
Tehdy trpěl pocitem ztráty života, útěku
dnů. Přepadne to každého myslícího člověka, dy neskrýval svou průměrnost a nízkost. V nej
hlubší nouzi cítil, že je to záměrné, že ho NĚK
někdy v tichu a samotě před spánkem, nebo
DO vede.." Smutnou episodu SEVERY zakončuje vrou
jak ráno otevře oči, a vdere se do ještě
cí, pokorná modlitba, z níž vidíme, že autor na
prázdného ducha jako prvotina dne.
Dante začal jeden ze svých zpěvů slovy:PO šel rozhodující bod své cesty: "Pane, vím, že
LOVINA CESTY NAŠEHO ŽIVOTA. Tím byl Daniel- jsem ubohý a malomyslný. Byl jsem ochotným ná
strojem sil, kterým jsem nedokázal odporovat.
Rops tak hluboce dojat, že je použil ve
třech dílech TO, CO UMÍRÁ A CO SE RODÍ. I— Zit jsem sám, bez Tvé pomoci, s vlažným srdcem,
1937, PASCAL A NAŠE SRDCE, 1944 a KDE li Xkteré nenávidíš. A stal jsem se obětí vlažnosti;

neznal jsem život, jeho boje a úzkosti, ani
onen strašlivý boj zla proti dobru. Tím3 že
jsem nebojoval pro tebe, Pane, bojoval jsem
proti tobě. To je má velká vina, kterou budu celý život vyhlazovat...

krásné literatury, ani psychologie, v níž byl
mistr. 1935 vydal skoro zároveň úvahu BÍDA V NÁS
a sbírku novel SPOLUVINNÍK-SRDCE. V první rozebírá způsoby života v nespravedlivém společenském
řádu a obrací se ke křesťanskému bratrství s ne
šťastníky, jímž často lék odmítneme. V novelách
Od té chvíle bojoval Daniel-Rops pro Boha. popisuje "rozvíjení citů"svých současníků.
Napsal předmluvu ke knize Christophora Dawsona:
Jeho román SMRTI, KDE JE TVÉ VÍTĚZSTVÍ?
literárně a duchovné kvalitnější, rozšířil "Všichni se musíme vrátit k tradici: tento ndjeho slávu. V ní spoutal talent s nove zís- vrat je život, náš život, který máme uskutečnit
kanofvířoů.
JČPT °d odpovědnosti ale přijetími nejnovníka řérouse hrdince: "Hříšník, který ví o1?™1 odpovědností. Jen takové krestonske spolehříehu, trpí jím a celým srdcem ho lituje je^^
podepře ve zmateném svetl dnesm doBohu blíž než fariseus, jenž hodil do chrá by; musune na tom pracovat hned. Nauka historika
mové pokladny halíř a věří, že za tak nepa- CH.DAWSONA je nauka činu.
Vycházejí jeho knihy z obou oblastí: v novelách
trnou cenu si vykoupí spásu. Podstatné je
x.n™
rozebírá hřích a
litovat. .Podstatné je cztzt svou dusi..Dom-nemoci. „ČITO a STÍNY
,
, BOLESTÍ,
x
„
odpovědnost. Pak vydává francouzské ny strky a koníváme se, že jsme svobodni, ale jsme jen
mentuje je. V knize TO, CO UMÍRÁ A CO SE RODÍ
zapomnětliví. Jednou vsak přijde den, kdy
bůh nabídne vinníkovi odpuštění. JEHO hlas ukazuje, jakou "ochranou sveta"^ křesťanské uče
ní. V románe OHNIVÝ MEC přebírá poznané křesťan
musíme slyšet, protože dvakrát se neozve..
Náš život je boj o naši duši. Dnešní člověk ské povinnosti. Toto dílo z r.1939 je spojení
osobního metafysického strachu a strachu histo
podceňuje tuto podstatnou pravdu a člověka,
který nad sebou zvítězil, přesáhl sám sebe. rického. Dává dve odpovědi: nepřítomnost Boží ve
de do propasti, a některé rysy a chování Leona
Vyhnali jsme ze svého života a svých knih
Bloye, které dal hlavnímu hrdinovi. Křesťanství
hříchy; jsou v nich však vnořené, zmítají
,dává ztracenému světu a kolísající civilizaci
se v nečistých proudech, zapadají a zanikají
Před odchodem do kláštera říká Thierry Lau 'jedinou účinnou ochranu a pro jednotlivce je to
jediný ochranný prostředek, který může vyhojit
ře: "Věříte, že žijete a nežijete, šivé v
duši,
nás zůstane jen to, co má právo žít věčně.
R.1943 začal Daniel-Rops s pravou apoštolskou
Nežila, jste, ale máte ještě k žití čas. . "
činností. Od té doby dýchají jeho díla duchem
To jsou autorova slova o vlastní duši. Sto
jí nad rozumem; vzmach srdce je ještě potla-^1^' na^ěje a lásky.
čen v tajemných pravdách, Laura dojde z ži- VRCHOL DUCHOVNÍHO VÝVOJE
votní pýchy a vzdělání k jasné odpovědi
Od r.1943-53 napsal Daniel-Rops řadu církevně
křesťanství, k pokoře, pokání, oběti. Ode- historických děl. Kromě větších prací vydal vynivzdává se Bohu jako dokonalá oběť a nachází kající křesťanské úvahy např.TŘI OBRAZY VELIKOSv klášteře velký mír v oběti sebe samé,
TI, SV.BERNHARD, EVANGELIA MATKY BOŽÍ. V nich viHuysmans řekl, že on konvertoval jen z odpo- díme, že dospěl na vrchol duchovního vývoje, jeru vůči prostředí. U Daniela-Ropse hrála
hož stupně sám narýsoval.
při návratu do Církve krása jen podřadnou Příklad viděl v Charles de Foucauldovi, jehož
roli. Konvertoval proto, že chtěl najít jas-miádí bylo také plné neklidu. Ptával se, proč se
ný a přesný smysl tragického údělu člověka, vlastně namáhá, je-li protiklad slávy " být
Odmítnul potácet se životem k smrti, odmít- neznámý a považovaný za nic" - jak říká NASLEDOnul nepochopitelné Nic, popírající všechno VÁNÍ KRISTA. Na to by nohly odpovědět nesčetné
od samého začátku.
duše, v nichž autor oživil naději v Krista naší
Měl nadání a vzdělání duchovního spisovate- doby.
le, ale jeho díla-čistá a harmonická, ladná,Na zasedání katolických intelektuálů r.1948 citojeho svěží sloh a mocné slovo, přesné výra- Val větu sv.Jana z Kříže: NA KONCI ŽIVOTA BUDEŠ
zy pro nej jemnější duchovní zážitky je zsaa.-SOUZENÍ PODLE LÁSKY,
.
zují
.^5^..........
J mezi krásnou literaturu. Miloval poesii.^..£.
ti***********************************************
"Dnes nás vede poesie k božskému. .Rytmem,kte
F AT I M A
rý žádá, rozletem lásky, buduje citlivost
B.dosud neznámé fatimské tajemství četl teprve
pro objevení Božského. .Není to milost, ale
r.1960 Jan XXIII., vložil je zpět do zapečetěné
přechodné osvícení naší duše-a zůstane-li
pokorná, může, se stát, prostředkem milosti a obálky a. uložil v archivech. Četl je r.1967 i
přípravy na jejž přijetí. ""To je můj vlastm Pavel VI.-před cestou do Fatimy, kde se setkal
vnitřní hlas." - Psal střídavě náboženskou a s Lucií. V poslední době se znovu hodně píše a
mluví o katastrofě, kterou Panna Maria svěřila
světskou literaturu. Nechtěl se vzdát ani
dětem. Podle známek-úpadku v Církvi, neštěstí,
atentátů a pod.by měla nastat v dohledné době.

Smíme pak očekávat, že nám Bůh bude nekonečně
často odpouštět? Že sám nemůže říci: Zklamal
V létě 1979 projevila v televizi skupinka
jsi mne, urazil jsi mě tak, že ti to nikdy ne
lidí, jejichž první manželství ztroskotalo mohu odpustit!
a žijí v druhém, svou nespokojenost s Círk Zamysleme se: "Mírou, kterou měříte, bude namě
ví. Cítili se svou Církví odstrčeni. Nesmě řeno i vám."/Mt 7, 2/. Vznikne-li mezi námi zá
jí přijímat svaté svátosti. Tvrdili: "Potře sada, že existuje vina, která se nemůže odpus
bujeme svaté přijímání, posi
tit, jak můžeme stejnou zásadu
lu eucharistickým Chlebem.
popírat u Boha? Na jedné straně
Chceme žít jako dobří křes ta
říkáme, že Bůh nemůže trestat
né, Církev je k nám tvrdá.
člověka věčně, že musí odpustit
Nechápe naše vnitřní potřeby.
každou vinu, že nemůže být peklo
Odpírá nám Chléb života..
ale mezi sebou říkáme: je vina,
Pastýři - knězi a biskupovékterou nemohu odpustit! Nesmiři
se vzdali původního ducha
telnost jsme povýšili na zásadu,
Ježíšova, který je ochoten
podle níž uzavíráme svá manžel
odpustit ne jednou či dva
ství. Jsme-li logičtí, musíme
krát, ale sedmasedmdesátkrát,
stejné právo přiznat Bohu, řekvždy, kdykoliv se o odpuště
neme-li my NE, může Ne říci ta
ní žádá. Kdo hledá odpouště
ké Bůh.
jícího ducha Kristova, se
Když otevřeme Písmo sv.je tam
od tvrdosti dnešních vedou
skutečně jednou řeč o hříchu,
cích/!!/ Církve a od Církve
který se nedá odpustit ani na
samé odvrací. To je důvod,
tomto, ani na onom světě. Je
proč davy opouštějí církev
to hřích proti Duchu svátému.
ní život.."
"Všechny hříchy i rouhání budou
Velmi těžké výčitky, kdyby
lidem odpuštěny, i když by se
byly pravdivé. Ale pravdivé
rouhali sebevíc, kdo by se však
nejsou. Proč? Uvažujme! V
rouhal Duchu svátému, tomu se
NSR stoupnul počet rozvodů
nedostane odpuštění na věky, ale
za rok na 120.000. Bude-li
bude vinnen věčným hříchem. "
tento vzestup pokračovat, jednoho dne se
/Mk 3,28-29/. To jsou slova Páně. Co míní hří
dočkáme, že 85 % všech uzavřených manžel
chy proti Duchu sv,, k tcmu se vrátíme jindy.
ství se rozvede.
Ale je jisté, že se jedná o hřích proti Duchu
sv.mezi Bohem a člověkem, o základní hřích,
N E Z H 0 J I T E L M Ý R O Z V RA T
který
se nedá odpustit.
Kdy se dnes považuje manželství zralé pro
Říkárne-li na jedné straně, že Bůh musí lidem
rozvod? Podle zákona je to nezhojitelný
odpustit každý hřích, musíme stejnou zásadu
rozvrat, to je pak důvod, proč se manžel
ství rozvést musí. Uvažujme, co to znamená. použít i pro sebe. Děláme-li si však nárok na
to, že jsou hříchy v manželství, které nemůže
Díváme-li se na tuto zásadu prakticky, musíme říci: manželství je rozvráceno, řekne- me a nechceme odpustit, musíme přiznat tuto
li jeden partner druhému:"To ti nemohu nik zásadu k Bohu.
dy odpustit!""Tak hluboce jsi mě zranil, že U BOHA NEEXISTUJE "DUCH DOBY"
A znovu k rozvodu. Ježíš říká jasně:"CO B^H
tato rána se nedá vyléčit!" "Zklamal jsi
mě, nechci ti odpustit!" Pak je manželství
SPOJIL, CLOVCK NEROZLUČUJ!" /Mk 10,9/.
rozvrácené a je tu zákonný důvod k rozvodu. Není to zákon lidí, ani zákon Církve, je to
zákon Boží a ten ani biskupové, ani kněží, ba
NEODPUSTITELNĚ HŘÍCHY
ani papež změnit nemůže a nesmí. Nezmění ho
Tato zásada je dnes uzákoněna. Na ty, kdo
ani "duch času", ař sebe víc tvrdíme, že Cír
jí používají, klade odpovědnost. Praví, že
kev musí své zásady - zde tedy zákon Boží je vina, která se už odpustit nedá. Je to
přizpůsobit nové době, duchu času. Zde promlu
vina mezi lidmi, o níž se tvrdí, že nemůže
vil Bůh:"CO B0H SPOJIL, ČLOVĚK NEROZLUČUJ! "
a nemá být odpuštěna. My sami jsme si tuto
Když
člověk rozloučí manželství, soudí sám se
zásadu dali, uzákonili a chráníme se jí,
be a musí pak počítat s následky. Jakou měrou
chceme-li se omluvit. Jde - jak se nám ří
měříme druhému manželovi, takovou nám naměří
ká - především o vinu mezi lidmi. Ale když
jednou Bůh sám.
my, lidé, tuto zásadu ustanovíme, můžeme a
/Za určitých okolností se smějí manželé rozejít
smíme od Boha očekávat, že ji nepoužije i
ale nesmějí vstoupit v nový sňatek. Jsou také
na nás? Ve vztahu mezi Bohem a člověkem?
okolnosti, při kterých je manželství-nebo
kněžství-od Samého začátku neplatné/.

„NEMOHUTI ODPUSTIT I!”
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V diecézi Trier vedlo sociologické pátrané
mezi učiteli náboženství k těmto výsledkům:
Jen 75,9 učitelů náboženství chodí v neděli
na POVINNOU mši sv.
60,9 proč, se denně modlí.
58,6 se domnívá, že účast na svátostném ži
votě Církve je nutná, 26, 8 proč, to odmítá.
Jen 36,9 proč.souhlasí s tím, že katolická
víra je jediná pravá víra.
45,1 proč.souhlasí s tím, že učitel nábožen
ství, který některou pravdu míry/dogma/odmí
tá, nemůže náboženství vyučovat. 37,5 proč,
je přesvědčeno o opaku.
43,1 proč, považuje za možné, aby se slavila
obět mše sv.s protestantskou večeří Páně,
39,9 proč, to/správně/ popírá.
Podobné, ne-li horší výsledky průzkumu by
byly asi i v jiných západoevropských diecé
zích, protože dnešní výuka katechetů je vět
šinou velmi nedostatečná, ne-li špatná.
Podle ankety u 14,500 katolíků v Austrálii
je vliv sdělovacích prostředků, hlavně televise, silnější než vliv Církve. Je to
první anketa většího rozsahu mezi věřícími
Austrálie.
V dějinách Církve bylo zavražděno 6 papežů.
Varšavský světící biskup Kraszevski posvětil
v neděli 26.4.korouhev sekce SOLIDARITY oce
láren Hutá Warszawa. Je to jeden z největ
ších podniků hlavního města. Obřad, první
tohoto druhu, se konal na náměstí před koste
lem sv.Stanislava, za účasti filmaře Andr.
Wajdy a zástupců gdaňské SOLIDARITY.
Ajatola Chomejny poslal JP II.poselství, v
němž praví, že práva podrobených národů se
musí hájit proti kapitalismu i komunismu.
JP II.byl v neděli 26.4 v Sotto il Monte a
v Bergamu. Byly 100.narozeniny Jana XXIII,
Přivítal ho Giuseppe Roncalli, 87 let, nej
mladší ze 13 sourozenců Jana XXIII. ve stej
ném obleku, který si koupil ke korunovaci
svého bratra před 23 lety. Papež ho po vy
stoupení z vrtulníku objal. Přivítalo ho
130 příbuzných Jana XXIII.,nejmladšímu, Mi
chalovi, bylo 9 měsíců.
Od příštího školního roku, 1.9.1981, bude
se v dějepise v Polsku hovořit i o roli křes
ťanství v dějinách Evropy,zvláště Polska.
16.5.navštívila Matka Tereza kliniku Gemelli,
aby se informovala o zdravotním stavu sv.
Otce. Přinesla 6 rudých růží. Také vedoucí
Focolarů Chiara Lubich přišla na kliniku.
Sv.Otec navštíví v říjnu Španělsko, u příle
žitosti 400 let od úmrtí církevní učitelky
sv.Terezie z Avily. Je možné, že snad navští
ví příští rok i Švýcarsko. Snad jeho krev a
láska uklidní do té doby ty, kdo se chysta
li ho zde přivítat urážkami.

pokoj vah:
Pozdna. poveXik.oncc.itC
zamyěteni.

Svatý Otec pronesl
své velikonoční po
selství URBI ET ORBI
v 42 řečech. Vati
kánské náměstí bylo
přeplněné lidmi z ce
lého svéta. Při ko
rejském čtení namíři
la televizní kamera na
obličej korejského děvčátka.
Exotická tvář vyzařovala přímo
podmanivě lásku a štěstí, pokoj a mírv Pokoj
vám, pokoj vám všem. A právě v české řeči řekl
Jan Pavel II: "KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH. POKOJ
VÁM!"
Pokoj nám, kteří bloudíme po tomto světě. Pokoj
nám, abychom hledali světla víry. Pokoj nám,
abychom žili s nadějí Božího království. Pokoj
nám, abychom našli klid a mír nezměrné Boží
lásky.
,v v
v
,
y
Jednou jsem odjížděl nočním rychlíkem ze Žiliny do Prahy. Muj známý, starý bratislavský
advokát, mi při loučení na nádraží řekl:"Ceský
národ žije v neštěstí, protože opustil Boha."
Myslím na tuhle vetu už přes dvacet let. AŽ
když jsem pochopil smysl modlitby, přestala me
tížit.
Pokoj nam, Cechům, na čelem svete. Pane, diky,
že právě my máme velikého světce pokoje a míru.
Obracejme se k němu. Svatý Václave, vévodo
české země, oroduj za nás.

Alpthal, 3. května 1981.
BOŘEK.
***********************************************

NEJKRATŠÍ
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MARIÁNSKÉ
KÁZÁNI
Mttc bratéi a ^e^try,
V-Cm, ze j-^te Ae mnou v těchto dnech a zvlaitě
v této hodině Regina. Coeti hluboce opojeni.
Jóem velmi dojat, dekuji za vaie modlitby a
vAem vam žehnám.
Ivtaéi btizko jAem oběma poutnicím, které byty
zraněny Ae mnou.
Modtém Ae za bratra, který me poranit a kterému
upřímné odpouÁtém,
Spojen a KriAtem, ktemý je knězem a zároveň
oběté, věnuji Avě utrpení za Cérkev a za a vět.

Tobě, Maria, Atibuji opět: TOTUS TUUS EGO SUM
JSEM CELÝ TVŮJ

Tato slova nazval na naší Velké májové pouti
v Einsiedeln Msgr Skarvada nejkratším marián
ským kázáním. Krátkým, ale hlubokým, protože
je celé podloženo obětí a láskou. Af z krve
Náměstka Kristova vyrostou noví křestané, nový
čistý a věrný Boží lid!

pracka pasáčka vepřů a nakonec Panna přecis-tá. Co mu řekla? „Neboj se!"A když on jí
ř. předával za bouření jarních vétrů své
V krajině žaludeční zase nápor té
sestře bez jména, řekl jí:Neplač!
hrozné bolesti. Domengo se chvěje
"Jsou to zvláštní kamínky, Otče Dominiku.
Jde mi z nich síla, věřte .Držím v prstech
slabostí. Kníže mu nenabídl křeslo
zamýšlí tuhle nechutnou záležitost
■ ty jaspisy a acháty a říkám AVE, když je mi
vyřídit s vyhublým mnichem zkrátka.
smutno. Když se mi stýská po nebi, Otče, a to
"Dianu provdám. Její manžel už se postará,
se mi stýská téměř pořád,"přiskočila Diana k
aby ji přestaly znepokojovat nějaké ty ohni- Domengovi a honem honem se ohlížela, není-li tu
vé sliby jakéhosi Reginalda, byt i doktora sklenička vína.
kanonického práva. Ostatně se dovídám, že
Zachytil se její šňůry a přitiskl si ji na chviuž naštěstí zemřel, dej mu Bůh lehké odpo
linku k srdci. Na svou poslední,velikou,
smrtelnou bolest.
činutí ."
"Dědečku',' zasršela tichem první Dianina slo "Je tam ještě někde ve vinicích..Diano, říkáš.,
va, "já jsem ze svobodného rozhodnutí složi ta bláznivá ženská?"
la sliby do rukou Otce Dominika. A ty mě ni "Ta už zemřela Otče. Ani nevím, kam ji pohřbili.
čím nepřinutíš, abych přísahu zrušila. Tví Ona asi nikoho neměla. Nikdo ji tu neznal."
lidé mne mohou zabít, můžeš mě zabít dokon "Diano, prosím tě, drž se té šňůry,"zaprosil děv
ce ty sám, jako jste mi už jednou polámali če, které už zase bylo hrdou Dianou, neboř,
žebra svou laskavou péčí o mé štěstí. Mému vstupovali dědeček s babičkou.
otci budeš jednou na věčnosti skládat účty
"Doktore z Guzmánů,"přecházel kníže Andreolo di
z toho, jak jsi zacházel s jeho osiřelou
Lovello D^Andalo dost hlučně ulehlým tichem"rozDianou, "dýchalo ztěžka děvče a generál bledl.hodli jsme se, že nebudeme Diané bránit v jejím
"Jedno si ještě pamatuj, dědečku; mě nepři- mnišském vrtochu. Věno, které jí hodláme dát, postačí, abyste mohli pro podobná ztřeštěná děvčanutíš, i kdyby to snad nevadilo, že do
smrti budeš žít v hanbě za zrušení slova to- ta postavit slušný dům!
mu, kdo tě za takovou zradu nebude vyzývat Zase ta bolest a mrákoty. Diana klečí a objímá
na souboj!"
knížeti kolena:"Nečekáte, doufám, pane z Guzmá
"Sedněte si, prosím, pane z Guzmánů, poho nů, že se budu při takovém rozhodnutí tvářit pří
voříme si o té věci rozumně. Dovolte,abych liš nadšeně. Poroučím se vám."
přivedl svou ženu,"vzdychl generál a svými Z D^Andalova domu museli Dominika odnést.
podpadky už jen vyťukával ústup.
"Drž se té šňůry, která dává každému sílu k tomu
"Kde bereš takovou odvahu, mé dítě,"zasté co má vydržet. A neboj se!" Mrákoty obestřely
nal Domengo, když tu s Dianou osaměl. Zase hlavu, palčivou bolestí už už zkomíralo lidské
ta žhavá bolest v útrobách a mrákoty kolem srdce. Jednou tam v Prouille.."A neplač, prosím
rozpálené hlavy.
tě neplač!"
Vztáhla k němu ruku a otevřela dlaň. Třpytí-Odnesli ho z dusné Bologne na výšiny k chrámu
la se v ní babiččina modlící šňůra.
Panny Marie. Dnes je její svátek, bratří, svátek
"Odkud to máš, odkud to máš, mé dítě, "sté- Marie Sněžné, zpívejte i za mne: "Kdo je ta žena,
nal Domengo a pot se mu řinul tak bohatě po která kráčí jako vycházející jitřenka, spanilá
čele a po tvářích, že Diana přiskočila s na-jako luna, vznešená jako slunce, neohrožená jako
voněným kapesníčkem.
seřazené vojsko?" Tak si svátek své Sněžné pro
"Dala mi to jedna hodná a bláznivá ženská, žil ve smrtelných mrákotách u jejího chrámu na
co se potulovala kolem svátého Mikuláše na výšinách. Věděli všichni, že už to nebude dlouho
vinicích,"stíralo děvče Domengovy slzy.
trvat a Otcové benediktini že se těší, jakého
"Když umřel tatínek, byla jsem moc smutná. vzácného, ba svátého člověka si pohřbí ve svém
Víte přece, že maminku jsem ani nepoznala. chrámě. Umírající Domengo se tomu brání:"Nedopou
Chodila jsem k tatínkově hrobce. Ona se u
štějte to, bratří. Chci umřít doma, u svých, u
svátého Mikuláše modlívala a také říkala,
vás, chci odpočívat u sv.Mikuláše irezi svými.Pro
že přijdou bílí Otcové."
sím vás, neplačte a neste mě rychle dolů."
Domengo si tiskl ruce k srdci, rozběhnuté Snášeli ho opatrně k Bologni, uložili v klášteře
mu už k smrti.
do cely bratra Monety-nikdy neměl Otec Dominik
Jednou jsem tam moc plakala a ona mi řekla:svou celu. Ještě hlas bratra Šalomouna pronikl
Neplač, dám ti něco vzácného, co utiší pláč.do jeho umírání..
Vezmi si tohle, říkej Ave a drž se těch ka
Konec hlubokého románového životopisu sv .Domini
mínků, Proudí z nich síla."
Diana si pohrávala se šňůrou, kterou nosí ka, zakladatele Dominikdnú. Cítíme v něm velkou
světce,
val na srdci v kapsičce chlapecké kamizolky, a mocnou
, T silu,
.
„ . který
, se
, dal dokonale -pro.
,
w
niknout Bohem. Doufejme, ze k radosti přátel sv.
studentského pláště a konecne pod bílým rou...
,„
...
. . 7 . . ,
,
,
„o
. , r
. oommika a sv.růžence, se Kniha objeví i tiskem.
chem kanovníku z Osmy. A jednou se ji dotkla
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bájných sirén a mořských žen s rybím ocasem.
Sybilina proroctví se zmiňují o některých udá
I v naší střízlivé době, která se pokládá lostech, popisovaných v Apokalypse, o Anti
kristovi a o zániku světa. Jako moudrou pro
za správně nyslící, je rozšířena víra v
rokyni ji zobrazil Michelangelo na stropě
proroctví a věštby. Každý by rád trochu na
hlédnul do budoucnosti, a lidé se dost leh sixtinské kaple ve Vatikáně vedle jiných pro
roků.
ce dají svést k tomu, aby jednali podle
výroků"věštců"a"proroků". Na půdě magie a
okultismu přestává člověk myslet, zvláště
ženy a ty také bývaly osvědčené prorokyně.
V Bonnu si v posledních letech vydělala
pěkné peníze cikánka, rádkyně předních politiků a národohospodářů.
’’
I v dějinách je příkladů dost. Sibyla je v Máty Otce,
antické literatuře jméno pro prorokyně a
az dávno jbem bd chtet dilktadně paohtédnoat VÍvěštkyně. V době římské republiky žila pro-deň. Maj paítet je zde totiž až mebíc a pbat,
slulá Sibyla v jihoitalské Čumě. Jí se při-aťza ním paíjeda, ze to bade vebetejbí. MeZ
pisuje sbírka výroků o budoucnosti římskéhoptavdu. JČzda az do Semmeadnga byta vetdce nadcísařství pod jménem Knihy Sibyliny. Ucho- na.
na mě koakati, ate nikdo ndc neaekt.
vávaly se v Římě, v chrámě, a při důleži- Jín jedno děvčátko md pádníbto btaniót z Čokotátých rozhodnutích žádal senát o pomoc kne- dy a aekto, že md jej daaaje. Nechápat jbem, ate
ze, kteří knihy střežili. Odpovědi nebyly jeho majndnka md vybvettáta, ze. pan katecheta tojednoduché. Téměř všechna proroctví a vešt-ho děvčátka. bbvaa vc bkote známky a btandot pao
by se i v Sibyliných
mdbde a tak ta matická mybteJLa, že to aádd jíme.
knihách halily do tajem-Řek£ jóem děvčátka, že jbem az pok/ttěný a po
né temnoty mnohoznač— kata jámě až cokotadu, ne btandot.
ných symbolů a podoben—Pak pádbto mvbto, liteře be nazyva Gumpotdbkáaství, k jejichž rozl.uš-ehen, a ta nahte nabtoapdta bpoabta tid-e. Bytá
tení bylo třeba velké vetdce vebetí a bamí VÍdenácd. Jeden mě hned
bystrosti-mohly známe—vzad, kódem kaka a aekt;"Pobtyč, ceanoaíka, kdynat to i ono. R.83 př. bych, vedet, že ta Čeaná baava je paavá, dat bych
Kr.shořely originály, td habdcka." Ptat jbem be, co je to habdcka.
ale císař Augustus je dal-ledna paní aekta^Pojd^bem, moaaenínka, akáža td
rekonstruovat a podle kritic- to",a data md paba. Hrozné jbem be btydet
kého roztřídění uschovat v Apolonově chrámuptoíože víte, Otče, jak jboa a náb paíbné zvyky
na Palatinu. Tam prý se ztratily v 5.st.po a mažd a že.ny ne.bmejv na veaejnobtd be k bobe
Kr.
tak votně chovat.. Vbdchni be bmáti, paotoze jbem
Jméno Oracula Sibylina a přesvědčení, že sebyt v aozpacvch, a hned md tykáte. Pak be jeden
jedná o pravá starořímská proroctví mělo zazeptat, mam-ti htad. Rekt jbem, ze ano, paotoze
následek, že toto jméno vztahovali na vsech-jbem byt bkutecne htadov. Ta aozbatit batccek a
na podobná antická proroctví, tedy i na čec-áekt:"Vobae, ze nam jebte něco zbyto, met jbem
ké verše židovsko-křesřanského původu. Na btáte poedt, ze to bode ježte někdo potřebovat."
tuto tradici navazovaly ve středověku cetnéKdyž jbem vddet, Že jboa to dobít kaebtane, ptat
knihy proroctví, připisovaná Sibyle. Jedno, jbem be, jebttd byti na poati, paotoze Gumpotdbkdachen jdbtě znamená kobtet bv.Gampotda. Rekti,
z r.1312, bylo základem pozdějších děl a
Že ne, Že to není bvatý, ate nové véno a Že tam
vladaři i učenci si jich velice cenily.
Paní z Cumy měla stejnou úctu jako královnat/todí čabto na poat. Nechápat jbem. Jeden otevaei
ze Sáby, která prý předala králi Salomouno—a aekt:"Cacni bé, ceanoužka, a aznab, zeje
vi neocenitelná proroctví. Legendy o Siby- to tepbv nez váže Coca-Cota." Byto to mnohem tepliných proroctvích se spojovaly s německou bc a bámybem be nozvedetit.^ Ve Vadní byti vbíchcísařskou ságou a s osudem svaté říše římhaozne mítc. Jeden hned aekt, ze me zavede na
ské německé národnosti. V renesanci se za- mou adaeba, kdybych dobet do Schónbaanna, hned
méstnávali důkladně 12 ti knihami Sibyliný-b(/ bí mě tam necháte.
<
mi a r.1516 z toho povstala lidová kniha, byt jbem na to hady, protože vam, že Schonbaann
která se stále vydávala za okultní čaroděj-jí btaaý cvbaŽbký patac.
z
nickou knihou a byla vytištěná ještě před VÍdenací jboa opaavda mítc tdde. Srdečný pozdaav,
I.světovou válkou. Od středověku byla SibyObtotunque
lina proroctví směs toho, co z nich zbylo s*************************************************
jinými magickými knihami a proroctvími.
CESTA k MILOVANÉMU ČLOVĚKU NENÍ OBTÍZNÁÍ"
Často vystupovala Sibyla v podobě Meluziny,' KD0 ftJE v p0DV0DU, UMÍRÁ V BÍDĚ."

SIBYLINA PROROCTVÍ

ČERNOCH

V EVROPĚ

s ničím nejsou spokojené
Déti jsou někdy složité a jejich chování
nás právem olučas znepokojuje.

Pětiletá Anička, nejmladší ze čtyř dětí,
celý den cupitá za matkou; nechce sama
jíst, večer několikrát vstane a chce pohlai—

dit, ačkoliv má k ternu ve dne příležitostí’
dost. - Osmiletý Petr dělá naschvál to, co
se mu zakázalo, jakoby chtěl, aby ho potřestali. - Tříletý Filípek se neustále ptá
maminky: "Jsem hodný?" Když maminka odpoví,
že ne, dupe a křičí:"Já jsem hodný!!" Když se něco protiví pětileté Míše, vrhne
se na matku, kope ji a řve:"Já tě nemám
ráda, ty jsi zlá, já tě zabiju..!"

Dítě pak neví, bylo-li potrestáno spravedlivě
nebo nespravedlivá a snadno bude cítit, že jí
jeden z rodičů "Eďivdí'.' Chovájí-li se děti ne
při jermě, dohodněme se na určitém chování a pak
se navzájem podporujme. Potom bude dítě cítit
oporu v naší jednotné a pevné lásce.

NIKDY SE NEVZDÁVEJME SVÉ
RODIČOVSKÉ ROLE!
"Co dělat? Nechce nás
poslouchat!" naříkají
rodiče čtyřletého ná
ladového Marka. Přiznáme-li před dítětem, že
si s ním nevíme rady,
bude trpět svou sla"Co je to eenvenka'!'"'
txostí. Podvědomě bude
nějaká zotastnÁ. nyba.",
mít odpor k těm, kdo
'
"íde je napsáno, že skamu nedávají oporu své
Vrtochy, rozčilování a trucování bez konce.
ze staoma na ótaom."
autority. Cím je dítě Že
'
Tím rodinné ovzduší ovšem trpí. My, rodiče,
"Tak vtdás, že je to
labilnější a slabší,
stále vystavení podobným problémům, se v
tím víc potřebuje rov- cvtjastnÁ. 'Lýka’."
duši zneklidňujeme výčitkami: "Naše dítě ne
nováhu a pevnost rodičů. Jako rostlina: čím je
ní šEastné! Neumíme to s ním." A nakonec
slabší, tím silnější jí musíme dát oporu.
náme dětem jejich hněv, nepřátelství a od
mlouvání za zlé.
vytvořme: klíčné RODINNÉ OVZDUŠÍ
Máme starosti a dobré úmysly s dětmi, proto jim
Nedopustíme však, aby se tyto nešvary v dět
dáváme výstrahy: "Pozor na zmiji! Opatrné, upad
ské duši zakořenily a otrávily jeho vývoj.
neš a zlomíš si nohu! Raději
Vyhneme se mnoha konplikacím a nedorozumě
to polož, jinak to rozbiješ.
ním, zvláště v dospívání, budeme-li stále
bdělí a to od nejútlejšího dětství. Naše
Co s těmito pesimistickými
děti potřebují imoho lásky - a to není
rozhovory, kterým děti nero
zumějí? V televizi slyší a
vždy lehké.
vidí denně zprávy o úrazech,
POTŘEBUJÍ POCIT BEZPEČÍ
válkách, politice, zlo
Dobře si vždycky uvědomme, co chceme.
činech, krádežích ap.
Cítí-li dítě nerozhodnost, nestálost, otře
Jejich fantazii dosud
seme jeho důvěrou k nám. Polovičním záka
nebrzdí rozum, jejich
zem, polovičním dovolením vrháme dítě do
citlivost zachytí vše.
nejistoty. - Pavel chce v obchodě po mamin
Proč by pak měly mít
ce, aby mu "něco" koupila. Matka nakonec
chuE zapojit se do ži
povolí, koupí mu maličkost, ale podá mu ji
vota, který drtí dospě "Vídáš, tatá, jak jsi
se slovy:"Tu máš, ty nedobrý kluku!"
lé? Naučme se před nimi džtat Špatně útoky'."
Dítě pak není s dárkem, který na matce vy
mlčet! AE se cítí v bezmohlo, spokojené a za chvíli začne zlobit
pečí! Ovládejme se, jednejme v nepříjemných siznovu. Rozhodněme se tedy pro určité chovátuacích vyrovnaně. Reagujme na události v duchu
nepovolme!
naší víry a tak přeneseme i na děti určitou vy
\ RODIČE SE MAJÍ
rovnanost a důvěru.
PODPORORESPEKTUJME JEJICH ČINNOST
šestiletá Liduš- Někde se reaguje na vše, co dítě dělá, skeptic
ky: "Umažeš. . ! Rozbiješ..! Zdržuješ..!Poraníš se!
ka zlobí. Otec
Hřebíky ti nedám, ani kladivo! Ztratíš to! Nic
ji
vyhodí
z
po

^y
koje. Maminka nerozházej!"
přiběhne, chlá- Naučme děti používat věci správně. Aby nezmáčely
vše vodou, neublížily si kladivem. AE se naučí
cholí ji a
tvrdí, že"tatí dělat něco užitečného. Svěřme jim odpovědnost,
úměrnou jejich věku, pro ně zajímavou, aE se za
nek to tak ne
pojí do práce v rodině. - Práce je nejlepší pro
myslil" , proto
středek proti smutku a špatné náladě. Přinutí
^-ún je to, Že vžety bzačá?" že se domnívá, čelit realitě, naučí ovládat sebe i věci!
Aií nezná já k metodtt stova. „že ji uklidní.
J.VIMORT, přel.S.J.
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obrovského pokroku. Ale ptáme-li se na skutečný
První dvě nebezpečné teorie se domnívají,
lidský život a z tohoto hlediska pravého humanis
že následující období je hodnotnější než
minulé a víc se blíží k pravdě. Je to ilu mu přehlédneme dějiny, vidíme, že v nich existu
ze.
jí období vzestupu a úpadku. Jsou období mimořád
Vývoj a pokrok nejsou stejné pojmy, Vývoj
ného kulturního a duchovního bohatství, kdy časse týká ontologické oblasti/bytí, jsoucna/, to zplodí národ řadu geniům např.5.st.př.Kr.v
Je to přírodovědecky neověřená teorie, že Athénách či 14.-15.st.ve Florencii. Tato období
vyšší bytosti jsou výsledkem nižších nebo
jsou tajemné dary, ne však ovoce pokroku. Auto
matický pokrok, který by v lidských dějinách vedl
že se nižší změnily ve vyšší. Existuje-li
vývoj u neosobní přírody je velmi pochybné, k stále vyššímu existenčnímu stupni-jako růstAle přenášet pojem vývoje na historického neexistuje. Dá se tvrdit, že ž.st.po Kr.bylo na
člověka je jasný nesmysl. Na těle historie- vyšším stupni než 5,st.př.Kr.? V dějinách se
kého člověka nenajdeme známky, stačící do- střídá vzestup a úpadek kultury a pravého humakázat jeho vývoj nebo vznik nových duchov- nismu. Tvrzení o stálém rozvoji je neudržitelné
nich schopností-jak rozumových,tak volních, při pohledu na pokrok, který by šel dva kroky
Zde už není vývoj vědecká domněnka-ale ne- vpřed a jeden vzad. Ani tento malý, nepravidelný
vědecká ideologie-evolucionismus. Neboř vý- pokrok v dějinách neexistuje.
voj bez svobodné vůle člověka, bez jeho vě- Přírodní vědy, lékařství a technika využily přídomých a záměrných činů-prostě bez svobod- rodní síly a tak udělaly obrovský pokrok a budou
ného spolupůsobení člověka ztrácí smyslpokračovat dál. To však není všeobecný pokrok
jakmile se podíváme na svět hodnot-přátel- člověka v dějinách. Kdo má smysl pro kul turu,viství, lásky, mravnosti ap. Kdo chtějí roz- dí dnes jasný úpadek umění, architektury, hudby
šířit pojem "vývoje"na dějiny člověka se ve a zejména filosofie. Srovnáme-li filosofii Plaskutečnosti o člověka jako o osobu nezají- tona, Aristotela, sv.Augustina, sv.Tomáše a Desmají, což se projevuje tím, že mravnost na- carta s positivismem, pragmatismem a behaviourishrazují vniterným procesem zdokonalování,v mem, které dnes silné ovlivňují moderní život,
němž není místo pro svobodnou vůli a pro
nemůžeme vážně a čestně mluvit o pokroku. To plarozhodování člověka. Tedy dokonalé odosob- tí o životním rytmu, o zvycích a hlavně o mravnění. Je to jeden z těžkých omylů teologie- nosti. V oblasti toho, co je člověku vlastní,
ké fikce Teilharda de Chardina./S jehož dí- pokrok neexistuje.
ly Církev NIKDY neprojevila souhlas!/f—
Pokrok v pravém slova smyslu-ve filosofii, ve
ctnosti, v pravé lidskosti-je možný jen v životě
Pravý pokrok se vztahuje na jakostní a ne
jednotlivce a v jistých oblastech lidské činnos
na ontologické/jsoucnostní, bytostné/změny.
ti v dějinách-ne však ve všeobecném celkovém
Dále se vztahuje na člověka jako na svobod
lidském postoji lidí. Spíš vidíme, jak postupu
nou osobu. V progresismu je rozdíl mezi vý
je odlidšťování. Často je to následek neobyčej
vojem a pokrokem natolik smazán, že progreného pokroku ve speciálních oblastech lidské čin
sismus se chápe také jako automatický vý
voj, i když ve skutečnosti zahrnuje svobod nosti. Technický pokrok a přírodní védy lidský
život odlidšťují. Gabriel MARCEL na to poukázal
né spolupůsobení člověka.
v
knize L'hoňme contre l'humain, a C.S.LEWIS ro
Tvrzení progresismu vůbec neodpovídá histo
rickým skutečnostem-naopak, je v protikla zebral některé rysy odlidštění v knize The Abodu se skutečnými dějinami. O pokroku můžeme lition of man, - Jistě, tyto na sobě závislé
mluvit jen v jistých oblastech. Je pravda, proudy mohou jednou zmizet. Reakce-nebo i pomsta
že člověk získal během dějin nesmírné zna lidské přirozenosti se může proti těmto vlivům
losti hmotného světa. V přírodních vědách, obrátit. A to právě dokázuje, že automatický
pokrok v dějinách lidstva neexistuje.
v lékařství a především v technice dosáhl

Kdo tvrdí, že přibývá v dějinách stále víc le bohatší. Ale ani tomuto obohacování nemůžeme
úcty k člověku, že jeho práva a politická
říkat "pokrok".
svoboda jsou stále větší, tomu namítneme:
Je pravda, že člověk 19.st.mohl ziskatz obdivu
Q Politickou tvář našeho století neurčují hodné architektury středověku a z duchovní nád
hery řecké antiky, z velké hudby 17.-19.st.či
demokracie v USA a v Evropě, ale i komunis
rozkvětu malířství a sochařství v renesanci.
tická diktatura nad velkou částí lidstva,
Pro
duchovní svět platí slova Bemharda z Chartkterá soustavně a důsledně pokořuje důstoj
res o filosofii: "VIDÍME TEĎ VÍC, PROTOŽE STOJÍ
nost a práva člověka, jak to dosud neděla
ME NA RAMENOU DUCHOVNÍCH VELHUW MINULOSTI, ja
la ani ta nejdivočejší tyranie. Byl tu i
nacismus, sice ne tak rozšířený jako komu ko byl Plato, Aristoteles, Augustin." Máme mnoho
nismus, ale stejně hrůzný totalitní systém. duchovních pokladů v Dantovi, Shakespearovi,Cervantesoví, Molierovi, Goethovi, Dostojevském-i
(2) Individuální politická práva jsou jen
část úcty k důstojnosti člověka. Řada dneš v Aischilovi a Sofoklovi. Lidský svět oplodnili
ních demokracií právě v důstojnosti člověka bohatstvím Bach, Mozart a Beethoven. Dějinami
nahromaděnému bohatství neodpovídá ovšem vždy
znamená velký krok zpět! Lidské plánování
vkus. Kolik nádherných děl zničily války, požá
už není omezené na komunistické země. Ne
ry, povodně a j.? Kolik krásy přírody zničila
mravnost, tak rozšířená v moderních demo
industrializace, kolik nádherných budov se strh
kraciích, tvoří ještě hlubší protiklad k
lidské důstojnosti než politické otroctví. lo a na jejich místech stojí továrny a jiné ry
ze funkční hulvátství! A kdo zaručí, že si těch
Vzrůstající slepota pro pravou důstojnost
člověka se projevuje např.ve strašných se to pokladů moderní člověk váží? Intelektuální a
xuálních zvrácenostech - jako homosexuali duchovní úroveň moderního člověka je leckdy na
tolik degenerovaná, že duchovní nádheru minulos
ta - ukazovaných ve filmech a doporučova
ných mnohými psychiatry/tolerovánu a omlou ti už nechápe.
vaná dnes i teology-nevéraž!/Tahové zvráce Tedy ani objektivní obohacení neznamená vždy
nosti existovaly vždy, ale uznávalo se, že pokrok pro další období. Naopak-zmatené plností
je to odporné a nemravné. Neutrální postoj pro ně nepochopitelné velikosti minulých dob mů
k těmto zvrácenostem a jejich stálé přibý že klesnout na mnohem nižší stupeň. Kulturní
bohatství sotva vede k vyšší duchovní úrovni dal
vání je nejkrajnější stupeň odlidštění a
šího období. Umění Řeků v sochařství a literatu
překročení všeho, co se kdy-aspoň v křesEanských dobách-ke zbavení důstojnosti člo ře nikdo nepřekonal. Ani Danta, Shakespeara,Cervěka stalo. Pokus, vkládat místo metafysic- vantesa, Michelangela, Bacha, Mozarta, Beetho
vena. Pro tyto oblasti umění-zejména pro tvůrčí
kého a mravního obrácení člověka a jeho
činnost-se
slova Bemharda z Chartres použít
chování stále víc sociologických a psycho
nedají. Tvůrčí dar je ryze individuelní. Ba po
logických prvků dokazuje jasně, že člověk
zdější generace to má při tvorbě uměleckých děl
se už nebere jako osoba vážně. Největší
známka důstojnosti člověka je, že může být ještě těžší.
nositelem mravních hodnot, že je odpovědný VE FILOSOFII-o které mluvil Bemhard z Chartresza své jednání. Lidská přirozenost je meta- můžeme skutečně vidět víc díky velikánům minu
fysická, má transcedentální/hmotný svět pře losti. Avšak i když se prodereme o kousek dál k
sahu,jvez /charakter, neoddělitelně spojený s pravdě, musí to znamenat, že náš přínos bude
větší než přínos těchto velikánů? Platon dosud
jeho svobodnou vůlí, se schopností konat
nebyl překonán - ale jiný velikán na jeho rame
dobro nebo hřešit. Vyjmeme-li člověka ze
nou otevřel pravdě novou oblast. Dějiny filoso
světa dobra a zla, nepoznáme jeho pravou
fie dokazují, že ne vždy stojí filosofové na ra
podstatu. Pak jednáme s "něčím"a ne s"někým". Psychologické pojetí - jaká ironie!- menou velikánů. Naopak, často jejich platné ná
se obvykle nazývá"dobrotivý, přátelský"po zory ignorují nebo popírají. Jen přírodní vědy
stoj k osobám, považuje se za mravné jedná uznávají logiku, spravedlivě uznat výsledky mi
ní, za větší vcítění a sympatie k člověku. nulosti, jež vedou k dalším přínosům, tedy pra
vý pokrok,
Ve skutečnosti je to největší urážka lid
ské důstojnosti.------------------------------------------ PROGRESISMUS A VÝVOJOVÁ TEORIE jsou záludné iluse. Obě vyrábějí nepodložené a nerozlišující
Namítnete: Lidský život se stal během dě
nadšení pro vše, co je nové - a optimismus, sle
jin bohatší. I v kulturně středních údo
pý vůči nebezpečím doby. Učedníci progresismu
bích je několik nových, hodnotných přínosů. jsou hrobaři jakéhokoliv pokroku. Tím, že se
To je pravda! Odmyslíme-li si kulturní stav staví proti tradici, že přijímají s rozpaky své
určité doby a pozorujeme jen duchovní a
vlastní zkušenosti, že věří v automatický po
kulturní bohatství, které nahromadily minu krok -promeškají skutečnou příležitost, o které
lé doby-a díky tradici jsou přístupné dneš mluví Bemhard z Chartres. Nechtějí stát na ra
nímu lidstvu-je lidský svět objektivně stá menou velikánů.Stojí raději na vlastních nohou.

domýšlivých iluzí, že budou vidět víc než Jejich domněnka, že automatický pokrok je zákon
velikáni, díky automatickému pokroku dějin, dějin, popírá mravní odpovědnost, na níž je prakterý z nich velikány udělá.
vý pokrok závislý. Kdyby měli pravdu, nemuseli
„
• , . . . , , ,
- m .n bychom o pokrok vůbec bojovat. Snaží se nahradit
y EVOLUCICMISMU, jak jej hlasal napr. Teil-darDvané pravdy a hodnot nejnovějšIMWšlenkahard DE CHARDIN, jsou důsledky těchto sávr^,, a ..ldeanli„
a vytrvalost,
losti jeste jasnejsi. Použit ryze biologier
kterými se dosahuje pravého pokroku. Neučí se z
ké teorie na historického člověka je i do
dějin o platnosti a hodnotě cíle, neučí se ani
konalý amoralismus, protože tento dokonalý
z podstaty věci samé; jejich zbožňování pokroku
pokrok nemá místo pro svobodnou vůli. Od
je otrávené ilusemi o jejich vlastní přesile.
osobnění, nutný následek jeho riskantních
Progresisté nahrazují kontinuitu diskontinuitou,
teorií, je vidět v jeho ideálu"nadlidskosa tak znemožňují pokrok, který spočívá právě v
ti", kdy vstoupí v konečném stadiu indivi
kontinuitě ve směru neměnného cíle. Zaměňují změ
duální osoba do kolektivního vědomí.
nu s životností, popírají, že neproměnné pravdy
Dokázali jsme, že dějiny ani dost málo ne a věčné hodnoty jsou základ každého pravého po
potvrzují představu automatického pokroku kroku, odmítají pravdu, která se má proměnit v
a je to proto iluse. Podívejme se na podsta-Krista v podobnost s Bohem, "u néhož nedochází
tu PRAVÉHO POKROKU, o který se máme snažit, ke zménám ani k ztemnéní,, "/Jak 1,16/. To je cíl
Pokrok v životě jednotlivce může být na
pravého náboženského pokroku, ale progresisté
mravním a náboženském poli. Nemá nic spo- jsou v ostrém protikladu s učením Církve, jak
léčného se změnami našeho přesvědčení-před- čteme v Pastorální konstituci o Církvi v dnešpokládaje, že jsou pravdivá-ale spočívá víc ním světě II.Vaticana:"Církev kromé toho tvrdí,
na životě, zaměřeném k jedné z těchto pravd že za všemi zménamž je mnoho vécí, které se nea hodnot. V pravém pokroku individuálního méní a které mají svůj poslední základ v Kristu,
života musí být proto VYTRVALOST, KONTINUI- jenž je tyž včera, dnes i na véky,/Sr. Zid 13.8./
A Věroučná konstituce o Církví říká: "Všechny
TA A VĚRNOST NEMĚNNÝM HODNOTÁM.
To ovšem není"vývoj". Pro změnu našeho po údy se mu mají připodobňovat, dokud se v nich
stoje je proto nutný základ - vytrvalost v nevytvoří Kristus."/ sr.Gal 4,19/.
darování se Bohu, k hodnotám a pravdám,kte
Zfe/iacena hapůdtoHA. z knúhy VI(c&bícJia. von
rým se stále přizpůsobujeme. Pokrok je v
HILVEBRANVA, jednoho z pžúteZ Edčth Stednove..
stálém následování Krista, v přetváření
TROJSKÝ K&Ň 1/ MĚSTĚ BOŽÍM.
Kristem a ten předpokládá VÉRNOST KRISTU A
NEOTŘESITELNOU VÍRU. Každá odbočka k falešCO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ným prorokům je nejen krok zpět-který po
krok ničí-ale vyslovená hereze-lež víry.
Kard.Machorsky pobyl v Rzmé déle a na přání
JP II.navštívil obé zraněné Američanky.
PRAVÝ POKROK je tedy změna oblasti, v níž
žijeme, život, který odpovídá pravému cíli Ruská pravoslavná církev vydala v jednom svazku
Náš cíl se nemění, ale my rosteme v plnění a v nákladu 150 tis.výtisků modlitební knihu a
našich mravních povinností, ve ctnostech,v žaltář pro laiky. Bylo také vydáno 20 tis .výt.
mravním vědomí, ve věrnosti a vytrvalosti. Hodinek s texty pro každodenní pobožnosti, čtené
a zpívané v kostelích, ve 3 svazcích, zvaný
O tento pokrok máme zápasit, v něj doufat
Menaion. Je věnován tisícímu výročí od pokřtění
a s milostí Boží ho dosáhnout. Pokrok ve
prvního Rusa, které se oslaví r.1988.
společnosti spočívá ve stále rostoucím
Letos si připomínáme 100,výročí od narození je
srovnávání mezi životem společenství a
suity P.Teillarda de Chardina. Jeho názory Cír
neměnnými božími zákony.
Prožije-li člověk mravní obrácení, odřekne kev nikdy neschválila.
Začátkem letního semestru bylo v Bratislavě pro
se mravně špatných názorů, překoná mravní
puštěno
8 bohoslovců, protože se 20.-21.10.1980
slepotu pro hodnoty a najde svou cestu k
pravé mravnosti, není to ovšem"pokrok". Je zúčastnili stávky proti Pacem in Terris; němec
ká universita ve Freiburgu - bohoslovci - posla
to obrácení-metanoia-přechod od omylu k
li presidentu Husákovi protestní dopis.
pravdě, odvrat od zlého a příklon k dobru,
Letos
uplynulo 100 let od narození vídeňské
je to změna přesvědčení, poslední osobní
ho Žida, vynikajícího autora impresionisticcíl. Jde o přechod z temnoty ke světlu,
kých novel a j.dél, Stefana Zweiga, "posled
od zlého k dobru.
ního Evropana". Spáchal s druhou ženou r.1942
V přirozenosti člověka je zákonitá povin
nost snažit se o pokrok v životě vlastním v Brazílii ve vyhnanství sebevraždu, v pocitu
i v životech jiných, a také o pokrok spra bezmoci nad hroutící se evropskou kulturou.
Světlana Stalinova/55/vstoupila do republikán
vedlnosti a míru ve společnosti. Není to
ské strany USA. Prohlásila: "Líbí se mi, že no
automatický pokrok progresistů-neboí PRO
vá
vláda nazývá věci pravým jménem. Líbí se mi,
GRESISTÉ JSOU HROBAŘI PRAVÉHO POKROKU!
jak se vyjadřují Reagan a Haig, když mluví o
SSSR."

domnívá prý se, že by nebylo bezvý
znamné, kdyby se mi podařilo jim něco vy
ložit. Proto budu hovořit jen s nimi o
tom, co budu psát; bylo by také poše
tilé myslit si, že by se to hodilo i
PŘEDMLUVA SV.TEREZIE Z 71 KILY
jiným lidem, ba Pán mi udělí velkou
1. Málo z toho, co mi kdy po
milost, bude-li pro některou z nich
o
slušnost přikázala se mi zdá
dílo užitečné, aby Uo o trochu víc
115
lo tak nesnadné, jako psát (
chválila. Jeho Boží Vznešenost ví,
IV
7
ted o modlitbě; jednak prože mi nejde o nic jiného a je
to, že se mi zdá, jako by mi
úplně jasné, že podaří-li se mi ně
Pán k tomu nedával ani ducha,
co dobrého říci, nesmějí to sestry po
ani chub, za druhé proto, že už
kládat za mé. K tomu není také ani dů
tři měsíce cítím v hlavě takové huče
vod, leda kdyby měly tak málo pochopení
ní a tak velkou slabost, že sotva napíši 7$
jako já mám k podobným věcem schopností,nedá
i nutné věci. Ale poněvadž vím, že síla po li ji Pán ze svého milosrdenství.
f——slušnosti překonává to, co se zdá nemožné,
PRVNÍ
KOMNATY
_____________
má vůle se odhodlává k tomu s velkou chutí,
kapilo£a, klená pojednává o linase a cena
i když tím zdánlivě přirozenost velmi trpí,
poněvadž mi Pán nedal tolik síly, abych bez naších dusí; podobenství, abychom to snadněji
pochopily, o užitku tohoto pochopeni a poznání
nesmirného odporu přirozenosti nezápasila
milosti, kteae od boha přijímáme a ze hnanou
se stálou nemocí a různými pracemi. At to
udělá Ten, který jako důkaz své milosti vy tohoto hnadu je modlitba.
Tj Když jsem dnes volala k Panu, aby mluvil za
konal již věci mnohem těžší; důvěřuji v je
mne, protože nevím, o čem mluvit a jak začít,
ho milosrdenství.
Myslím ovšem, že sotva d.ovedu říci něco ji abych byla poslušná, napadlo mi - abych začala
ného než jsem řekla o jiných věcech, o kte nějakým základem - co nyní řeknu.
rých mi poručili psát, ba obávám se, že to Chci totiž pozorovat duši jako hrad celý z dia
bude asi skoro totéž, nebol v psaní se podo mantu nebo ryzího křišťálu, ve kterém je mnoho
bám asi ptákům, které učí lidé mluvit; ne komnat, jak i v nebi je mnoho příbytků. Pozoruznají než to, co se jim ukáže nebo co slyší jeme-li to dobře, sestry, není duše spravedli
a to stále opakují. Chce-li Pán, abych řek vého nic jiného než ráj, v němž má On své potě
šení, jak sám říká. Jaký bude asi podle vašeho
la něco nového, jeho Vznešenost mi to dá,
ne-li, připomene mi, co jsem řekla jindy; i úsudku příbytek, v němž s radostí bydlí tak moc
tak bych byla ráda, protože mám-li tak špat ný, tak moudrý, tak čistý a předobrý král? Ne
nou parnět, těšilo by mě, kdybych znovu do nacházím nic,k čemu přirovnat velkou krásu duše
vedla napsat některé věci, jestliže se ztra a její velkou schopnost. A skutečně, náš rozum,
tily, které prý byly vyjádřeny dobře. Kdyby jak je bystrý, to sotva pochopí, stejně jako ne
mi Pán ani to nedopřál, měla bych přece uži může vystihnout Boha, který sám říká, že nás
tek, byt by má slova nikomu neposloužila, že stvořil k svému obrazu a podobenství.

HRAD DUSE

jsem se namáhala z poslušnosti a tím stup (2 .] Je-li ternu tak-jako že je-není třeba se namáňovala bolesti hlavy,
nat, abychom pochopily krásu tohoto liradu, ačko
A tak začínám dnes, v den Nejsvětější Troji liv mezi ním a Bohem je rozdíl, jako mezi Stvo
ce roku 1577, plnit rozkaz, v tomto karme
řitelem a stvořením, protože i hrad, totiž duše
litském klášteře sv.Josefa v Toledu, kde ted je tvor. Stačí slova božské Vznešenosti, že dujsem. Ve všem, co řeknu, se podrobuji dobré že je stvořena k Jeho obrazu, abychom vyjádřily
mu úsudku těch, kdo mi přikazují psát, a to její velikou hodnotu a krásu.
jsou lidé velmi učení. Kdybych něco řekla,co Je však třeba velice litovat a stydět se, že z
se nesrovnává s učením svaté Církve římsko vlastní viny neznáme ani samy sebe a nevíme,kdo
katolické, bude to jen z nevědomosti, ne ze jsme. Nebyla by to velká nevědomost, moje dcery,
zlé vůle. V to určitě věřte , a také, že
kdyby se někoho ptali, kdo je, a on by se ne
díky Boží dobrotě jsem, stále budu a byla
znal a nevěděl, kdo byl jeho otec, jeho matka,
jsem poddána Církvi. On bud veleben a osla z které je země? Je-li tohle velký nesmysl,jak
vován na věky. Amen.
nepoměrně větší je náš nerozum, když se nestará
2. Ten, kdo mi přikázal psát, mi řekl toto: me, abychom věděly, kdo jsme, nýbrž staráme se
Poněvadž řeholnice v těchto klášteřích naší jen o své tělo a jen tak namátkou víme, že máme
Paní Karmelské potřebují někoho, kdo by jim i duši, protože jsme to slyšely nebo nám to ří
vyložil některé pochybnosti o modlitbě a
ká víra. Ale málo uvažujeme, jaké hodnoty jsou
že ženě sobě rovné lépe porozumějí, a také
uložené v duši nebo kdo je v jejím nitru nebo
proto, že pro lásku, kterou ke mně mají, bu jak nesmírná je její cena. Proto se také tak
de víc prospěšné to, co jim řeknu já,
málo snažíme, abychom pečlivě uchovaly její

6 .]Ale vrařme se k našemu krásnému a rozkošné
mu hradu a podívejme se, jak bychom se do něho
dostaly. Zdá se, že tu říkám něco proti zdravé
Všimněme si tedy, že tento hrad má, jak
mu rozumu, neboř je-li tím hradem má duše, je
jsem řekla, mnoho koímat; některé vysoko, ji
jasné, že se do ní nemusí vcházet, protože vím,
né nízko, opět jiné po stranách i ve středu, že hrad a duše je totéž; podobně jako by bylo
kde je také první ze všech, v níž se odehrá
nesmyslné zvát někoho do pokoje, kdyby v něm už
vají nejdůvěmější věci mezi Bohem a duší.
byl. Ale uvědomte si, že jsou rozdíly a velké
Je nutné, abyste si toto podobenství pamato
rozdíly mezi bytím a bytím; jsou duše, které
valy; snad Bůh laskavé dá, abych vám tím
jsou v okruhu hradu, to je tam, kde stojí strá
trochu znázornila milosti, které dopřává
že, a nesnaží se dostat dovnitř, ani nevědí,
duším i rozdíly mezi nimi, pokud je to ovšem
kdo na tak vzácném místě bydlí a kolik je tam
možné; je jich tolik, že všechny je nikdo ne
komnat.
dokáže poznat, tím méně ten, kdo je tak ne
Jistě jste už slyšely, že v některých knivědomý jako já. Jestli vám je Bůh dá, bude
nach o modlitbě se radí duši, aby vešla do sevám velkou útěchou poznání, že je něco tako
be-a to je právě to, o čem je tu řeč. Řekl mi
vého možné; kdo je nedostane, poslouží mu
nedávno velký učenec, že duše, které se nemod
tato znalost aspoň k tomu, aby chválil Jeho
lí jsou jako tělo nemocné pakostnicí čili dnou.
velkou dobrotu. Jako nám neškodí pozorovat
Má sice nohy a ruce, ale nemůže je ovládat. A
to, co je v nebi a co je potěšením blažených, je to tak; jsou duše tak nemocné a tak zvyklé
spíš se z toho těšíme a snažíme se dosáhnout
zabývat se vnějšími věcmi, že jim není pomoci
to, co mají oni, stejně nám neuškodí, vidímea zdá se, že nemohou vejít do sebe, neboř už
li, že tak veliký Bůh se může dávat i v tom zvyk, že se taková duše zabývá hmyzem a jinými
to vyhnanství červům tak páchnoucím, že je
zvířaty kolem hradu ji dělá téměř jim podobnou.
může milovat tak nesmírná Dobrota a Milo
A není jí pomoci, i když od přirozenosti je tak
srdenství bez konce.
bohatá a může se dokonce stýkat se samým Bohem.
(4^ Podle mého přesvědčení má člověk, které Nesnaží-li se tyto duše pochopit a vyléčit svou
velkou bídu, zůstanou nakonec jako solné sloupy,
mu by škodilo poznání, že Bůh může v tomto
vyhnanství darovat takové milosti, nedosta protože se nedívají samy na sebe, jako Lotova
tek pokory a lásky k bližnímu, neboř jak by žena byla proměněna v solný sloup proto, že
chom jinak necítili radost, dopřává-li Bůh
obrátila oči zpět.
takové milosti našemu bratru, když mu nic
8 .jPokud chápu, je modlitba a rozjímaní brána,
nebrání, aby je propůjčil i některé z nás?
derou se vchází do tohoto hradu. Mám na mysli
Jak bychom se netěšily, pro jevu je-li Boží
vnitřní i ústní modlitbu; obě je nutné konat s
Vznešenost komukoliv z nás velké věci?
pochopením, aby to byla modlitba. Modlitbu, při
Vždyř to někdy dělá jen aby se ukázal, jak
níž člověk nemyslí, s kým mluví a co žádá, kdo
to řekl o slepci, když se apoštolově ptali,
je, kdo prosí a koho prosí, nenazývám ani mod
zda je slepý pro své hříchy nebo hříchy
litbou, i kdyby se při ní rty pohybovaly. A
svých rodičů. A tak se stává, že dělá své
kdyby to přece někdy byla modlitba, ale toho
divý na některých lidech ne proto, že jsou
všeho by se nedbalo, byla by jí jen proto, že
svétéjší než jiní, nýbrž proto, aby se zje
se k tomu jindy přihlédlo. Kdo by si však tak
vila Jeho velikost-jak vidíme na sv.Pavlu a
zvykl mluvit s Boží Vznešeností, jako by roz
Magdaleně, a abychom ho v jeho tvorech
mlouval se svým otrokem a nedbal, mluví-li špat
chválili.
ně, ale vyslovoval, co mu na jazyk přijde a co
( 5 ] Mohlo by se tu říci, že takové věci jsou dávno zná, to nepokládám za modlitbu a nedej
nemožné a že je dobře nedávat slabým pohor Bůh, aby některý křesřan ji tak konal. Doufám v
šení. Ale je menší ztráta když neuvěří, než Pána,že u vás, sestry, nic takového nebude, pro
tože jste si zvykly zabývat se vnitřními věcmi,
nedopřát užitek těm, jímž Bůh tyto milosti
což je velmi dobré, aby se člověk nedopustil ta
uděluje; ti budou mít radost a povzbuzovat
kové hlouposti.
se k větší lásce k Tomu, kdo prokazuje tak
Ale nemluvme o těchto ochromených duších; ne
velké milosrdenství, když je tak velká Jeho
moc a Vznešenost. Navíc vím, že mluvím k li pra, jde-li Pán sám s rozkazem, aby povstaly jako
dem, u kterých takové nebezpečí není, protože ten nemocný, který ležel 30 let u rybníka, čeká
vědé a věří, že Bůh dává ještě mnohem větší je velmi zlý osud a velké nebezpečí. Přemluvme
důkazy lásky. Vím také, že kdo by tomu nevě raději o jiných duších, které se nakonec přece
řil, zkušeností se nepřesvědčí; Bůh má rád, jen do hradu dostanou; zabývají se sice velice
světem, ale přece mají dobrou touhu a někdy,
nekladou-li se meze jeho působení. Proto,
sestry, ař u těch z vás, které by Pán nevedl snad jen čas od času, se odevzdávají našemu Pá
nu a rozjímají o sobě, i když ne dlouho.
po této cestě, nic podobného není.

krásu. Staráme se jen o hrubou ohradu nebo
násep kolem hradu, t.j. o tělo.

(3 j

7 .)
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Někdy se modlí měsíc,
jsou plné tisícerých
myšlenek na své za
městnání, na které
myslí skoro neustále;
v něm jsou zapadlé na
tolik, že kde je je
jich poklad, tam je i
srdce; někdy si sány
umiňují, že se vypros
tí. Už toto vlastní
poznání je něco velké
ho, když vidí, že ne
jdou dobře, aby se do
staly k bráně.

o

Konečně vystoupí
přece do prvních poko
jů v přízemí, ale s
nimi vchází i tolik
hmyzu, že ani nemohou
pozorovat krásy hradu
a odpočinout si. Je
už však hodné, že ve
šly.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V belgickém klášteře zemřel skoro 88 lety tajný biskup Boleslas
Sloskans. Byl to poslední tajný biskup z oněch kněží, které posílala
Sv.Stolice po říjnové revoluci do SSSR, zejména do katolických oblas
tí. Narodil se 1893 v Litvě, v Moskvě ho r.1926 vysvětil tajně biskup
D'Herbigny a ustanovil ho apošt.administrátorem arcidiecéze Mogilev.
Už příštího roku byl zatčen a strávil 6 let v 17 vězeních a 2 tábo
rech nucených prací v SSSR, R.1933 ho vyměnili za litevského komunis
tu. 1945 se usadil v Belgii. - Většina kněží, poslaných tajné do
SSSR byla pozatýkaná, protože na klíčovém místě v Russiku, koleji
pro východní země, byl už tehdy tajný komunista, který jména vysla
ných kněží a další podrobnosti okamžitě hlásil SSSR.
7 DDT? vydalo katolické nakladatelství St.Benno v Lipsku za 30 let
asi 2000 většinou náboženských knih v nákladu 30 mil. výtisků. Čtrnác
tideník Tag des Herm vychází v sto tisíci exemplářích, týdeník
St.Hedwigs-Blatt v 25.000 exemplářích.

V ateistické Albánii nesmějí dávat rodiče dětem křesťanská nebo mohamedánská jména. V křesťanských rodinách si děti sami pokřtí a uza
vřou i bez kněžského svědectví křesťanský sňatek./Svátost manželství
si udělují snoubenci sami, kněz je jen svědek a požehná jim./

7 poslední dobé bylo surovým způsobem zavražděno cleny guerilly v
Bulawayo - západní Rhodesie - osm katol.misionářů, většinou z Bavor
ska.
[11] Snad se vám, sest Před 700.000 poutníky promluvil ve Fatimě portugalský 13.května
ry, zdá, že to sem ne kardinál Hóffner o Matce Boží jako vzoru trpící a pronásledované
patří, když z dobroty Církve. Řekl:"Z Fatimy proudí misijní síla. Neboť mnozí tam našli
znovu víru v Krista a svou Matku." Týž den, kdy se r,1917 zjevila
Boží takové nejste.
Panna Maria fatimským dětem-bylo to první zjevení, od té doby se
Ale je nutné mít
trpělivost, neboř, bych jim zjevovala vždy 13.každý měsíc až do října-rbyl spáchán atentát
vám nedovedla vysvět na Svatého Otce.
lit, jak chápu někte V postě měl exercicie pro sv.Otce a kuriální zaměstnance P.Cantalaré věci modlitby. Pán messa, kapucín. Námět: Duch sv.v Ježíšově životě-tajemství křtu a
dej, aby se mi aspoň
svátosti nemocných."
něco podařilo vysvět
lit, neboE neexistuje Sv.Terezie z Avily, učitelka Církve, byla židovského původu. Věděla
li zkušenost, je vel to, ale veřejně se o tom nezmiňovala. Letos je 400 let od její
smrti, a je už - vzdor papežově těžkému zranění - pevně rozhodnuto,
mi nesnadné, co bych
že na podzim sv.Otec navštíví Španělsko. V KA se připravuje k vydá
vám chtěla ukázat.
Máte-li však zkušenost ní její vlastní životopis a Hrad duše, jehož začátek uveřejňujeme.
uznáte, že se nemůže Švýcarská Postní oběh vynesla o dva milióny franků méně než loni.
me nezmínit o tom,od
Propagace, která se jí dělá, nesvědčí někdy o hlubokém náboženském
čehož nás Pán pro své cítění autorů, proto vznikla u Švýcarů k této sbírce nedůvěra, stej
milosrdenství ochraň! ně jako k protestantské Brot fur Bruder, které se už veřejně říká
PtvwZ kapitola p^oólá
li knihy 4v.Te/tezíe
z AvíZy. cxAkevnZ uci.tetky, HRAD DUSE.
PfuttX. nok - 1982 vzpomeneme. 400 tet od
její únviti.. Je to největl-C IpanelAká
éovatelka po Cenvantuovt. Knomé této
knihy napjata nadu.
batn-c, dále vlastní,
životopis, Kniha o za
kládáni kláttena boóýeh kanmetltek aj.

Brot fur Genossen.

*

j

I letos na Velký pátek zpovídal sv.Otec v chrámu sv.Petra: r.1980 se
děl v polské zpovědnici, letos v sousední, nadepsané, že se zpoví
dá madarsky, italsky a německy. Zůstal tam 70 min. Mezi asi 20 ti
kajícníky byla i mexická poutnice, nadšená, že k ní mluví sv.Otec
bezvadnou španělštinou. Tímto gesten chce sv.Otec ukázat, jak důle
žitá je osobní svátá zpovéd. - 12 starcům, kterým podle starého zvy
ku JP II na Zelený čtvrtek umyl nohy, bylo 70 - 83 let.- Při obřa
dech na Bílou sobotu 18.4,t.r.pokřtil a udělil svátost biřmování asi
20 ti katechumenům, mezi nimi byli 3 Japonci, 6 Afričanů, Nizozemec,
Ital, 9 Korejců. Nejmladšímu - z Koree, bylo 8 let.
I když pršelo, přenášelo papežovu Křížovou cestu v Kolosseu na Velký
pátek 22 televizních stanic. Také Polsko, ovšem loňskou.
Letos si připomínáme 300 let od narození sv.Vincence z Pauly.

Pacem tn terrás-. "Je to sdružení, které naprosto,
zdůrazňuji NAPROSTO, závisí na státu.Svůj prog
"Slyšeli jste už někdy, že Marxův nový so ram staví na bratrství a spolupráci, ale ve sku
cialistický člověk a nový člověk z Nového tečnosti nedělá nic, co by prospívalo Církvi."
zákona je jedno a totéž? Ztotožňuje je Ja-, K podobné kritice do vlastn/ch řad ma Trojan dakub S.Trojan v článku Teologicko-politický teko. Vychvaluje činnost Křesťanské mirové kon
traktát/Studie 72/ do té míry, že g nich
ference za předsednácťv/jorof.J.L.Hromádky, asi
mluví jako o tomtéž fenoménu-."Marxův boha nákdy neslyšel o zklamaná, ústíc! až v trage
tý člověk či dokonalý" druhý"clo věk podle
diích, které Hromádkova kolaborace s komunisty
Písem","tento člověk",/str. jj
550-551/,
na
^vyvolala v evangelických rodinách. I když se po
nějž "se marxistický cl křesťanský pohled sovětské Invazi do ČSR Hromádkova politika octla
nemus/ diametrálně, tišit, až snad na to, zev troskách a profi.Hromádka se vzdal předsednáctpřvná přisuzuje všechny charakteristiky tzv .vá, Trojan byt pro dalsl účast v KMK. Ted* hortá
bohatého člověka jeho vrozeným potenclatl- proti spolubratrům, která přálls horlivě kotabotám, vnitrním silám jeho byt/, kdežto druhýrujá. Patrně je vyb/zá k reslgnacl, ale neříká,
prlj/má nejhlubsl možnosti lidstvá jako dar'že jeho cárkev by měla KMK opustit. Přitom je
Teolog Trojan jako by zapomnět, ze^dokoná- KMK svým způsobem Škodtivějsá než Pacem in tertým čloyekem Nového^ zákona je Jež/Š Krlstusrls. Nepůsob/ totiž jako demoralizujácá faktor
pravý Buh a pravý člověk, jenž byt ukřižo-^ j^n doma. Jako mezinárodni, konference pod stá
ván a vstat z mrtvých. "Ůbtécl nového ólove-tým sovětským dozorem exportuje pod pláštíkem
ka" vždy znamenalo, ze mamě následovat Krás-křesťanstvx. marxismus a komunlstlckou"m/rovou"
ta, že máme zachovávat jeho slova a prlká- propagandu 1 do západní Evropy a rozvojových
zán/, protože on je"cesta, pravda a život".zemi."
HOLANVSKÚ
Kdo to pomoci Boži milosti dokázal ve v^rúTrojanův
článek
zabírá
celých
40 str.katolic
kajlc//hrdinské/míre, bývat a doufejme ze i
kých STUDIÍ, KLUB uveřejňuje také články neka
v budoucna bude-pro hlášen za světce. Zdá 4e,
tolických autorů - "Ďáblův kamarád"od angliká
ze teto cestě Trojan výstavné odporuje; po
na,
"Mlékařka z Otakringu"od tehdy ještě pra
Marxovi řčká, neZze očekávat nápravu jen od
voslavné autorky - a krčmě těchto děl na pokra
individuálního zdokonalována. Trojan zřejmě
čování řadu kratších článků. Všechny jsou však
nechce vidět, jakou roli ti"individuálně zdo,
• ,
•
v,
u u
u
konaní ťítú IvuU a l^ajl v
a míM
díjimeh.
zxvot všech kresíanu coz se o zmtenem článku
Kdyd odM tuto
není Shodou,
T^anove říci nedá. Studxe mají formovat a mťího dokového Uov&a neA nikdy najit, fo^vat katolickou inteligenci. Pro články
I to ííkí no av<i kUomaAtimm jon ^dťníTrojanova by si něho přátele meli nagit
u
'
“
J
1
jinou
kazatelnu nez katolickou. Zabírají navíc
ně:"K Marxově bohatému člověku jsme se při
blížili jen nepatrně." Pnět si až ovšem má- místo kvalitním článkům katolických osobností,
tokdo dovátá prohlašovat Lenina, Stalina ne kterých máme v zahraničí víc než dost a které
bo zkomxrajleiho Brežněva za vzor lidstvc, nemají kde publikovat.C.74.STUDIÍ je vynikající!

NAŠE POŠTA

“Z0“

za onoho hlučně ostavo váného"nového socia
KARDINALOVO
UZNÁNÍ
listického člověka". Nedá se to jaksi pro vážený pane kardinále, účasínccl vyššího nábo
hlásit ani o zadnem ze známých představite ženského kursu v Quartenu dám dekuj/, že jste
lů té části naši generace, která kdysi kít- dovolil knězi Važ/ arcldlecéze,^ aby mezi nas
čela"my jsme mládež nová, mládež Gottwaldo přisel. Kurs mel vysokou úroveň a byli jsme za
va"; sklidil by jen posměch, kdo by Snad
nej OTCI MAKU KANPLEROVI vděčná. Také se nám ve
chtěl vydávat za aproximaci tdeátn/ho české lice lábi jeho edice KRYSTAL a revue NA HLUBINU.
ho člověka ať již "reálné" socialisty a po Voufáme, že někdy budou některé sešity přetaže
slušné loutky jako Štrougal a tpot.n^bo ne ny a vyjdou i německy. Tes/me se, že Otec Kandnormované komunisty a mistry převleku Peli- ler mezi nás zase zavitá. Ječte jednou včety
kána, Mlynáře Kohouta a dalsť. Tento výčet dik, MŽený pane kMdindtzdČMtnlel k^uu
jmen by met zároveň naznačil, že rozd/1 me
Kardinál J.HOFFNER odpověděl z Kolína vlastno
zt evangettem a marxismem je zasadni, dia
metrálně. Kdo nechce vidět tato skutečnost, ručním dopisem: Sehr geehrter Herr Kukat’.
nechce ant vtdet skutečné pr/činy té hlubo Ihnen and den Mitunterzeichnerr danke leh sehr
ké mravné kráse, v než se nacházx naše Spo- fúr den Brlef vom 7.Apríl 1981. Uber das Lob,
das Ste Herm Pfarrer Maxlmilian KANVLER austecnost.
gesprochen, hábe leh mích sehr gefreut. leh bán
Projevem této nevidouce obojakosti je 1
úberzeugt, dass von dem rellglosen Kurs, den
Trojanovo stanovisko k pražské Křesťanské
mírové konferenci. O ne se dají použit slo Ste tn Quarten gehalten haben, releher Segen
ausgeht.
va, kterými kardinál Fr.Tomášek odsoudil
IHerzliche dunsche zum Osterfest lán.
sdruženi proreěimnlch katolických. knězi
+ Josef Kard.Hoffner

VY SE PWE^Y DCPaViOflírlE

SMĚjí křesťané spolupracovat v dobré věci s komunisty?
1. Otevřeme evangelium sv.Matouše, kde dábel vyzývá Krista
k dobrému skutku:"Jsi-li syn Boží, řekni, ač se z těchto
kamenů stanou chleby." Kristus odmítá. A přece ho vyzýval
zlý duch k dobrému - dnes bychom řekli"sociálně důležité
mu" skutku. Kdyby byl Ježíš nabídku přijal, poznal by Zlý
duch, že Kristus není slíbený Vykupitel. A zneužil by jeho
zázraku ke svým zlým cílům.
Komunismus
má dva cíle:
státní kapi
talismus, tj ,
totalitní
hospodář
skou a tím
i politic
kou moc nad
jedincem, a
zničení ví
ry v Toho,
kdo si dělá
nárok na CE
LOU OSOBNOST
člověka, kte
rého stvořil, kterého miluje a chce, aby v Něm byl šťastný,
totiž víry v Boha.
Jako Kristus odmítnul spolupracovat se zlým duchem, musíme
i my od samého začátku odmítnout spolupráci s komunismem ač pod vlastním jménem nebo různými maskami: Křesťané pro
socialismus, Neue Linke, Basis skupiny, Alternativní sku
piny, teologie osvobození, teologie revoluce ap. Cíl ko
munismu je stejný jako cíl zlého ducha: zničit v duších
Boha. Proto - jako zlý duch - zneužívá i dobra ke zlu.
Kristus nás varuje: "Bučíte opatrní jako hadi... "
00
2. Také sv.Pavel nás varuje:"Nespojujte se s nevěřícími!
Nevěra je totiž nakažlivější než víra, protože je snadnější,
Chceme-li šířit víru, musíme ji dobře znát, podle ní žít a
spojit se nejen těsně s Kristem ve svátostech a v modlitbě,
ale i s křesťanským společenstvím."Kde jsou dva nebo tři v
mém jménu, tam jsem JÁ s nimi, "říká Kristus. S aktivními nevěrci nesmíme spolupracovat ani na dobrém díle. Vyjímáme
ovšem případy jednotlivců: nemůžeme pri nehodě odmítnout
nést nosítka s poraněným jen proto, že na druhé straně no
sítek stojí komunista.
00
3. Ze zkušenosti víme, jak komunisté zneužili dobrých, ba
Svatých skutků: např.slavné bohoslužby na počest nastoupení
komunisty Gottwalda na trůn. Nebo přijetí nepatrného sovět
ského novináříčka - který byl náhodou Chruščovovým zetěm Janem XXIII. Neopatrná dobrota jinak svátého papeže způsobi
la, že jeho dobrý skutek zneužili komunisté k propagandě a
v krátké době získali milión nových členů, Pius XI.varuje
ve své encyklice proti bezbožeckému komunismu:"Ač se věřící
nedají oklamat! Komunismus je svou vnitřní podstatou zvrá
cený a. nelze připustit, aby někdo, jemuž záleží na záchraně
křestanské a světské kultury, mu pomáhal v JAKÉKOLIV věci!"
Namítne-li někdo, že bude s komunisty spolupracovat jen do
okamžiku, kdy se naše cíle budou rozcházet, je příliš domý
šlivý na svou chytrost. Pro komunisty jsou - podle Leni
na - lidé západu, tedy i křesťané - jen "UŽITEČNÝMI IDIOTY'.'

NĚKTEŘÍ LIDÉ NAMÍTAJÍ, ŽE
ONEN ZÁZRAK SE SLUNCEM VE
FATIMÉ r.1917 SE NEMOHL
STÁT, PROTOŽE JEJ NEZAZNA
MENALY PŘÍSTROJE.________
Slunce se skutečně nepři
blížilo k zemi, jak to viděly tisíce lidí, jinak by
zemi spálilo. Matkou Boží
přepověděný zjev byl však
skutečný, stalo se to,
existují fotografie, a
sluneční zjev - tedy ne
slunce samo - se pohyboval
tak rychle, že lidé na fo
tografiích se dívají na
různá místa, jak stačili
zjev pozorovat.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Brazilsky biskup Rettler
z Bacabalu prohlásil, ze
bude-li nutné, vysvětí
pro svou diecézi na kně
ze ženaté muže. Pak by
byl ovsem suspendován,
ne-li vyloučen z Církve,
protože v těchto věcech
nesmí biskup rozhodovat
sám, nýbrž o tom rozhodu
je sv.Otec.
Generálním sekretářem
jihoafrické biskupské kon
ference je černošský kněz.
Byl 5 měsíců ve vězení a
skoro 5 let nesměl opustit
město Mabopane u Pretorie
v noci nebo koncem týdne.
Na námitku, že papež pří
liš mnoho cestuje, odpově
děl ved.něm. vysílání Vat.
rozhlasu P.Segur, že r,
2000 bude 6 z 10 ti katolí
ků žít v III.světě. Papež
necestuje pro potěšení, z
apoštolských cest se vrací
úplně Vyčerpaný. - První
papež, sv.Petr, i ostatní
apoštolově, zejm. sv.Pavel
cestovali neustále po tehdy
známém světě,"v nebezpečí
častokrát"-vždyt je-tedy i
sv.Otce-poslal Pán:"Jděte
do celého světa... "
Katol.kněz Willim Costello
z USA byl odsouzen k pokutě
1 dolaru, protože se zdrálial
vypovídat o člověku, podezří
vaném z vraždy.

UMÍTE VYCHOVÁVAT SVÉ DĚTI ?
Není snadné, vychovávat détí. Maminky se často ptají
samy sebe, jestli nejsou příliš shovívavé nebo příliš
přísné. Přesvědčte se na tomto testu.
1. Jste příliš rychle netrpělivá, když je dítě nešikov
né nebo se moc ptá?
ano - 1 ne 3
2. Káráte své drtě i na veřejnosti a za přítomnosti
cizích lidí?
ano - 0 ne 2
3. Smějí si vaše děti přivést domů kamarády, kdykoliv
chtějí?
ano -3 ne 2
4. Snažíte se ulehčit svému dítěti jeho vlastní roz
hodnutí?
ano -4 ne 0
3. Trestáteděti ipromaličkosti?
ano - 1 ne 3
6. Máte jistotu, ževám dítěvypravuje vše,
coje dů
ležité?
ano -4 ne 1
7. Záleží vám na tom, aby se vaše dítě
umělo dobře pohybovat ve společnosti? ano-3 ne 0
8. Umějí se vaše děti dobře chovat i v
nejlepším hotelu?
ano -3 ne 1
9. Domníváte se, že je nutné přísné potrestat vetší
nezpůsoby přísné potrestat a po tlačit?ano-4 ne 0
10. Musíte při výchove dítěte volat často na
pomoc manžela?
ano - 1 ne 3
11. Voláte děti jako svědky proti svému manželovi?
ano - 0 ne 3
12. Mají vaše děti malé kapesné?
ano -3 ne 1
13. Bavíte se s dětmi ještě chvilku večer, než jdou
spát?
ano -4 ne 0
14. Snažíte se spravedlivě kárat a chválit? ano-3 ne 0
13. Musejí vaše děti v domácnosti trochu
pomáhat?
ano -3 ne 0
16. Vyžadujete absolutní přesnost v návratu
domů?
ano -4 ne 0
17. Smějete se rády sesvými dětmi?
ano -4 ne 0
18. Jste jisté, ževaše děti majídomov rády?
ano -4 ne 0

Máte-li 56-60 bodů, vychováváte skvěle. Při 45-55 bo
dech jste při výchove důsledná. Při 34-44 bodech nehle
díte příliš na dobré vychování. Při 23-33 bodech děláte
značné vychovatelské chyby, čímž ztrácí dítě k vám dů
věru. Méně než 23 body nesmíte mít - jinak je to katastro-
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U .(levého ob^iázlza najdéte. béhzm minuty ohyb éjZet ko£e.Č.lzo’.
U dvou plavých oblázků na
každém duet Kozácca'.

'■uuaz nu nspds o jozC
ZNÁTE SVOU VÍRU?
-nýoq zayazp) a qa^saumu oqaí
Jak se jmenoval 1.papež?
uat aý zadny ’sn^szay sz^ap'^
Který papež v tomto století
'IIA ^d'2
je svaty a ktere' velké here
‘ faza zaqsiuaývj oza oqau ou
-paC pqzurpo v sniuszuaapoutoau
zi se postavil na odpor?
Kterého papeže pronásledoval
oqau sniuszsaaBoad pafizvu as
Napoleon I.?
saup fnmszuaapoM 'x snz<y'-as'z
Kdo je hlava církve?
loisodv ‘uiaj ftivas'1

Obchodník vypravuje: "Brzo ráno jsem si při
pravil snídaní a jedl v posteli. Než jsem
se pustil do jídla, slyším v přízemí pode
zřelé zvuky. Vyskočím rychle z postele a
spěchám dolů. Pozdě! Zloděj vyloupil poklad
nu a zmizel zahradními dveřmi!"
Detektiv Čmuchálek si prohlíží postel a
zjistí, že obchodník nemluvil pravdu. Před
stíral krádež, aby dostal vysoké pojistné.
Poznáte i vy, to co poznal Čmuchálek?
jnyuaq oqau^d
2 napy 'i'1'izoa
Hq ifiq ‘aqaqsod 2
poqoadsod pudvay yvq yaupoqoqo iPiq Bqdpy

Mladík, vášnivý fotograf, našel pozdě
večer mrtvé tělo obchodníka před jeho
obchodem. Udělal momentku, ještě než
svůj nález oznámil policii.
Detektiv Čmuchálek našel vedle mrtvého
prázdnou aktovku, tržba, kterou nesl do
banky, zmizela. Dal si film vyvolat a
pak zatknul mladíka, jako pravděpodobné
ho vraha. Proč ho podezříval?
' ^nuunsaau as casn 2
zaoyaupoyoqo vqpvdfia paaqy ‘Ba^wBao
v tups qaqv2 oy oqau - Hp2vaa uiaypaas
qBq png ''['otpi Bpaq yapvqw 'noypads
as vqajnBao zoapoq apa^ vyaupoyoqo p

Žalobami se nemůžeme ospravedlnit!
Kdo nadava na svou rodinu, ten oškli
vé páchne.

Otrok sve' spoluotroky nemiluje.

Starobyle" zvyky jsou vladaři na obtíž.

------- ;—-—;------ ;-------—-------------7------------------ROZUM JE SVĚTLO V SRDCI.
Mnohý dékuje svému uspechu radám, které" od druhých nepřijal

Vajíčko, které zůstane u svého pána, se nerozbije. - Co žena začne, muž dokončí.
Žádná svíčka není lepší než vlastní oci.

NAJDĚTE
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ROZDÍLŮ

MEZI

OBRÁZKY?

IBLICKE VEČERY V CURY, Brauerstr.99. - 9.a 23.6. pak prázdinová přestávka.

JARNÍ POUŤ NA SCHWÁGALPU POD SÁNTISEM,
14.6.
ekumen.kapli, 12 h.mše sv.
AARAU - u sv.Petra a Pavla-u nádraží- v
Kryptě, každou druhou sobotu/P.B./ 18,15 h.
BADEN-kaple sv.šebestiána/vedle far.koste
la, každou druhou neděli/P.B./
11,15 h.
BERN-Dreifaltigkeitskirche , sobota 18,00 h.
BASTIEJ-kaple Lindenberg Č.12.ned. 9,30 h.
BADEN-každou 3.ned.slovenská/P.K./ 11,15 h.
CURYCH-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.
neděle - česká 19,00
CURYCH-kaplnka Kolpinghausu,Wolfbachstr.15.
I.p.neděle - SLOVENSKÁ MŠE SV.
9,30
CORTATIJ0D-1O km na juh od Neuchatel,směr
Yverdon,far.kostol sv.Petra,3.ned. v
mesiaci/P.M./
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de Faucigny, I.ned.v mesiaci/P.M./
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro,
4.ned.v mesiaci/P.M./
9,30
RtjTI-TANN -kaple u katol. kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra,St.Peterstr.11.Herblingen,P.š.posílá pozvánky
SOLOTHURN-Spitalkirche,každou 2.ned. P.B.
ST.GAIJEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
WINTERTHUR-S t.Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu
19,00
St.Urbankirche, slov./B.Baník/1.sob.18,45
ŽENEVA-v kapli pri kostole sv.Terezie 14,
avenue Peschier, 2 ned.v mes./P.M. 9,30

______ í NEDÁLE DO SCHWARZWALDU, se mší sv.
v Bonndorfu. Piknik v přírodě, informace
28.6.
P.šimčík.
SYMPOSIUM MLADÝCH: BIBLE A VEDA, v St.Mar
tinu v Casies-Itálie. Cenově výhodné, krás
né prostředí, kvalitní přemluvy, dobrá spo
lečnost! Inf.a přihl.P.šinčík
23.7.-30.7.

Tamtéž - OASA PRO MLÁDEŽ NAD 13 LET-31.7. -8.8

OASA PRO DĚTI 9-13 let

10.8. - 31.8.

APOŠTOLÁT MLÁDEŽE, pracovní schůzka
v Casies-Itálie, inf.P.šimčík
21.9.-23.9.
dEti ze

Švýcarska
P.šimčík, P.Birka

v

casies, inf.

3.10-17.10.

DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE, vede P.J.Koláček
z Vatik.rozhlasu, v Casies, přihl.u švýc.
misionářů
26.12.-2.1.82.

i Podzimní duch.obnovu v Quartenu povede
ÍP.Robert KUNERT, jesuita.
30.10.-1.11.
I ************ir*************'*'****'****************'
SLOVO REDAKCE
Před obvyklou dvouměsíční dovolenou dekujeme
'■■všem čtenářům, spolupracovníkům, konstruktiv• ním kritikům a přátelům za jejich pomoc, rady,
'upozornění, příspěvky. Bude Vás zajímat, ze mi\nulé a toto číslo KLUBu jsme předali do tiskař\ské péče panu Milanu CIMBURKOVI v Curychu, pro
tože v původní tiskárně nastoupil nový, méně so
lidní vedoucí a tiskl KLUB nekvalitně. Pan Cimburek je navíc velmi dobrý grafik.
Začínáme uveřejňovat deník paní Alji RACHMANOVE,
MANŽELSTVÍ V RUDÉ BOUŘI, tedy události před její
Oznámení přesných, dat nepravidelných mší
činností jako mlékařky v Otakringu. Je ještě za
sv.posílají misionáři, jejichž zkratky jmen jímavější a dramatičtější.
jsou uvedeny v závorce, všem věřícím oblas Děkujeme také našim Otcům za to, ze rozdělují
ti, v které působí. Sdělí i telefonicky.
KLUB svým věřícím. PŘISPĚJTE JIM NA NEJ! Můžeme
být na naše Otce hrdi, na jejich zbožnost, oběta
OTCOVĚ
MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrustistr.26, vost, svědomitost a na to, ze věrně spolupracují
podle slov Páně:"Kde jsou dva nebo tři v mém
tel. 041-312635
jménu, jsem já s nimi!"
P.J.P.KRiyý,t.č.v Slov.ústavu sv.Cyrila a
Metoda v Římě. MODLEME SE ZA NEMOCNÉHO OTCE! Podporujme je svou vděčností a řičíme se jejich
příkladem!
P.Josef ŠIMŠÍK-8004 ZURICH, Brauerstr.99.
tel.01-2415025, P.Anton BANÍK,01-2414455
V KŘESŤANSKÉ AKADEMII VYŠLO:/obj.u misionářů/
P. Martin MAZÁK, 1110 M0R(ES,La Longeraie,
oV
JEDNOM SPOLEČENSTVÍ-811 str.-životy svatých
tel.021-717713
od.POLÁČEK, CESTOU SPÁSY,Ž46 s.,komentář odbor
P,Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel,
níka k Prohl.o křest.výchově Ž.Vaticana
t.O55-88146O-redakce a administrace KLUBU
oJ.HRBATA:SVĚTLO V TEMNOTÁCH,603 s.ROZJÍMÁNÍ

Divadlo je konvence, tedy předem domluvená hra: sejdeme se zít
ra v půl osmé večer, my budeme"jako"hrát prince, ježibaby, vod
níky, Švandy a Dorotky, a vy, diváci, tomu "jako" budete věřit.
Aby vám to nedalo takovou námahu uvěřit např.tomu, že pan XZ je
třeba princ, či vám dokonce osobně známá paní NN ježibaba/myslím to jen v divadle!/ používá herec kromě jiných fíglů a úsko
ků také líčení. K tomuto klamání veřejnosti má k dispozici bar
vičky, kterým se říká líčidla, dále kníry, vousy, bradky, kotle
ty, tmel, různé tvary nosů, dermatografické tužky, obočí a nako
nec pudr. To všechno slouží k vyvolání určité iluze a má divákům pomáhat překonávat onen
přechod, vznikající na cestě mezi skutečností životní a jevištní. A tak si herec třeba něko
likrát za den a hlavně večer sedá před zrcadlo a podstupuje úkon, kterému se říká líčení.
Dělá se to podle intenzity světla. Když si pan výtvarník vymyslí osvětlení, že do sebe her
ci potmě na scéně vrážejí a divák nevidí vůbec nic, volíme líčení světlejší, jestliže, jak
říkají osvětlovači, jsou všechny kahany rozběsněny, je lépe zvolit líčení tmavší. Líčidla
mají svá tovární čísla odstínů a vyznat se v této stupnici dokáže jen odborník. Chceme-li
dále, aby se určité místo v obličeji"vytratilo", vypř.příliš ducaté tváře, musíme je ztma
vit, chceme-li naopak, aby určitá partie vynikla, musíme ji "vytáhnout", zesvětlit. K lepe
ní paruk a vousů používáme čajově zbarveného lepidla, takzv.mastixu, chvilku počkáme, až
éter vyprchá, a pak plnovous přilepíme. Totéž děláme s obočím, kotletami či nosem. Rty,
podmalování očí, kterému se správně česky říká "dělat si augnráfky", a konečně přepudrování provádíme stejně jako dámy, od kterých je to vlastně odkoukáno. Umělé nosy jsou výroběny z hmoty podobné gumě, z latexu.
Vousy, paruky a obočí jsou z pravých vlasů, které vlásenkář naknipfuje, správné česky na
poutkuje na takové jemné sífované plátýnko, kterému se říká odborně tyl./Neplette si,
sím s Tylem s velkým písmenem, to je český probuzenecký dramatik a spisovatel/.
Stává se někdy, že se vousy nebo knírek za hry odlepují a vpadnou i docela. To je pak vě lká
legrace; stojíte na jevišti, vedle vás někdo mluví a při každém otevření úst mu jako ve
větru vlaje levá nebo pravá polovička kníru. Když někdy v hledišti vidíte, že si herec ná
padně často přitlačuje vousy k obličeji, můžete být jisti, že se mu pracně vyrobené přestro
jení začíná rozpadat. Vypadá to možná dost směšně, ale postižený většinou prožívá pravá mu
ka a modlí se, aby už byl konec obrazu.
Jednou začaly Jiřímu Steimarovi na scéně padat vousy. Naštěstí si uvědomil, že za chvíli
bude na jevišti naprostá tma. Na scénu se mu propašoval mastix a on si potmě vousy přilepil
znovu. Když se rozsvítilo, mohli jsme se zbláznit smíchy, protože na obličej přilepil vlas
a navrchu měl plátýnko - tyl.
Jsou různé druhy líčení, jak se odborně říká masek. Je maska"nákladná",to znamená, že její
výroba je pracná a vyžaduje hodně líčidla i času, je maska"letní",která se vyrábí s menším
nákladem i úsilím a rychle, a dále maska podle hesla"vše dedá známá hra svalů",což znamená,
že jdeme na jeviště tak, jak jsme. Odborníci na tyto masky si obyčejně sednou před zrcadlo,
podívají se na sebe a řeknou: "Já ho znal, to je von',' a jdou na jeviště. František Holand
říkával, prohlížeje se v zrcadle:"jeden obličej a tisíc vášní!"
Jejich opakem jsou masky ochotnické a u mladých začátečníků, zejména hrají-li role starších.
Hnědou tužkou si"malují"vrásky pod očima, vedle nosu, tvrdohlavci dokonce i u očí a na čele.
Ti nejzatvrzelejší to"vyvedou"i tužkou černou. Tento způsob maskování, jak říkal profesor
Hlavatý"feudální líčení",se mezi herci zove"koleje" nebo "nádraží",
V dřívějších dobách se pěstovaly vůbec hodně nákladné masky. Nosy se modelovaly z nosního
tmelu a paruky nebyly poutkovány na tylu, ale na jakémsi plátně, které se muselo zaličovat,
aby barva pleti splynula s barvou látky; holé hlavy, "plešky",byly vlastně plátnem, které
přikrývalo vlastní vlasy herců a šly hluboko do čela, takže pri pohybu obličeje se na čele
tvořila jakási nechtěná harmonika.
Nad celým hospodářstvím bdí pán, zvaný maskér nebo vlásenkář. Občanským jménem se jmenuje
třebas pan Hašek nebo pan Zděblo, jindy pan Cešpiva. Připravuje hercům paruky na"líčící"
pulty a má-li herec vousy nebo knírek, připíchne mu je špendlíkem k paruce. Pan Karel Ji
čínský přišel kdysi do divadla v poslední chvíli, narazil si na hlavu paruku s pleší, na ni
nasadil tvrdák, ale knírek ne a ne najít. V tísni si knírek namaloval tužkou a upaloval na
jeviště. Když sundal klobouk, smálo se s herci i obecenstvo, knírek měl připíchnutý na čele.
Do lekce líčení patří také jedna historka, která je v divadlech proslulá a jejíž pointa se

stala okřídleným rčením. Populární český Kašpárek předválečných let hrál pohádku o čaroději
a vymyslel si pěkný "fórek". "Poslouchej, Vašku," povídal představiteli zlého čemokněžníka
"udělej si špičaný nos z čokolády a já ti ho na scéně uříznu a sním ho. Tyhlety srandičky
maj'dětičky rády." Vašek uposlechl principálova příkazu dost nerad, ale hrdě nastavil pak
nos a Kašpárek mu ho vítězně ufikl - i s kusem kůže z Vaškova vlastního nosu. Dětičky sice
řičely blahem, ale čaroděj si držel na nebohém nose kapesník a nadával:"Vidíš, blbče, pořád
srandičky, srandičky a houby do nich!"
Mluvil jsem dosud o líčení divadelním. Zde se herci líčí většinou sami. Jinak je tomu
filmu a v televizi. Protože si kamera "dojde" až těsně k hercům a divák pak na plátně nebo
na obrazovce vidí detail obličeje, jak se v argotu říká, "bednu", musí být líčení jemnější,
zmíněný tyl co nejméně nápadný, aby to nerušilo. Proto nás v tomto případě líčí páni maskéři sami.
Myslím ale, že vám tato základní lekce úplně postačí; jen se prozatím nepokoušejte líčit
podle mých receptů! /Kolega Vladimír Hlavatý, můj bývalý profesor líčení, by mi za můj výklad stejně asi napsal s rozkoší pětku./
Bohumil BezouSka:Tajnosti zákulisí

Zamllovana dďtovka

"BMí, telefon pn.o tebe'.

“To je fazolový
Jím. Voiad óe nikomu nepodajllo ho trefit."

t£ MUrMIfU

Berete
cestovní
šeky?

Dovolená
"NevHl, Anežko, že jóoujtu pod
zemní chodby a pn.opadlť>te'."
{Samoobsluha}

Nekomplikujte
venkovanům o
dovolené život.

"Objednávám tni noclehy
pod mostem, kde nejede
vlak."

Poplete něko
ho, ať naloží
má zavazadla
do taxíka'."

"Tohle mxx>to mt fiet>eA.vovala c&stovnl kancelal az v únona'.”

"Já tě nechápu. Je ti 20 a chceš jen pro pár
miliónů si zkazit svůj život tím, že si vezmeš
Úvaha:"Ten plat, který do starého muže.""Omyl! Ne svůj, ale jeho život!"
stávám, si nezasloužím,
Otec čte noviny. Dcera píše dopis. Náhle vysko
ale z něčeho musím žít!"
čí: "Jdu s dopisem na poštu.""Jen jdi, já jsem
"Moje manželka nikdy ne
ho už také slyšel hvízdat!"
vyjde s mým platem.""To
Pan Nožička čte novinyRafinovaný hochštapler
moje s ním vyjde, ale nik podvedl všechny nejvznešenější lidi našeho měs
dy se s ním nevrátí. "
ta. ""Skoda,"vzdychá paní Nožičková,"my mezi ni
Filosof:"Chcete-li být
mi nejsme!"
šťastný den,"říká chovatel Při slavnostní večeři pronáší host dlouhou a
králíků,"kupte láhev vína nudnou řeč."Je možné tenhle kafémlejnek vůbec
a pozvěte si přátele.
nějak zastavit?" ptá se tiše jiný host sousedky.
Chcete-li být šťastný tři "Těžko. Já už to zkouším dvacet let!"
dny, ožeňte se. Ale chce- Eda přijde do kanceláře s obvázanou hlavou. "Co
ze-li být šťastný celý ži se ti stalo?""Ale chtěl jsem večer projít mezi
vot, chovejte králíky!"
dvěma koly a ona to byla světla od auta. "
"Pane řediteli, uvedete-li "Jednou existoval muž, kterého jsem vroucně mi
mou veselohru, budou se
lovala. Nemohu si však vzpomenout
diváci válet smíchy.""No, na jeho jméno.
manželská
místa na to budou mtt dosti "ySera jsem přes zed slyšel
"Mami, pojd si s námi hrát jak zpíváte.""To jen abych
.PORADNA
na zoologickou zahradu.Já zabila dlouhou chvíli."
jsem lev a Jitka tygr.""A | "Vybrala jste si kru
čím budu já?""Ty budeš
tou zbraň."
host a budeš nám střídavě Automobilista se ptá
házet bonbónky."
chodce, jak daleko má
"Náš Honza je často dřív
do Bachlingen, pojedehotov s křížovkou než ta li touto cestou:"Pět
tínek s jeho úkoly."
objížděk, tri radarové
Chválil ty, kteří ho nepo- kontroly, šestnáct zá
mlouvali a pomlouval ty,
kazů předjíždění, osma
kteří si ho nevšímali.
třicet zúžení silnic,
"Jak se daří vašim synům?" sedm stavenišť a asi
"Jeden se oženil a ostat pět tisíc děr na silnici.
ním se vede dobře."
Inspektor ve škole se ptá chlapce jak se jmeVrhač nožů se chystal hodit poslední nůž na nuje: "Hans .""Tedy Johannes, že? A ty?""Sepp."
svou partnerku, když se z hlediště ozval
"Josef je to správně. A tam ten. ""Jokurt,prosím'.'
hlásek:"Mami, uvidíš, že ji zase netrefí!" Pan farář dojenně káže, všichni jsou k slzám
"Cože, ty sis vzala Mirka? Říkala jsi, že
pohnuti. Až na jednoho. Pan farář se ho pak ptá,
za tebou moc leze. ""Ano, ale ted, co jsme
jestli ho kázání nedojalo."Kdepak! Nejsem přece
se vzali, se ho aspoň Večer zbavím."
z této farnosti!"
"Drahoušku, jsem za tebou blázen, jsem ší- Gottfried Keller byl milovník vínka. Když chtěl
.x , .
lený láskou, vytáhnout špunt z další láhve, podotkla ustara
miluji tě bez ná sestra:
rozumu.. ""No,
"Doktor
//iv\ konečné mluvíš ti pře
rozumně!"
ce zaká
"Miláčku, že
zal při
za mnou půjdeš jídle
třebas na konec pít. "
světa?""A vaši "Máš
ti nepůjčí auto?" pravdu.
"Na vojně se vstá ■Tak
vá v šest,"poučuje to jíd
četař nováčky,"a
lo zase
nezáleží na tom,
odnes,
kolik je hodin!"
sestřič
ko. "
Vždyi /Lok. ochrany pžuttody byt uz 7 9 7 7 1
i u
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Z U R I C H

VÍDENSKÉ houbově karbenAtky.
Šálek pokrájených hub, lžice
SLADKĚ MRKVOVĚ LÍVANCE. - 1/2 l mléka, 2-3 vej
másla, 2 vejce, petrželka,
1/2 šálku kyselé smetany,sar- ce, dezertni taliřek plný strouhané mrkve, 2 lži
delová pasta, vláčná strouha ce cukru, sůl, 2 dkg droždi, polohrubé mouky dle
ná houska, sůl, strouhanka na potřeby, máslo na pečeniOdebereme z odmě
obaleni, olej na smaženi. Drobně nakrájené houby s petr řeného vlahého
želkou podusíme na másle do mléka půl šálku,
přidáme lžičku
měkká. Odstavíme z plotny,
přidáme smetanu s rozkvedla cukru a rozdro
bené droždí.
nými žloutky, sardel.pastu,
.
■je-li třeba přisolíme a za- Necháme vzejít
kvásek. Do zby
nustíme strouha
lého vlahého
ným rohlíkem. Na
mléka přidáme
prkénku posypa
cukr, sůl,
ném strouhankou
mrkev, žloutky,
utvoříme karbekvásek, mouku
ó pneAtfoMiou na
nátky, obalíme
ušle-,
‘ z *
,
-o ■
je v rozšleha- .a z bliku
z,
zajuick, mam pnave. novou kotíce.
hany
sníh.
Tes’
'
ných bíících, strouhance a usmažíne. Hoto
vé položíme na papírové ubrousky, aby oka to necháme kynout, musí nabýt na objemu nejméně
o polovinu. Pečeme lívance obvyklým způsobem,
paly. Příloha:brambor.kaše, saláty.
pak je potíráme marmeládou a měkkým sladkým
HOUBOVĚ LÍVANEČKY, - 1/2 kg hub, 1 1/2 lži- tvarohem. Podáváme teplé.
ce másla, lžička sekané petrželky, 1/8 mlé<
„ „ _
,
, ,7 , ,_
.
9 , •
-z, ,
,
;
,
,
TVAROHOVĚ PLACIČKY. - 1/2 kg mekkeho tvarohu,
ka, 2 vejce, salek strouhanky. - Na másle ,
.
-7> ..
\ .
1 - n
z .
~
. , lžice tekutého másla, Iztce moučkového cukru,
podusíme petrželku a ocistene jemne nakrá- "
,
„ „
3 .
b
., .
, z
.
...
J
, z
.
2 žloutku, sůl, 3 plné Izzce hrubé mouky, máslo
jene houby podusíme do mekka a necháme tro3
ť
na
opékáni,
kyselá
chu vychladnout. Strouhanku navlhčíme mlé
kem a dobře promícháme-nesmí být mazlavá. smetana, borůvko Přidáme ji k houbám, přimícháme 2 žloutky vý kompot. tvarohu zamí
a je-li těsto husté, trochu mléka, pak leh-Do
1
cukr, sůl,
ce tuhý sníh z bílků. Pečeme jako lívaneč- cháme
1
tekuté
máslo,
ky a podáváme se saláty.
žloutky, mouku a
HOUBOVĚ KARBANÁTKY. - Připravíme jako líva-spojíne v hladké
necky, vynecháme sníh a těsto uděláme pod- těsto. Na vál,postatně hustší. Na prkénku posypaném jemnou sypaný moukou na"A ja^p/ju, abych, zapomněl
strouhankou uděláme karbanátky, obalí-bí ráně lžící těsne je v rozšlehaných bílcích, nasta to, utvoříne plana tvůj hanám'."
vených 1-2 lžícemi
cičky, nožem na
mléka, a ve strouhan nich uděláme ož
ce. Smažíme v rozpá- dobné mřížky
je po obou stranách na
leném oleji jen
másle. Podáváme s kyselou smetanou smíchanou s
krátce, protože
borůvkami.
jsou všechny pří
ZELNÝ SALAt. - Jemně nakrájené čerstvé zelí dvasady předvařeny.
Podáváme se saláty., krát přelijeme vařící vodou, vložíme do zředěné' ho vinného octa a 5 min. povaříme. Po vychladnutí
ochutíme cukrem a omastíme olejem.
Je do ti tni na tah/c
DOBROU CHUŤ !
káva?"

