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dostane-li člověk do ruky předkoncilní duchovní knihu, hemží se tato kniha citáty z Písma sv.
zejména výroky samého Pána Ježíše. Cte-li pokoncilní knihy, nemálo z nich nejen nemá jediný
citát z Písma sv., ale citují spíše-pokud vůbec někoho citují-různé osoby, které s nábožen
stvím nemají nic společného, ba stoupence protináboženských ideologií, Brechta, Cardenala aj.
Podobně je to s náboženskými kursy, časopisy, novinami, kázáními a rozhlasem. Krista, zakla
datele a jádro křesťanského náboženství, pomalu či rychle vyhánějí z jeho vlastní víry a tím
i z duší lidí. A věřící lidé se začínají v tcmto "odkristovaném" ovzduší dusit.
"Podle ovoce je poznáte. "/Mat 7,16/. "Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé učeni,
nýbrž si nahromadí, podle vlastních choutek všechny možné učitele, aby tak mohli slyšet, co
je příjemné šimrá v uších;. .vrhnou se na báje. "/II.Tim.4.3./
Křesťanství není lehké náboženství; katolická víra dává všechno, ale také vše žádá.Chce ne
jen, abychom neustali na cestě ke svému vzoru, Kristu, ale abychom zužitkovali i odpad svého
života-hříchy, chyby, poblouznění, omyly-k budování Krista v
sobě a tak řekli se sv.Pavlem:"Žije ve mne Kristus"./Gal 2,20/.
Jen svůdce dělá křesťanství lehkým, neboť bylo v každé době
těžké a zvlášť těžké je v naší době, plné svodů lákavých ideo
logií a sexuálního ochránění.
Kristus nabízí skrze Církev i osobně mnoho pomůcek. Především
sám sebe v Nejsvětější svátosti. Jako chléb pro duši, jako
předmět úcty; toto pojetí se snaží dnes progresističtí teologo
vé znevážit. Víme však, kolik síly nám dává Nejsvětější svá
tost, vystavená celý den v podzemní kapli v našem exercičním
středisku v Bethanien. A nejen nám. V prvním tisíciletí se
uctívala tato svátost spíš jako Chléb života; když Kristovu
postavu poněkud zamlžila staletí, zjevil sv.Julianě z Luttichu,
že si přeje být uctíván v Nejsv.svátosti. Podle jejích vidění
od r.1209 byl zaveden svátek Božího Těla.
Cím zbožněji a s větší láskou přijímáme Kristovu pomoc ve svá
tostech a svátostinách, tím je jeho pomoc účinnější, Řekl sice:
"Odděleni ode mne nemůžete udělat nic, "/Jan 16,6/, ale ani On
nemůže pro nás bez naší svobodné vůle "nic "udělat. Obléhá nás,
"stojí u dveří a klepe "/Ap. 3, 20/, ale dveře naší duše nevyrazí.
Hledá skulinky, nahlíží oknem, ba on-Pán věčnosti-prosí, aby
směl zachránit naši duši, prosí o naše ANO!
Nepropasme tyto okamžiky! Vzdělávejme se ve víře, čtěme Nový
zákon, abychom rozeznali, klepe-li zlý duch "anděl světla" a
pán světa, nebo Kristus, Pán nad světem, náš nejvěmější pří
tel. Přijměme ho s láskou a s pozorností, s jakou přijímala
Krista rodina Lazarova, zejména Marie, a všichni svati. Jeho
slova, jeho milost, pak oživí i nejskrytější zákoutí naší duše,
pak pochopíme, že vždycky platila slova sv.Antonína Maria
Claret, kubánského arcibiskupa, který žil v minulém století:
"JE TO BEZNADĚJNÉ, ALE B0H JE VŠEMOHOUCÍ!"
Vaše

redakce

L8.8.zahájila zasedání nejvyšší raCO NOVÉHO VE SVĚTĚ
la katol.sdružení Kolumbových rytířů,
Sv.Otec se zotavuje ve svém
zúčastnilo se jí 421 delegátů z
letním sídle, exteritoriál
1,350.000 členů. Sv.Otci dali k dis
ním území, Castelgandolfu.
pozici milión dolarů. Zasedání
Je papežským sídlem od 1463.
se konalo v Louisville-Kentučky.
Pius II. - Eneas Silvius
TVtiopie bude mít překlad bible do
Piccolomini, tam byl první
řeči gimira, jíž mluví asi 40 tis.
a nadchla ho zřícenina vily
osob. Gamira je melodická řeč,spo
císaře Diokleciána a zahra
čívá
hl.v rozdílu intonace, a ne
dy. Urban VIII.Barberini dal
zná všechna běžná slova v bibli.
přestavět vilu, patřící jeho
V červnu se sešli v Cambridgi
rodině a r.1624 zahájil tradici papežských
spolupracovníci revue Concilium k diskusi o
prázdnin. Tradici přerušili 1870-1934 pa
pežové Pius IX., Lev XIII.,Pius X.,Benedikt svém teologickém oprávnění. Concilium je modemisticko-progresistická revue, kde publiku
XV. až Pius XI.obnovil po uzavření konkorjí teologové, jejichž práce by solidní kato
dátu tradici r.1934. Za války byla vila
lický vědecký časopis odmítnul jako heretické:
útočištěm vybombardovaných a krypta koste
Hans Kúng, J.Moltmann, Jacques Pohier/z dcmila sloužila jako sklep. Teprve r.1947 tam
nikánského řádu vyloučený kněz/, Edward
začal zase jezdit Pius XII. Po vylodění
Schillebeeckx, J.B.Metz, Norbert Greinacher
spojeneckých armád v Anziu 1.2.1944 byla
2 /sociální demokrat a profesor na teol.fak. v
vila bombami poškozena.
Tiibingen/, a jiní teologové, kteří už dávno
1.-4.7,se konal v Madridu 56. gener.synod
překročili hranice katolické víry. Nehlásají
španělské evangelické církve-koná se každí
víru, nýbrž dialog a diskusi. Revui vydává
druhý rok. Oficielně odmítl jakoukoliv spc
Mattias-Grunewald Verlag a Benzinger Verlag.
lupráci s katolickou Církví - tedy ekume
President Reagan dovolil philadelphskému arci
nismus - ale souhlasil, aby jeden delegát
biskupovi kard. Krollovi-polského původu-aby
zasedal ve státem založeném výboru pro ná
zakoupil neomezené množství potravin z vlád
boženská. Vysílání v rozhlase. A ovšem do
ních přebytků, které mají byt poslány do Pol
volují také, aby katolický biskup značnou
ska. Vláda USA šatna nemůže do komunistických
sumou přispěl na stavbu evangelického
zemí nic posílat. Neklid v Polsku zavinilo
kostela.
zjištění, že lodi s potravinami se posílají
Nový polský primas Glemp je přesvědčen, že
na Kubu, že v řade skladišt jsou potraviny,ale
jeho předkové přišli v 18.st.ze Skotska.
nedají se na trh, a že se úmyslné potraviny
Matka Tereza otevřela další dům v Indii.
vládními orgány ničí.
V srpnu byla v Egypte, kde otvírá další 2
Restaurační práce Vinciho Poslední večeře se
domy. Sestry se budou věnovat chudině.
budou konat v Miláně podle nejmodernějších
P.Panapito přeložil bibli do indické řeči
amerických a německých technologických metod.
Santal. Má 385 str. a vyšla v Ranchi.
Samočinný počítač, umístěný na zdi s malbou,
Tak zv. tříkrálová sbírka v Německu v lednu,
zaregistruje každou změnu ve stěně.
kdy chlapci chodí po třech dům od domu a
zpívají koledy, vynesla přes 20 mil.DM. Pe Rada polské bisk.konference se sešla v červnu
v Římě; Solidaritě poslala poselství, v němž
níze dostanou papežská misijní díla a fede
ji vybízí, aby zachovala 30 dní smutku nad
race německé katol.mládeže.
smrtí kard.Wyszyňskiho modlitbou, meditací ap.
Začátkem srpna byla z basiliky sv.Filipa z
jak si to přál sv.Otec.
Neri ukradena velmi cenná olejomalba ze
5.6.otevřeli ve Vatikáně výstavu starobylých
17.st. od Petro Montanini.
zeměpisných map z 14.-18.st. Potrvá do konce
Světová rada církví-které vytýká Armáda
roku.
spásy, že podporuje komunistické vzbouřen
Čína bojuje proti růstu obyvatelstva. Kdo bu
ce, organisuje v listopadu v Amsterodamu
de
chtít v Tiadžinu, na východ od Pekinu a v
"fórum" o odzbrojení. Tedy má Armáda spásy
jiných provinciích, druhé díté, musí počítat
pravdu! Z této organizace už vystoupila.
se srážkou 10 proč.z platu. Dříve byla poku
Jesuitský Pater, který pracuje jako misio
ta na 3.dítě. Chtějí přinutit ženy k potratům.
nář v Hong-Kongu od r.1930, vydal analytic
Koncem července byl znovu zatčen a uvězněn
ký čínsko-anglický slovník s asi 10.tis.
jesuita F.Lízna v Praze.
hesly; slovník má 500 str.a autor na něm
Církev má asi 120 tis.škol s 40 mil.žáky. Bohu
pracoval 20 let. Obsahuje výrazy staré spi
žel ne každá kat. škola má skutečně kvalit
sovné, tak zv.mandarínské čínštiny i z mo
ní katolické učitele. Také Castro, jako kdysi
derního jazyka, kterým se mluví v okolí
Voltaire, je odchovanec katolické školy.
Kantonu.

"To je hloupé, že prší,"řekl nevrle mladý otec.
"Chtěl jsem ještě do hos...do klubu." Mladá paní
pokrčila nosem a řekla ne právě vlídným hlasem:
"Mohl bys jednou být večer s rodinou!""VždyE
jsem vám věnoval celý den?! "Ten jsi nám nevěno
val, ten nám patří. Zdislávek tě potřebuje, a
kdybys mi pohlídal malou, mohla bych ti konečně
opravit sportovní bundu." Otec chvíli mlčel a
pak řekl nejistě: "Kdybych byl věděl, že se toho
konečně dočkám, byl bych už dávno rád zůstal se
všemi dětmi. .čestné slovo! ""Mám ti věřit?"pokrčila dívka s vlhkýna očima rameny. Vtom přestalo
LIJÁK
pršet, vyšlo slunce, manželé si toho okamžitě
Z ničehož nic se zastřelo slunce temným
mrakem, mrak se nadouval jako černá plach všimli a vyrazili s kočárkem i dvěma dalšími
3
ta ve větru a pak na nás vylil spoustu vo potomky na chodník.
dy, kterou posbíral za čtrnáct až moc slun Za pár let jsme vypravili děti do ži
ných dní. Vklouzli jsme s manželkou do prů vota. Dvě děvčata byla vdaná, jedna šla ke kar
jezdu, děti se schovaly pod vlnitou stře melitkám a jak nám sdělila představená, byla
chu zastávky autobusu. Když jsme s křes
středem zábavy při hodině odpočinku, jeden z ho
ťanským hubováním otřepali vodu, začali
chů se věnoval hudbě, druhý medicině-mčl pro
jsme věnovat pozornost okolí. Skládalo se svůj humor stále plnou ordinaci-a třetí šel k
z dvou lidiček, sotva ochmýřeného jinocha divadlu. Ti byli svobodní, ale zasnoubení. Snou
a dívčiny s vlhkýma očima.
benky a manželé přirostli k naší rodině a chodí
"Zde máš kapičku, miláčku,"zašeptal mladík. vali jsme jako velký houf na výlety, lezli na
Dívka na něho tázavě pohlédla. "Na čumáč hory, oživovali hlediště divadla a koncertního
ku", políbil ji mládenec. Když trval poli sálu a ovšem také společně plavali. A zase jsme
bek příliš dlouho, všimly si ho mezi závě se vraceli v parném srpnovém dni z plovárny, za
sy deště i děti u zastávky a začaly se po se zalezlo slunce za mraky a ty se nadouvaly a
milencích opičit. Ti však vnímali jen sebe. funěly a nakonec se protrhly nad našimi hlavami
Manželka vzdychla. "Dovol, maminko, máš
a zahnaly děti s jejich manžely a snoubenkami
tu trochu vody, "sundal jsem její ohrnutý
pod vlnitou střechu zastávky a nás do podchodu.
klobouček a vylil vodu z jeho okrajů. Man "Taková smůla,"řekla manželka.
želka znovu vzdychla a zahleděla se na dě "Jaká smůla? Právě jsme se koupali ve spodní vo
ti, které si našly novou zábavu; umývaly
dě, a te<3 se koupáme v nebeské vodě."
si nohy v proudech vody pod chodníkem.
"Jenže na to nejsme oblečeni,"odfrkla manželka.
Jak rychle liják začal, tak rychle skončil. V tom okamžiku vběhla do podchodu"naše"rodina.
Hned se ukázalo sluníčko. Milenci si změny Mírně plešatý otec, obtloustlá maminka se stále
počasí nevšímali. Manželka se po nich asi vlhkýma očima/už ne romanticky vlhkýma/ a vytáh
třikrát ohlédla,
lé děti. Jeden kus navíc vřeštěl v kočárku.
"Měl jsi přes něj přehodit baloňák,"řekla plač
Uplynulo pět let. Z našich dětí vyrostla
tivě panička a papírovým pohárkem vybírala vodu
bidla a klackové, které od mravní nákazy
z kočárku. Otec něco nevlídně zavrčel a vytáhl
chránil jejich obrovský smysl pro humor.
z kapsy promoklé noviny. "Tati, kdo vyhrál fotChodily stále s námi-bylo jich šestka cí
tily se ve své rodině bezpečni. Povyražení bal?"zajímal se syn."Naši prohráli!""Smůla!"
"Smůla je, že sis včera nenapsal úlohy,"řekla
měly dost, jak to obvykle u lidí se smys
lem pro humor bývá. Ti se šklebí i do kap ostře matka, vytáhla nemluvně a začala ho na
střeše kočárku přebalovat. "Táta slíbil, že mi
ky vody. A zase jsme šli na koupaliště dnes pomůže,"bránil se junior,"do hospody dnes
30° ve stínu - a zase se nebe zatáhlo a
nejde."Matce zasvitlo v očích něco uštěpačného
vychrstlo na městečko zásobu vody. Zase
jsme se schovali do projezdu a naše mládež a jedovatě podotkla:"Tak už tě pustila k vodě?
se shromáždila k bouřlivé debatě pod vlni Teč ti budu dobrá nejen na vaření a na praní."
V té chvíli déšE ustal. Než jsme vyšli z průjez
tou střechou zastávky. Rád bych byl mezi
du, ještě jsem se ohlédl. Slunce, které kdysi zá
nimi, jenže klackové a bidla řešili rádi
světové i vlastní problémy sami-jen výsled řilo z očí mladé dívky, zašlo; po tvářích jí tek
ky nám předkládali k doplnění a schválení. ly proudy slz. Její muž se neklidně zavrtěl, po
dal jí kapesník a řekl rozpačitě:"Máš ještě pár
"Hled, jsou tu zase,"šťouchla do nne man
želka. Vedle nás stál bývalý mladík a býva kapek na tvářích, naminko!"
Od té doby jsme rodinku nepotkali. Skoda! Byli
lá dívčina s vlhkýma očima. Opírala se o
jsme zvědaví, jestli slunce po dešti zase vyšlo,
kočárek a za ruku držela dva špuntíky.
a jestli už nikdy nezapaa.-.o. Kdo ví?
A.B.

ZNÁŠ PODSTATU KŘESŤANSTVÍ?
Slyšíváme tvrzení, že nábožen
ství je v rozkvětu. Jistě píše se o něm víc, mluví se
o něm víc. Ale co kdybychom
nahradili slovo "nábožen
ství" slovem "etika" či
"mravnost? Je náboženst
ví totéž, co rozvoj
mravních hodnot a
hlubší zájem o právo
a bezpráví?
Postavíme-li do jedné řady budhismus, taoismus, konfucionismus a
křesťanství - nezdá se rozdíl tak
velký: všechna tato náboženství se
zabývají mravností, rozdíl je jen
ve stupni, vkusu a hodnocení.
Křesťanství se od ostatních systé
mů liší především tím, že není ná
boženství přirozené nýbrž nadpřiro
zené. Dělá si na člověka úplně jiné
nároky. Rozdíl mezi křesťanstvím a
jinými náboženstvími se dá přirov
nat k rozdílu mezi organickým a
anorganickým světem podle slov Páně:
"Co se narodilo z těla, je tělo, co
se narodilo z Ducha, je duch. "/Jan 3
6./
V jiných náboženstvích kráčí člověk
k Bohu sám od sebe, jako první. V
křesťanství jde k člověku Bůh a
člověk tento první podnět Boží při
jímá - nebo odmítá. Něco takového
netvrdí žádné náboženství - kromě
křesťanského. Rozdíl mezi světovými
náboženstvími a mravním systémem je
jako rozdíl mezi mušlí a perlou;
rozdíl mezi nimi a křesťanstvím je
jako rozdíl mezi křišťálem a živou
buňkou. Ostatní náboženství jsou
filosofie, tedy založená na lidském
rozumu, křesťanství je biologie tedy život sám - duchovní biologie.
Základní fysický zákon říká, že tě
leso setrvává ve stavu klidu nebo
ve vyrovnaném přímočarém pohybu,
pokud ho žádná vnější síla nevychýlí. Minerální prvek v zemi je stále
stejný, dokud ho neuchopí a nepřetvoří život. Přirozený člověk zůstá
vá takový, jaký je, pokud ho mimo
něj stojící Božský život neuchopí a
nepozvedne k důstojnosti, které
člověk sám od sebe nikdy dosáhnout
nemůže.
To byl cíl Syna Božího, než se stal
člověkem:"Já jsem přišel, aby měly
život a měly ho v hojnosti."J lo,lo.

Proto Písmem svátým proniká dělení
lidí na živé a neživé:"Mač jméno, že
žiješ, ale jsi mrtev."/Zj 3,]/.
Tím se chce říci, že mnozí lidé
mají přirozený život, dýchají a
chodí, mluví a cítí, ale z Božího
^hlediska jsou bez života; chybí
jim Bohem propůjčený život. Ve
srovnání s tímto životem je
každý jiný život mrtvý.
< Mravnost křesťanů nejsou
tedy jen mravní normy,
zákony. Ty se vztahují
i na psychologii, cit a etiku, ale
spočívá v tom, že křesťané vlastní v
duši vyšší životní princip, kterému se
říká milost, dar boží lásky. Ani věda,
ani křesťanství nezná samo působící
prastvoření; život musí pocházet z
života, božský život z Božího života.
Duše je tedy život těla, Božský život
milost - je život duše. Bez ní je duše
pro Boha neživá, mrtvá, nicota. 4
Není tedy podstatné, aby byl člověk
stále dokonalejší, dobrosrdečnější,
méně sobecký, méně pyšný nebo se víc
snažil o společenství a pod. Záleží na
tom, sdílí-li s Bohem božský život.
Mušle nemůže růst a neustále růst, až
je z ní slon. Mušle se drží přiroze
ných zákonů, pro křesťana platí nadpři
rozený řád.
Proto říká Kristus:" Nenarodí-li se
kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do
Božího království."/Jan 3,1/.

Stejně, jako musíme znát rozdíl mezi
chemií a fysiologií, musíme dobře znát
rozdíl mezi přirozeným a nadpřirozeným
životem.
Dnešní snahy, snížit a znetvořit křes
ťanství tím, že se postaví na úroveň
dělnických odborů, politiky, dobročin
ných bazarů, sbírek na dobré i pochyb
né podniky, tolerance a služby společ
nosti vytrhává vlastně z Kristova ná
boženství srdce, podstatu.
Ovšem - náboženství znetvořeného druhu
může být populární, nežádá po člověku
prakticky nic, ale není to už nábožen
ství, nýbrž nestvůra. Rozhodně se tím
nepřiblíží lidu a dodýchá brzo pod hro
madou papíru, frází, prázdných slov a
nesmyslů. Náboženství není věc světa.
Pán totiž řekl:"Kdybyste byli ze světa,
svět by se k vám choval přátelsky jako
k svým vlastním. že však nejste ze svě
ta, ale já jsem vás vyvolil ze světa,
proto vás svět nenávidí."/Jan 15,19/.

PÍSMO NELŽE!

Zajímavé je, že v rukopise světce
není ani stopy po vcitování, kte
Písmo slavného faráře z Arsu,
ré dokáže pochopit duši druhého,
sv.Jana Vianneye, je na první
pohled strasné; nevypadá vů
vorozumět mu. Musela v něm tedy
působit nadpřirozená síla, která
bec tak, jak bychom si písmo
svétce představovali. Nevzbu
mu umožňovala cist v lidských
zuje totiž ani vnější sympatie, ani není srdcích a také jim dát správnou radu. Měl oprav
vidět harmonii, naopak, rozbíhá se na
du charisma. Tento nadpřirozený dar milosti se
všechny strany. Působí neuspořádané, ba । nedá ovšem z rukopisu vyčíst. Charisma totiž
skoro neovládané.
\ nezasahuje lidskou povahu, proto není v rukopise
Charisma je nadpřirozená, transcedentní zkuše
Všimněme si písmena F. Silný tah vzhůru
ukazuje sice intensivní snahu k výšinám,
nost jednotlivce.
ale i jistou agresivitu. Světec chce"bouř- Charisma není ani v rozumu člověka; avšak lid
livě" dobýt nebe. Vynaložil všechny lid
ský duch musí být otevřený, připravený přijmout
ské síly, aby získal království Bozi. Ne milost Boží. A právě to byl případ sv. faráře z
lítostně bojoval proti zlému, především
Arsu, nebot při nedostatku logického myšlení
proti temným mocnostem, které ho neustále v něm vznikají určité nápady, ba osvícení. Je
ho myšlenkové možnosti nekladly překážky při
ohrožovaly - a on to věděl.
Jeho rukopis má totiž i silné spodní čáry, přijímání bezprostřední božské inspirace.
např.v první řádce "je" a v šesté řádce
V rukopise je sice poznat intuici, ale není
"Jean". Tyto dlouhé tahy neznamenají jen
poznat, odkud přichází, jak je zpracovaná. Pro
smyslnost, ale i silný náraz k hlubinám.
sv.Jana z Vianneye to byla především velká mi
V "hlubinách" jsou démoni, proti kterým
lost, že se dokonale obrátil, přilnul k Bohu a.
se brání. Napadají ho, vyslechne je, ale
proto ho sice temné mocnosti napadaly a. útočily,
zároveň proti nim bojuje tím, že vzývá Bo
ale nepodařilo se jim ho zničit. Temnota musela
ha a světce - tahy vzhůru.
podlehnout, protože sv. farář z Arsu měl nesmír
Nestačí mu modlitba; silně se umrtvuje a
ně mnoho lásky a tím se úplně vydáva.l Bohu i
dělá kající cvičení. Jinak jednat ani ne lidem.
může, nebot jeho vášnivý charakter a jeho
usilovná vůle ho k umrtvování přímo nutí. Pisatel byl nejen přísný, ale jak se zdá, i
Světec chtěl temné mocnosti v sobě i mimo dost fanatický; ale s věkem fanatismus mizel
sebe přemoci, ale ty tak lehce neustupují, a nastupovalo pochopení. Také jeho dobrota a
nedají se porazit, naopak, čím víc se jim velkorysost dosáhla později vrcholu - jak je
brání, tím silněji útočí.
vidět z dalece napravo jdoucích konečných tahů.
V písmu sv.Jana Vianneye nezjistíme ovšem Tak mocné vydávání sebe samého může mít ovšem
tyto útoky, ale obrana světcova je jasná. různé příčiny, ale u něho to bylo především
Jinak byl světec z Arsu vnitřně velmi ne božského původu. Chtěl se obětovat pro druhé,
jistý, což je vidět z jeho malých písmen. protože v něm žil id.eál svatosti - podle nahoře
Jsou nakloněná zejména doleva, tu a tam i otevřeného "o” a "a”. Roztřesené tahy konečně
doprava. Musel žít ve vnitřním rozporu, ve prozrazují slabost a nemoc, ale i bázeň a chvě
stálém boji mezi citem a rozumem, slabos ní před Všemohoucím, nebot sám sebe nepovažoval
tí a vůlí atd.
nikdy za dokonalého člověka -byl pokorný.
Stále proti sobě bojovaly dvě síly, neznal I když leccos udělal snad nesprávně, jeho
harmonii a klid. Skrýval tuto nevyrovna
srdce bylo tak ryzí, že hledalo zase jen ryzost.
nost před druhými jak jen mohl. Ostatně,
Sv.Jan
Vianney byl vysloveně náboženská osobnost,
neměl v povaze, aby projevoval city a
úplně
otevřená
božskému odevzdání se. Proto jis
obtěžoval tím své bližní. Raději skrýval
vnitřní boj v sobě. A vůbec neměl sklon k té slabosti a chyby, které na něm lpěly, hrají
nepodstatnou a nepatrnou roli, nebot co je
diplomatickým výrokům.
U tohoto světce šlo hlavně o záchranu bliž většího, než se neustále obracet k nebeské
ních; svého cíle se snažil dosáhnout nejen MOCI, k Bohu, a nesmírná láska k bližnímu?
přísností, ale i velkou dobrotou. Často
R. Gessert
viděl bezprostředně až do hlubin lidské
duše, proto byla pro něho z.áchrana člověka
ČLOVĚK JE MNOHEM CITLIVĚJŠÍ NA DOBRO
nejdůležitější. Svůj cíl sledoval bez
NEŽ NA PRAVDU. A PŘECE KRISTUS O SOBŠ
kompromisů, což je vidět i na příčných
PROHLÁSIL, ŽE JE PRAVDA A NE DOBRO.
čarách rukopisu.
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JEN PRAVDA MUŽE BÝT ZDROJEM PRAVÉHO
DOBRA.

NĚCO O LENOSTI
Je jisté, že se nesmíme bez zralé úvahy pouštět do nesnadných či
nebezpečných podniků; uvědorrme si však, že pod zdánlivým odpo
rem k velikášství, pýše a marnivosti se může skrývat někdy
lenost.
Pýcha je špatná rádkyně a nevede k správnému cíli; je také
těžké skrýt se před jejími nástrahami. Může se však skrýt v
lenosti a to tak, že sotva rozeznáme, kde jedna začíná a
druhá přestává.
Člověk miluje bohatství, slávu, rozkoš: ale také miluje nicnedělání. Ano - toto nicnedě
lání může být pro mnohého tak velká slast, že mu obětuje dobré jméno i jmění. Bůh zná
lidskou povahu - vždyť ji sám stvořil - proto seslal na člověka břemeno práce:"V potu
tváře budeš jíst svůj chléb!" A tento trest je často pro člověka obravdu velmi těžký.
KAŽDÁ VÁŠEŇ OD NĚCO CHCE
- jen lenost - vášeň odpočinku - má mezi ostatními vášněmi jednu výhodu: nic po nás ne
žádá. Předmět lenosti je čistě negativní. Není možné to někam dotáhnout bez pilné práce,
bez vytrvalosti. Kdo chce mít slavné jméno, musí mít i do jisté míry dobrou pověst - a
tu si získá jen a jen prací a námahou. Také ten, kdo miluje bohatství, musí ostře pracovat
a také chytře jednat. I nejzměkčilejší rozkoše vyžadují určitou námahu - musíme je totiž
vyhledávat, tedy také platit jistou dávkou úsilí. Tedy každá vášeň se platí určitými činy,
jen vášeň lenosti nežádá nic. Uspokojíme ji lépe v sedě než v stoje, ještě lépe v leže
a nejlépe když spíme. Při spaní nemusíme ani přemýšlet. Vášeň lenosti se snaží o nicotu o nicotu až po sám okraj. Cím se víc lenoch svou leností ničí, tím je šťastnější.
JAK
VZNIKÁ LENOST?
Základy lenosti jsou v naší lidské přirozenosti a v tem, jak v nás pracují životní funkce.
Každý čin znamená totiž určitou ztrátu sil, a z toho vyplývá únava a bolest. Je-li ztráta
nepatrná nebo potřebná k rozvoji ústrojných sil, je toto utrpení nutné - ba snad i pří
jemné. Ale jakmile cítíme ztrátu příliš silně - nastává únava. Právě proto se lenoši
vrhají do určitých prací s radostí. Ano - doslovně vrhají - protože bývají obvykle velmi
živí, ale zřídka kdy pracovití. Horlivost a intensita jejich úsilí v nich probouzí. pociL
únavy spíš než v lidech klidných povah; pak v nich ovšem roste nechuť a odpor k práci.

LENOST DUCHA
Rozvíjení intelektuálních schopností je provázeno jistými organickými procesy,
tedy i zde se vtírá lenost do činných projevů inteligence stejně jako do projevů těla. Ne
že by se unavoval duch, ale unavují se ty tělesné zdroje, které jsou ve službách ducha.
Tak se stává, že často cítíme k myšlení a chtění stejný odpor jako k nej namáhavější ruční
práci. Všimněme si, že oba druhy lenosti nemusejí existovat zároveň, může být jedna bez
druhé.
Unaví-li se tělo, svaly, neznamená to, že se unaví i myšlení nebo nastává mravní ochablost,
To víme dobře všichni. Také po velmi intenzivní nebo příliš dlouho trvající práci ducha,
kdy jsou naše intelektuální síly skoro vyčerpány - máme fysických sil dost a pouštíme se
do tělesné práce skoro s rozkoší. Tento zjev si vysvětlíme tím, že změny ve svalové
soustavě nejsou zdaleka úměrné změnám v nervové soustavě.

EXISTUJÍ DŮK AZY PRO TATO TVRZENÍ?
6
Jistě! že je lenost ochranný pud proti utrpení se dá dokázat.
1. Rádi děláme něco tehdy, je-li cílem naší činnosti určitá slast nebo tím chceme odvrá
tit nějaké ponížení, hanbu, poškození naší cti. Cekáme-li revizi, návštěvu, kontrolu ap.
2. Na začátku práce k ní cítíme větší odpor, protože k tanu, aby se uvedl rozum nebo vůle
do činnosti, je nutné zvláštní úsilí - jako k rozjetí stroje, auta ap.
3. Odpor k práci se projevuje v té míře, v jaké nastává únava.
4. Čilí lidé mají větší sklon k tomu, aby cítili odpor k práci, protože dříve cítí bolest
při překonávání tohoto odporu.
5. Odpor se rovná nule, když od popudu neuplynulo dost času, aby mohla vzniknout únava,
která vzniká z vyčerpání sil. Kdo vyskočí z postele při budíčku, nemá odpor k vstávání.
6. Pohyblivé, lehkomyslné povahy/a rasy/ jsou většinou lidé se sklonem k lenosti. Pro ně
je totiž obtížné, přemáhat sebe, protože aby se pustili do práoe, musejí přemoci nejen
odpor k úsilí, ale i odpor ke zrněné. - Podle Balmese: UMĚNÍ DOJÍT K PRAVDĚ

OTÁZKY „NA TĚLO”
Celý člověk s duší a s tělen má určité schopnosti,
které cvičí a trénuje, aby mohl správně používat
těla i duše a dosáhnout tak spokojenosti, žijeme
plně jen tehdy, pohybují-li se všechny naše síly k
určitánu cíli. Jakmile některé síly vypoví, nepohy
hod
bují se - už nežije člověk plně.
noty a
Tělo se skládá z orgánů, které mají určitou, pro
tělo více méně nutnou funkci. Tělesné funkce jsou bezcennostak úzce spojené s duší, že ta vtahuje tělo do sebe ti, jasnosti
a člověk říká: "JÁ jím.JÁ pracuji. "Ne: "Mé tělo pracu ci nejasnosti.
Uvažujeme i o
je. Mé tělo jí."
Naše duše si tedy do jisté míry přisvojuje to, co naličkostech,
tělo potřebuje a stará se o ně. Říkají nám to vnitř někdy bleskově,
ní pudy, jako je láska k životu - tedy chránit tělo někdy opatrně a po
zorně. Myšlenka
a dát mu to, co potřebuje.
Správný člověk všechno tělesné i smyslové zušlechťu však vzniká ne při
je tím, že to přizpůsobuje duchovním potřebám a cí- uvažování, ale až najdeme přibližné ne
bo dokonalé řešení. Myšlenka se prodírá
lůn: "Držím vsak svoje tělo v tuhé kázni, .aby se
snad nestalo, že bych kázal druhým a sám byl přitom do hlubin, chce"odkrýt" to, o čem uva
žuje, odkud je to a k čemu je to.
vyřazen. ”/l Kor 9,27/.
V duši jsou různé proudy, hned převládne ten, hned Naše myšlení chce poznat důvody existen
onen. Vniká do rozumu a citu, něco člověk zavrhne, ce věcí, chce jistotu. Až najdeme uspo
něco přijme. Duše není ani schopná zůstat bez pohy kojivé řešení, říkáme:"Ted jsem to po
bu. Běžně dělíme činnost duše na myšlení, chtění a chopil!" Rozřešení dává našemu myšlení
klid a spokojenost. Hotovou myšlenku
cítění - rozum, vůli a cit.
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předáváme duševnímu archivu, paměti.
NEJPRVE POZORUJME SAMI SEBE
Potřebujeme-1i ji, vytáhneme ji a s jePanuje-li v naší duši zmatek, panuje hlavně v myšle- jí pomocí řešíme další otázky. Mnoho
ní a vlivem myšlení se zmatou i naše city a vůle.Po myšlenek, získaných tímto způsobem,
hyb našeho myšlení je často tak intensivní, že se tvoří a formuje náš způsob myšlení a
oddáme své práci"ceiým srdcem", "všemi myšlenkami", ten se projevuje při našem uvažování a
ba považujeme ji za podstatu duševního života.
v řeči. Cím víc otázek rozřešíme, tím
Někdy pozorujeme svými smysly sami sebe, někdy pře víc máme myšlenek a pojmů o věcech,tím
bíráme pozorování druhého; pak se hned dá do práce víc víme. Rozum si tak opatřuje vědění.
obrazotvornost, shrne vnímané a slyšené a vtiskne
NAJDEME ODPOVĚĎ I NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
to do naší paměti.
Bez obrazotvornosti a bez paměti se nic nemůže do OTÁZKY? - Vzdor naší snaze zůstane řada
duše dostat. I když později uva otázek nerozřešených. Máme snad domněn
žujeme o vnímaných a slyšenýchky, ale to nejsou jistoty, plnost vědě
věcech, opíráme se zase o ní. Myslící lidé se mají zamýšlet nad
fantasii a paměť. Ty myšlen .smyslen života, zejména vlastního, naší
práce, našem vztahu a chování vůči Bohu
ky, které se rodí přímo z
duše, se okamžitě promítnou a bližním. "Pře-mýšlení"je naše povin
do obrazu, naše myšlení je nost. Cím je intensivnější, čím víc se
snaží objevit pravdu, tím kvalitnější
obrazné.
jsou naše činy i "nečiny".
JAK MYŠLENÍ ZAČÍNÁ
V našem myšlení panuje neslýchaný po
Materiál pro myšlení opatřuhyb, plno obrazů, představ a pojmů!
je a uchovává fantasie a pa- Jedna myšlenka se vynořuje za druhou,
měť. Myšlení má své zákony a za po sobě nebo současně nebo proti sobě.
číná otázkami: "Co to je? K čemu Jedna se prosadí, druhá zapadne na ko
to je? Odkud to je?" Dokud nenaj nec nicoty.
deme odpovědi, nejsme spokojeni. Nemoc dneška je těkání a roztržitost.
Paměť a fantasie nepřemýšlí,jsouLidé nechávají myšlenky bloudit, sní myšlení podřízeny.
místo aby uvažovali, domysleli do konce
Schopnost duše ptát se a odpoví a měli radost z nově objevených cest.
dat se jmenuje ROZUM. Uvažuje,
hledá řešení, odpověd. Vše, s VSTUPUJEME DO ARCHIVU NAŠÍ PAMĚTI, pro
hledáváme jej fantasií. Představy se
čím se setkáme, měříme podle
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ŽIVÝ EKUMENISMUS
"OTCE, CHCI, A8y TAM, KDE JSEM JÁ, BYLI SE MNOU I TI, KTERE JSI Ml VÁL,
AB/ VlVČLl MOU SLÁVU, KTEROU JSI MI VÁL, PROTOŽE JSI MĚ MILOVAL UŽ PŘED
STVOŘENÍM SVĚTA." /Jan 17, 24/r
"mŮj život je stále ohrožen, ale nezapomínám na tvŮj zákon. "/ž 181, 109.

"To jsou citáty z Bible, kterou dostala má sestra Edith jako dar ke kon
firmaci; ti, kdo ji znali, mohou potvrdit, že tato slova se na jejž ži
vot hodila.
V únoru šla Edith do Švýcarského institutu pro jaderný výzkum, kde je nej
modernější ošetřování nemocných rakovinou, Sla - ochotná ke spolupráci. Léčení bylo čás
tečně úspěšné, ale přišlo příliš pozdě. Nádory už byly roztroušeny po celém těle. Vrátila
se domů a rychle slábla. Od začátku dubna neopustila postel. Mladý lékař, který ji pře
vzal od profesora Dr.Senná nám řekl, že by bylo lépe, kdybychom o ni pečovali doma. Byl
přesvědčen, že láskyplná péče okolí je v tomto období důležitější než sebe lepší ošetřová
ní v nemocnici. Slzbil, že přijde, kdykoliv budeme potřebovat, ve dne i v noci.
Mamince i mně lidé nesmírně pomáhali, sousedé i přátelé. Mladá matka nám vyprala prádlo a
přinesla je bezvadně vyžehlené.
Jednou debatovaly dvě mladé ženy z našeho domu o tom, odkud čerpá naše maminka takovou
statečnost. První řekla:"Vím, že dostává statečnost odjinud. Modlím se za ně ráno i večer.’
Druhá souhlasila a řekla:"Modlím se za ně jen večer, Ráno nemám čas."
Byl to jeden z divů mé sestry. Kolik lidí naučila se modlit!

Byla podivuhodná pacientka. Nejčastěji říkala:"Děkuji pěkně! Výborně! Je to dobré!" Vše
chno bylo výborné - lžička potravy, kterou mohla jíst, trocha vody nebo čaje. Stále měla
žízeň. A její tělo bylo v ubohém stavu, kost a kůže. Přesto její tvář zářila, když vstou
pil host. Chtěla vidět lidi a lidé chtěli vidět ji - i když jen krátce. Rychle se unavila.
Nesmírně se starala o dobro druhých. Říkávala: "Je to návštěva? Dali jste jí najíst? Má
společnost?" Prosívala, abychom ošetřovatelce, která k nám chodila, uvařili kávu.
Bylo jen málo temných dní, kdy Edith ztrácela svůj humor a zář. Už nemohla mnoho mluvit a
vypadala dost smutně. Jednou se ptala naše maminka, co by chtěla ještě udělat, než se při
blíží poslední den a jestli nemá strach. Edith řekla, že myslí na maminčin sen, který jí
pár dní předtím maminka vypravovala. Myslela tehdy na Edithinu nemoc a zdálo se jí, že
Edith jde úzkou chodbou úplně sama, po obou stranách silné zdi. Matka cítila, že jí nemůže
pomoci a vroucně se modlila:"Kam vede tato nemoc?" Dostala jasnou odpověd:"Přímo do Ježí
šovy náruče!" A viděla Ho stojícího na konci chodby s náručí široce rozevřenou. Edith jí
řekla, že viděla budoucnost. Onen den temnoty pominuly a přítelkyni, která ji navštívila,
řekla, že vyšla ze svého"tunelu". Lékař se divil, jak málo injekcí potřebovala proti bo
lestem.
Její pokoj byl plný květin. Na začátku si přála, aby každá kytice stála ták, aby její krá
sa co nejvíc vynikla. Ráno-až do posledního dne-jsme se scházívali mezi sedmou a osmou a
společně jsme s ní pojedli. Na tyto okamžiky se vždycky velmi těšila-a. byly to vzácné okam
žiky. Poslední večer přišel pastor z naší farnosti navštívit Edith. Třicet minut, stráve
ných u jejího lůžka, na něho mocně zapůsobilo. V kázání na pohřbu hovořil o jejzm zářícím
obličeji.
V pondělí 13. dubna cítila maminka i já, že Edith odchází. Málo mluvila. K večeru se náhle
posadila, rozpřáhla paže a řekla:"Široká, rozevřená brána! Široká, rozevřená brána!
Vstupte všichni! Děkuji!"
Zazpívaly jsme s dvěma přítelkyněmi několik jejich oblíbených písní. Už na to nereagovala.
Zdálo se, že je daleko. V onu drahocennou noc přišla znovu ošetřovatelka. Maminka a já
jsme šly spát. Doufala jsem, že nás Bůh včas vzbudí, A skutečně - probudila jsem se ve
dvě hodiny a šla do Edithina pokoje. Ošetřovatelka řekla, že.už je čas. .Vzbudila. jsem ma
minku. Za čtvrt hodiny přestála Edith dýchat; bitva byla skončena. Na. tváři se jí rozhos
til velký mír. "
Tato protestantská žena se jako dívka zasvětila úplně Bohu. Pracovala neúnavně v hnutí
Moralische Aufriistung a zdokonalovala svou osobnost podle vzoru Ježíšova. Nakonec z ní
zářila láska tak mocně, že mohla mluvit o nejbolestivějších věcech, a její slova nezraňovala, nýbrž hojila - vzácný, velnu, vzácný dar. Věřící katolík může "pěstovat ekumenismus"
jen s věřícím jiného vyznání. Ekumenismus mezi progresistickým katolíkem a liberálním pro
testantem je nesmyslný - hovoří spolu totiž dva praktičtí nevěrci.
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AUSTRALSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

V říjnu 1945 vyplula lod Isabella z Temže "Vystavíme tá
k Austrálii. Obchodníci vlnou, dobytkáři, bor nebo jdeme,
badatelé, zlatokopové, Číňané, Malajci,
zpět?""Nikdy!v
trestanci - a dvacet misionářů a šest sest vykřikl P.Serřiček z různých zemí. Dorozumívají se la ra. Všichni
tinsky. Irský benediktin vypravuje španěl se pustili do
skému o bolestné cestě Církve v Austrálii. budování chýší
"První katolíci, moji krajané, byli daná
z větví a lis
pro víru zavřeni se zločinci; Austrálie je tí . Nepozoro
zklamala, bičem je hnali do anglikánských vali, jak je
kostelů. Naše tam nebyly, ani kněží, až
houštinou po
r. 1805 dostal P.Harold a Dixon povolení k zorují dva
pobytu. Vypukla taková bouře protestů ji divoši s oště
nověrců, že vláda jim činnost zakázala.
py. Konečně si bratr Leander všimnul jen šňůrečŘím vyslal r.1818 do Sidney P.Flinna. Brzo kou oděných hnědých chlapců. Ukázal na ně.
ho zavřeli, a po měsících těžkého vězení
"První farníci!"zvolal P.Salvado. Divoši se po
poslali do Anglie. Až r.1832 dovolili vstup sadili na paty a neodvraceli od cizinců zrak.
benediktinovi Williamu Ullathornovi, býv. Ti si rozdělali oheň a pozvali je na kaši. Oba
námořníkovi. Za tři roky měla Austrálie
se zdráhavé přiblížili, s lžící si však nevěděli
vlastní apoštolský vikariát s Dr.Johnem B. rady, stačilo jim pět prstů od Pána Boha. Jak
Poldingem, dominikánem, v čele. 1842 po
se však domluvit? Benediktini jejich řeč neznali.
zvedl Řehoř XVI.Sidney na arcibiskupství a P.Salvado ukázal na sebe a řekl Salvado. Pak uká
pastýřem nové diecéze Perth na západě se
zal na druhého a řekl Serra. Představil i ostat
stal biskup Brady.
ní bratry a katechisty. Pak položil s tázavou
"Toho jsme poznali v Římě! Nadchnul nás pro tváří domorodcům prst na hruň. Pochopili.
austrálskou misii,"dodal španělský benedik "Conaci",odpověděl jeden,"Dirimera"druhý a hned
tin P.Rudesindo Salvado horlivě.
opakovali jména misionářů a tleskali nadšením,
7.ledna 1846 zakotvila Isabela v Perthu.
že je nezapomněli. Byli to chytří chlapíci.
Za tři neděle je poslal biskup Brady do mi Jim uchopil jejich oštěp. Conaci nakreslil v pís
sií. S požehnáním arcipastýře se vydali na ku klokana. Chlapci jsou tedy na lovu. Z jejich
cestu. Ale lod na sever se potopila, za
záplavy slov však nepochopili misionáři nic.
chránil se jen Tyrolák. Sám se odvážil do Dimirera začal divoce tančit a pak si lehl zády
australského buše, kde působil mezi divo do horkého popela. Později zjistili misionáři,
chy dva roky, pak vražednému podnebí podlehl-že hoši mají být přijati mezi válečníky, nejdří
Francouzští Maristé se vrátili nemocní a
ve však museli na lov, pak několik zkoušek odva
vyhladovělí do Perthu a usadili se na ostrohy a při jedné z nich několik minut ležet na
vě Mauritius. I španělé se vrátili úplně vy"proutím

pokrytém žhavém popelu. Pak je při slav
čerpaní a bez úspěchu. Scully, irský kapi nostním tanci prohlásil náčelník za muže. Temné
tán, měl na sever od Perthu malou farmu;
oči hnědých chlapců zářily odvahou a temperamen
navrhl biskupovi, ať pošle pár misionářů do tem. Pomohli misionářům dostavět chýši a divili
lesů na severu mezi divoké Baggibaggi.
se, když se muži postavili do dvou řad, zpívali,
S dvěma oslími vozy, naloženými věcmi, se ukláněli se a dotýkali se čela, hrudi a raněn.
vydali žpanělé s francouzským novicem, brat"Když si misionáři lehli k spánku, hoši odklusali.
rem Leandrem, dvěma katechisty a dvěma
Ráno přišli s větším houfem divochů. Ti se posa
vozky na apoštolskou cestu. Nohy se jim bo dili u vody a pozorovali do večera, co dělají
řily do písku po kolena, prodírali se hus bílí mužové. Chlapci už pilně pomáhali.
tými houštinami. Za pět dní došli k farmě. Pak vyrukoval celý kmen a chtěl se vrhnout na
Kapitán je srdečně přivítal a dal jim na
misionáře, chlapci je však uklidnili. Otcové
cestu za průvodce několik domorodců.
jim přívětivě nabídli kousky cukru, ty donerodV parném slunci se vlekla karavana
cům zachutnaly a chtěli další. K večeru
od jedné vyprahlé louže ke druhé.
přivlekli hoši zastřeleného klokana a obrat
S kletbami hnali vozkové bučící voly
ně připravili pečínku. Sami nejedli, ne
za nimi se potáceli misionáři se za
směli, dokud nebudou prohlášeni za muže.
nícenýma očima. Konečně našli v lese
Divoši přicházeli každý den, chovali se
louži a lidé i zvířata utišili Žízeň
klidně, a brzo zavládla milá pohoda. Jen
vlažnou, solí páchnoucí vodou.
na slavnost zasvěcení mladých Evropané
Pod větvemi eukalyptu sloužil P.Sal/
nesměli, dlouho do noci bylo slyšet
vado svátou oběť. Vozkové však složi
bubnování.
li věci a odklusali i se zvířaty.

"Zasvěcení muži"učili misionáře
udělit sv.biřmování řádce do
své řeči. P.Salvado zapisoval slo
morodců. Přinesl i kupní smlo.uva, kterými označovali různé věci
_
vu na dalších 2600 jiter země,
a večer se jim kněží učili.
ale P.Serra musel odejít. Papež ho jmenoval bis
Jednou jim sdělil náčelník, že
kupem v Port Victoria. P.Serra byl nešťastný,
kmen musí na nové loviště. Chtějí
ale biskup řekl:"Když papež přemluvil, nezbývá
s nimi? Ano - sdíleli s kmenem
než poslechnout!"
dva měsíce úmorný pochod, hlad a
Místo P.Serra přišel P.Fowler, Angličan, a dva
žízeň, spali pod eukalyptem a před rozedně katechetů. Jednou poprosili o oděv sv.Benedikta
ním táhli dál. Lov nebyl vždy úspěšný. Pak i dva domorodí chlapci, nejlepší pomocníci misiose Baggibaggi krmili červy, larvami, housen nářů - František a Jan.
kami a kobylkami, misionářům nosily ženy
O tem musí rozhodnout papež,"řekl kněz.
houby, kořínky, lišejník a hlízy. A sil
Jdeme tedy k papeži, prohlásil František. Tak
stále ubývalo.
jeli oba r.1849 s P.Salvado do Gaety, kam prchnul
"Musíme si postavit dům. Pojedu do Perthu před vzbouřenci Pius IX. Požehnal Australanům
a seženu nástroje!" řekl P.Salvado. Biskup a řekl pohnutě, jak nesmírně ho těší v jeho trá
peníze neměl, tak se kněz rozhodl, že uspo pení pohled na oba hochy! Sám jim oblékl mnišské
řádá klavírní koncert. A koncert měl obrov oděvy, které s sebou přinesli a požehnal jim.
ský úspěch. Pianista v řeholním, rozedraném Další vzdělání dostali hoši v italském benedik
oděvu, s rozbitými botami tak nadchnul po tinském klášteře La Cava; chlapce povzbudil i
sluchače, že když obcházel se svým filcáker dar papežův, stříbrný křížek a růženec. P.Calva
po koncertu řady, bankovky a zlato se jen do se chystal do vlasti, vyprosit peníze na misypaly. Dostal i nové boty.
sie
Ještě nevstoupil na lod a už ho volal
S nákladem potřebných nástrojů se vracel
zpět dopis kardinála prefekta kon
šťastně zpět. Měl i kozu s kůzlaty, slepice,
gregace pro šíření víry. Sdělil mu,
kočku proti myším. Byl konec květ
že ho chce papež jmenovat biskupem
na, blížily se deště. Brzo zača
v Port Victoria. Biskup Serra, jeho
lo lít a kola vozů zapadala hlupřítel, se stal koadjutorem v Perthu.
boko do bahniska. Pater s těžkým
I když se bránil, musel se podřídit. Na
srdcem naskládal věci na vola,
Nanebevstoupení Páně ho vysvětil kardinál
na hlavě klec se slepicemi, na
prefekt na biskupa. Přesto jel ještě do
zádech pytel s kočkou a kozu
Španělska, vyprosil mnoho darů a získal i
vedl na šňůře.
řadu misionářů pro Austrálii.
Došel ke svým! Mezitím zemřeli dva katechis- "V Cadixu se náhle setkal s biskupem Serrou.
té hlady, P.Serra a bratr Leander byli doce""Nemohu vám k biskupství blahopřát,"vzdychl
la vyčerpaní. Kmen domorodců odtáhnul, jen P.Serra. "Port Viktoria je pro nezdravé podnebí
oba chlapci zůstali s nimi. Když se vzpama úplně opuštěn. Budete pastýřem bez stáda."
tovali z hladu, pustili se do stavby pevné "Pak mě nechá papež v Nové Norcii,"zaradoval
chýše-prvního benediktinského kostela v
se biskup Salvado. A skutečně, jmenování papež
australské divočině.
odvolal a Salvado se vrátil jako pomocný biskup
Obdělávali mýtiny, P.Serra oral s voly
pro Perth s četnými benediktiny do Austrálie.
úrodnou půdu. Brzo měli dva lány obilí, vi Klášter rozkvetl a stal se středem apoštolátu me
nici, šestset ovocných stromků, olivy, ze zi domorodci. Biskup zakládal školy, noviciát,vě
leninu - ale neustále při tom hlásali divo noval se s ostatními úplně misii. Kolem kláštera
chům slovo Boží. Pokřtili Conaciho-Františ  byla vzorná farma, s plantážemi, dobytkem a ovcemi
ka a Dirimera-Jana. Ale náčelník se usadit Jako kdysi v Evropě, i zde přinášeli lidem kultu
u kláštera nechtěl:"Tvé poselství je krásné ru a vzdělání, v australském buši.
a dáme se pokřtít, ale nebudeme-li lovit,
Když se biskup Brady 1867 vzdal úřadu, měl být
zemřeme hladem - i naše ženy a děti!"
Salvado nástupcem, ale na jeho prosby papež jme
Otcové chtěli koupit obdělaná pole, ale
nování odvolal, ale Nová Norcia se stala opatst
jednou vtrhlo stádo divokých koní na jejích vím. 1888 ztratil klášter pro sucho 4500 ovcí.
pozemky a úplně úrodu,ba i domek,zničilo.
1888 založili podřízený klášJ
Tentokrát mohl biskup pomoci 5000 franky a ter v Murah. 1900-jako 86 leP.Salvado koupil od guvernéra velké území
tý, cestoval do Evropy a tam
na řece Moore a vystavěl kostel a klášter. téhož roku v Římě zemřel.
Nastěhovali se tam 26.dubna 1847 a nazvali
ho Nová Norcia-podle rodiště sv.Benedikta.
Hospodářství se rozmáhalo, domorodci se od
benediktinů učili orat, sít, křesťanská
obec rostla. 1848 tam biskup Brady už mohl

11

JACÍ JSME MY ...
Naše poznání je navíc závislé na
Pro křes tana je neviditelný svět mnohem dů našem všeobecném po
ležitější než svět viditelný. Víra mu říká, stoji. Kdo je
že vše, co vidí a vnímá, je symbol nedostip. .zlý, tanu se
něho, symbol nadpřirozené skutečností. Kaž zdá zlá věc
dá hodnota tohoto světa ukazuje na hodnotu neškodná,
onoho světa; totéž platí i pro každou nedo ba hodnot
konalost či zlo. Tento život ve své kráse ná. Všich
je odraz věčného života, umírání a utrpení ni máme
někde
jsou obraz věčné smrti.
Křestan ví, že věčnost zasahuje i náš život sklon k
Už zde je nebe, jsme-li v milosti Boží;bez horšímu ní je už zde peklo. Nevnímáme to, víme to a působení
z víry. Bezvědomý člověk také neví, nesou- Zla nás mů
li ho do nádherného sálu nebo ho pohřbíva že zasáhnout,
právě na tomto
jí. Při probuzení pozná teprve svůj stav.
citlivém místě,
DVOJÍ VELKÉ PROUDĚNÍ
kde jsme mu nej
Na tomto světě pracují síly a mocnosti,kte víc nakloněni.,
ré nás vedou do nádherného sálu nebo tlačí Pak je rozlišení mezi
do říše mrtvých-dva proudy, k Bohu nebo od dobrem a
* zlem zvlášť,
Boha. První vychází od Boha a vede k němu: těžké, neboť na těchto místech
milost a láska. Kdo se jimi dá uchvátit a jsou naše poznávací schopnosti
uchvátí je-přichází k Bohu. Druhý vychází
jako špatně vybroušené brýle;
z nicoty a vede k nicotě:pokušení, jehož
vše rovné vidí křivě a vše křivé
původcem je dábel, bezprostředně nebo skrze vidí rovně.
svět, pokud mu člověk povolí a dělá zloa také z našeho sobectví. Tyto proudy ne- "ROZEZNÁVÁNÍ DUCHŮ"
zmítají člověkem jako kusem dřeva. Záleží Sv. Ignác připojil ke své knize exercicií několik pravidel o rozeznává
na našem rozhodnutí, to nás vede do říše
dobra nebo zla. Oba protiklady nás podněcu ní těchto podnětů čili"duchů". Ignají k rozhodnutí, abychom se obrátili k nim ciánské exercicie mají za cíl, aby
a brání nám, abychom se od nich odloučili. se duše rozhodla pro Boha a Jeho vůli.
Jsou to síly neviditelné, neproniknutelné. K ternu cíli jsou vybudované a vybrané
"Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčej pravdy víry, které exercitátor předkládá a exerné lidské moci, nýbrž proti knížatům a moc citant o nich uvažuje. Dobré exercicie, při
nichž skutečně spolupracujeme, mohou být spíš
nostem, kteří mají svou říši tmy v tomto
světě, proti zloduchům v ovzduší. "/Ef 6,12/ nepříjemný zážitek. Ve vlastní duši se zesiluje
Působení zlého ducha se nedá vypočítat,před _boj mezi dobrem a zlem, zhušťuje se či soustřevídat nebo přehlédnout; tím méně působení duje v duši jako v ohnisku-a tím se ovšem umoc
Boží. Nepracují tu neosobní síly s pevnými ňuje působení Boží a působení Zlého ducha. Je
to duchovní bojiště. A tento boj ve vlastním
zákony, ale svobodné osobnosti. U přírod
ních sil poznáváme příčiny, následky, půso nitru exerciciemi nekončí-trvá dál, proto platí
bení, ale už u člověka někdy těžko poznáme, dál i tato pravidla. VIZ KLUB 4.
co má v úmyslu; může se dát oklikami a při NÁSLEDKY NEJASNOSTI
jít z jiné strany, než očekáváme. Může se Bez jasného rozlišení vnitřních popudů může ná
přetvařovat. U dábla je tato obratnost a
boženský život lehce upadnout do falešné smrti,
chytrost mnohem větší, na nekonečno větší může ztuhnout a zneživotnět či zvrhnout se ve
je však u Boha. Když zemřel náš Pán na kří snění. Může se také stát, že po určitou dobu ne
ži, dosáhl boj mezi dobrem a zlem svého
bo stále žijeme v sebeklamu, zlo nás vodí za
vrcholu. Zdálo se, že peklo zvítězilo; Bo- nos a my to netušíme. To postihuje i lidi Bohu
hočlověk je mrtev. Ale Bůh právě touto po zasvěcené - ti pak klamou i ostatní.
rážkou dosáhl svého cíle-poraženo bylo pek Kdo žije ve hříchu, i když si to jen myslí, ne
lo. V boji mezi dobrem a zleň vypadá leccos bo je závislý na nesprávném názoru, toho vede
jinak, než to ve skutečnosti je. Uděláme-li zlý duch svým směrem. Svět se takovými lidmi jen
si přesné představy, můžeme se lehce zkla hemží-a mohou to být i lidé zbožní, avšak plni
mat. Nemůžeme od Boha očekávat, že se bude nenávisti k jiným, kteří podle jejich názoru
řídit našimi představami. A od dábla teprve chybují, žijí ve hříchu, jsou špatní. Jsou to
ne.
hříchy proti spravedlnosti a proti lásce,

VOHNISKU DOBRA A ZLA
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s kterými se dá "žít". Je nesprávné, dom
Navíc musíme rozeznat různé proudy a podněty.
nívá -li se člověk, že druzí jsou jen pro ně Odkud pramení a kam nás chtějí zavést. A koneč
ho. Tento názor, že člověk je středem a
ně musíme najít místo, kam patříme, své vlastní
vrcholem všeho, je dnes zvlášt rozšířený
místo na světě. My, křesťané, jsme jako letci
a vede do nicoty. 6 JE STŘEDEM A VRCHOLEM v mlze; čím přesněji ukazují přístroje, co se
VŠEHO - "v něm se hýbáme, žijeme a jsme."
děje venku, tím obratněji můžeme podle nich ří
PRAVIDLA O"ROZEZNÁVÁNÍ DUCHŮ"JSOU PRAKTICKÁ dit letadlo svého života a tím jistěji dosáhne
me cíle.
Sv.Ignác je získal z praxe a mají sloužit
všem. Nemůžeme se je naučit, musíme je pro Mnozí říkají, že náboženský život je nudný. Za
žít. Pak je pochopíme. Jsou především pro
měňují náboženský život za náboženskou smrt. Ná
exercitábory a duchovní vůdce, pro nás méně boženský život je plný zajímavých a poutavých
proto, že ve vlastní věci jsme špatní soud dobrodružství v oblasti ducha - to dosvědčí
cové. Kdo však dokáže odstoupit sám od sebe, všichni, kdo tímto životem opravdu žijí.
může jich použít zejm.na začátku exercicií.
Podle R.H.S.J.
Dávají totiž návod, jak jasně rozlišit dob Spolubratr autora, podle něhož je zpracována
ro od zla. Jsou ovšem lidé, kteří beznaděj tato prvnz promluva exerciciz, představený z
ně vidí stále věci špatně a je malá naděje, Klagenfurtu-Rakousko, P.ROBERT KUNERT, povede
že by byli schopni udělat si správný úsudek. poprvé duchovné obnovu-vzkend v Quartenu pro
Pak je lépe, přenechají-li rozlišování du dospělé. Dosud vedl jen mládež. Tészme se na
chů schopnému duchovnímu vůdci a důvěřují mu. tohoto vynikájzczho knéze a jsme mu vděční, že
si uvolnil při vsz své horlivé kněžské činnosti
PŘIROZENÁ SCHOPNOST USUZOVAT
pro nás čas.
Tato schopnost a chytrost jsou jen potud
důležité, pokud slouží jako nádoba pro nad
přirozené dary milosti:dary Ducha sv./dar
rady a moudrosti/a základní ctnosti umírně VZPOMÍNÁME NÁ PÁNÍ CHMELÍKOVOU
nosti a prozíravosti. Pro svou víru roze
4.s>npna jámě óe . £ . znávání duchů potřebujeme. Dary Ducha sv.
jsou nám vštípeny při křtu a životem z víry tú a paná Kantou Chmetákovou
a avažovatú o Xxze pnožttín
se mají rozvíjet a prohlubovat. Nutně je
životě, vyptneném svědomitým
potřebujeme. Svou vůli nám Bůh často říká
skrze lidi, někdy ji musíme najít sami. Bo kanárům dennách po vinnostá, z
ží a církevní přikázání řídí náš život jen tásky k btúžnáma a z tásky k
Bohu.
všeobecně. Sami musíme rozeznat, jak žít
podle vůle Boží v našem jedinečném, neopako lítostná. stova paná Chmetákové:
vatelném životě. Zejména přikázání lásky je "Já mám náda túdi." nebyta ^názá, ate pnožávanoa skutečnostá, ktenou jsme poznatú z jejá
tak široké a osobní, že se pro něj pevná
pravidla nedají vůbec stanovit. Křestan do vždy ochotné pomoct, z je/Z schopnosti postoustal svobodnou vůli, proto musí umět zdravě žit a z jejá vynatézavostá, adctat svému okatá
nadost. A to á za těch okotnostá, kdy většána
rozlišovat mezi dobřen a zlem, aby se ve
z nás by mysteta na své pnobtémy a ztnáceta
vůli Boží nezmýlil a nezbloudil. Nemůžeme
se rozlišování a rozhodování prostě vyhnout tnpitúvost únavou, z clvtontcké a botestné nemo
a držet se litery zákona-to je pokrytectví, cí, ktená pant Chmctákovou po táta soužila.
které zabíjí život duše. Nemůžene také jed Aná tú, ktená já mohtá vádat castejá, neAtyZe.nat náhodně a souhlasit se vším, co vypadá tú nákdy náaky. Když se. zdaavotná ótav teto
jako vůle Boží-nýbrž zkoumat, jestli to vů í>tate.<žná že.ny, kteÁtá vždy myóteúa vác. na daudté.
le Boží opravdu je. Dobrý úmysl sám nestačí! ne.ž na óebe., zkouát, byta je já obava-." Já detám [oáctti -óta/toótá, htavnž mému manžetová."
A člověk si tak lehce namlouvá že Bůh sou
hlasí s tím, co chce on sám! Bez rozlišování Ne.chc.emi zde póát arů. žtvotofjáz, aná uvádět,co
duchů máme volbu jen mezi ztrnulou literou 1dobaého vykonata. Vnobné dúto, konané z tááky,
spravedlnosti nebo nábožensky zabarvenou své-1ná svou cena vác a Boha než ve óvěte. VČáchná
váme, jak aáda chodávaúa na četké mte óv.nebo
volí. Obojí bylo a je v Církvi bohatě za
na ex.eacácúe a jejá máta psiátonmoút nám bude
stoupeno a dělá jí jen hanbu.
chybět.
CVIK V ROZLIŠOVÁNÍ
Zde chceme jen poděkovat za dobaý pácktad a zaNaučme se rozlišovat boží vůli od toho, co
ny^tet óe nad ztvotem, kte/tý byt paožtt a odese jí protiví, co je proti Bohu, at se nám
vzdanoótc do vatě Božá a letěný tán nabyt vícto ukazuje nezastřeně nebo maskované. Musí ná hodnoty.
H.Z.
me se naučit božskou vůli vycítit a rozeznat,
zejména neukazuje-li se nám běžným způsobem. "BOŽE, PŘIJMI K SOBÉ JEJÍ CISTOU DUŠI, ABY SE
ZA NÁS PŘIMLOUVALA."
b
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spojuji, navazuji na to,
co je, na to, co je možné,
ba i na to, co je nemožné.
Naše myšlenky bloudí sem
a tam a nakonec se vrátíme
k sobě a svánu okolí a
řekneme si:"To jsme se
zahloubali!" Toto ponoře
ní do prázdnoty však není
vážné přemýšlení o problé
mech. Jen si všimněme,jak
často upadáme do snových
fantasií, do zbytečného a
prázdného myšlení. Naše
myšlenky pobíhají kolem
nás, ale do mysli se nic
kvalitního nedostane a do
srdce už vůbec ne. A pře
ce je tak důležité to,čím
se duše zabývá, aby našla
radost v hlubokém pochope
ní smyslu věcí a života!

NÁBOŽENSTVÍ A POZNÁNÍ
PATŘÍ K SOBĚ. - Nemáme-li
náboženské vědomosti nebo
aspoň tušení Boha, je ná
boženství pro naši vůli,
cit, lásku - nemožné.
Ovšem jistota, že Bůh je,
není ještě náboženství;to
ví i Zlý duch.
Člověk musí uznat Boha ja
ko svého Stvořitele, Pána
a Spasitele a oddat se mu
celou duší. Ne rozumové,
ale osobnostní poznání Bo
ha je víra - způsob po
znání zbožného člověka.
Pak zasáhne poznání i vůli,
protože v mysli a v citu
už člověk po svém Bohu po pravém Bohu - touží a
miluje ho.
Tak se teoretické poznání
Boha stává poznáním lásky.
V lásce se spojuje jisto
ta, že Bůh existuje s tou
hou, plnit to, co Bůh po
nás osobně chce a s láskou
k Bohu - z níž ovšem lo
gicky vyplývá i láska k
bližnímu.
Dr.J.Maas:WER BIN ICH?
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"Voí tíit až nenaiíet Otca Klávého medzí námi. Skončit životná

dlaha, ktoaá mu Pan Bóh uiéit a iom piuvedceny, že ideí po nej
ako doblý Čtovek, piíktadny kňaz a obětavý paitiel duií. Bot na
itaetnutie 4 Pánom Bohom dobie piípiavený - ivedčí o tom aj je
ho tichý, poitedný výdych..."
RÍM
Náš basilejský misionář, bývalý převor dominikánského kláštera
v Košicích, se nar.28.9.1910 a zemřel 4.7.1981. Jako deminikán
studoval na Slovensku, v Olomouci a ve Francii. 1941 byl vysvě
cen na kněze. Když rušili komunisté násilím kláštery v naší
vlasti, byl i Otec Křivý zatčen a strávil 13 let ve vězení. Svou
milou povahou, úsměvem, ale i smyslem pro spravedlnost a svou
pevností povzbuzoval a chránil mnohé spoluvězně před zvůlí do
zorců. 1968 odešel do Francie, pak do Kanady a přišel k nám, do
Švýcarska, kde působil nejdříve v Lucernu, pak v Basileji. Když
se při operaci zjistila nevyléčitelná rakovina, odešel mezi své,
do Slovenského ústavu v Římě, a za pří temnosti m. j. i generála
dominikánského řádu skonal. Ať odpočívá ve svátém pokoji a při
mlouvá se za nás. Doufejme, že jeho oblast dostane brzo kněze,
který bude mít stejnou lásku ke Kristu a k bližnímu jako P.Kriv\
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

"Paehtížím životopíiy 1/ jednom i po tece.ni tví. Skoda, že jích ne
máme víc'. Na životopisy svátých se v poitedních tetech zapomínato. A jak ie vteče Ztatá níť.Z/\iž je vytištěná/.Za iv.Otce ie moa
tíme, to je a i es tel pivní záíežitoit, v mešních pŽímtuvách je
vždy na pivním miste paímtava za něho. Zatím jeho cesty dobae
skončitý a plínuty užitek, to i e asi mnohým netíbí, že jim to
bete vita z ptachet...O Ciikev nemáme obavy, ta má tavání zajiš
těno. Ate mažeme mít obavy o iebe, o svůj náiod, ten tavání za
jištěno nemá. Napd. klaje, kde bytí pivní cíakevní Otcové a ucitetě, kde byto v pivních statetich těžíš ko kiutanství - ševel
ní A^aika a btízký východ - kdo by tam dnu něco takového htedat
A jak kattuane zaostatí, zatímco diíve byty světovým staediskem
kuitaiy a vzdětaností, napi, egyptská Atezandaie.'1^^

"Htedat jiem v Bibtické koňkoadanci a zjistit jiem, že stovo
"stestí" ie v Novém zákone vůbec nikde nevyskytuje. Významové
ovsem je i ním i pojeno "btaho stav eu tví".., ate ten piívtutek
je Spjat jen i takovými věcmi, do ktelých Lidé nikdy stestí ,
nevkiadají,. Btahostavení chudí, btahostavení ptacící.. .Také
bibtický "pokoj" v sobe zahrnuje všechno, co spojuji Lide ie
stavem Žtesti,.."
CSSR
"Zde je žena otlokyní až do smati. Chtěty jsme emancipaci, a tak
ji máme. Co mi nejvíc vadí, že tidská pláce a lozum jsou v soda
tis mu tak znehodnocená, že ie nikomu nechce nic dětat. Vse ie
tak tak táta - ve všech obolech - že ie divíme, jak maže CSSR
ježte existovat. A to nemtavám o potitice, kteaou do nái dostovnž hutí. Jediná j Lito ta, ktelé ii ta vážím, je plívo na placi.
Ate kdo chce detat, obvykie jí najde všade..."
CSSR
" Piekvapito nái, Že a Vas naboženiké pomely nejiou tak ideátne,
jak ií to zde pieditavajeme. Vždyť Varn nikdo nebaánc, neomezuje
Vái? U nái navenek také nikdo nikomu nebiání, ate zbožnoit má ne
gativníjdopad na piacovní zaáazení i na pno^i, vyhaožuje ie^
detem, že ie nedoitanou do ikot a z těchto důvodů mnozí ikutecne
píutávají chodit do koiteía, děti k víle nevedou. U nái vítězí
nad náboženstvím hedontimu/poživácnoit/, itatečnoit^jime jeité
nepotiebovatí..."
CSSR

UMĚLEC A DÉMONI

cizinec, který žije na jeho útraty a který je
něm a přece není jím samým.
BASNTKtTo je zrovna ono. Tohoto cizince už bych
nechtěl potkat.
PŘÍTEL .-Tento rozpor pociťovali i velcí lidé. Nemusím ani mluvit o Goethovi. Grillparzer se ne
mohl nikdy rozhodnout vzít do ruky své sebrané
spisy. Jak mu bylo těžké dívat se na provedení
jednoho ze svých děl, víš sám. Racine nemohl
číst svá dramata; zkusil to jednou a hodil kni
hu do ohně. Čeho se obávali, je jasné: báli se
démonů, kteří vězeli v jejich díle a kteří by
se snad vrátili do jejich nitra. Neboť tito bás
níci jako lidé dosáhli už dávno stupně, který
se zvedá nad oblastí démonů. Jen antičtí tragi
kové si podrželi sílu zemřít se sborovou písní
tragedie na rtech. To však pouze dokazuje, že
žili ve světě, jehož středem bylo tragično.
BÁSNÍK:Jistě. Přece však nemůže mít antika před
nostní právo na tragedii. Pocit tragična nám zůstal. Můžeme je chápat ne tehdy, když je chceme
vyjádřit myšlenkami, nýbrž teprve tehdy, když
je procítíme. I jeho mocnosti nám zůstaly blíz
ké; dokonce se k nám přiblížily tím více, čím
méně chápeme, kde jsou. Tu blízkost cítíme my,
básníci v čase zrovna tak, jak ji cítili velcí
lidé, jimž se po jiných stránkách velmi málo po
dobáme. Toť popravdě naše povolání: vykřiknout
na nepřítele slovo, které ho zažene. I nevelký
básnický duch musí cítit nepřítele. Je s ním ně
jakým způsobem spřízněn. Když se však velcí bás
níci báli strašidel ve svém díle, octli se na
konci, nebo ušli velký kus cesty. Nedosáhl jsem
středu - a mám přestat.
PŘÍTEL:Už jsi o tom někdy přemýšlel, zda tragika, o níž hovoříme, je tragikou jedinou?
BÁSNÍK.-Existuje i jiná tragika. Bach představil
v Matoušových pašiích celý svět ve světle. Spod
ní síly derou se nahoru, zmocňují se člověka a
zatemňují jej. Světlo však přichází shůry.Svět
démonů se v tonto světle zjevuje a v něm se
opět hroutí. 0 Bachovi bych se neodvážil říci,
že v sobě nosil démony, nýbrž že se ho pouze
dotkli. Jasně je poznal a odvrhl. Nemá však asi
s nimi nic společného, i když je člověkem tra
gickým.
<1
PŘÍTEL: Protože přišel shůry.
A"
BÁSNÍK: Toň vskutku nejpodstatnější rozdíl jak
v umění, tak i v životě: zda někdo přichází
shůry nebo zdola.
Musí jen usilovat,
aby se dostal naho
ru. Nesmí chtít zů
stat dole. A musí
uznat řád shůry ja
ko vyšší. I ten,kdo
přebývá v hlubinách,
může chválit Boha,
jakmile k němu po
zvedne svůj zrak.

ROZHOVOR*v

PŘÍTEL:Už dlouho jsi nehovořil o své práci. Domnívám se,
že ses na své cestě znovu
octnul ve stadiu, v němž se
ti další krok jeví velmi těž
ký.
BÁSNÍK: Je tonu tak. Jsme bezmoc
ní, jak tonu u umělců bývá, a
uzždy odkázáni na síly, jež nás
k neposlouchají. Večer můžeme
usnout v hlubinách a ráno se
probudit na vrcholku. Ale tentokrát, obávám se, není tonu tak.
učinil jsem zkušenost nebo mne něco
potkalo, co nemohu ještě vyjádřit,
ačkoliv mne to nutí, abych o ton hovořil
Chtěli bychom vždycky hovořit o nepoznanán a nepochopitelném, abychom si je ozřej
mili a tím je překonali a si přivlastnili
či přece je postavili na své místo. Přemýš
lel jsem o své dosavadní práci a došel jser
k překvap!vánu zjištění, jak tonu jinak ani
nemůže být. Tvořivé síly v nás jsou vždy
napájeny bohatším věděním než my. Tu mi na
padlo, že jsem se dosud zabýval téměř jen
démonickými lidmi.
PŘÍTEL:To bylo snad jasné všem-kromě tebe.
BÁSNÍK:Poukazovals na to vícekrát. Tvůrčí
element byl ve mně tak silný, že mne důle
žitost Lohoto pozorování vůbec neznepokojo
vala; ted mne však zneklidňuje. To znamená,
že styk s lidmi, kteří jsou ovládáni či po
sedlí silami hlubin, mi nepřipadá už přiro
zený. Kdybych se nechal vést svým poznáním,
už dávno bych se jim samozřejmě vyhýbal.Jen
v ranném mládí jsem pravda považoval dánonii za něco o sobě velikého. Později mi
připadala stále problematičtější; naučil
jsem se ji cenit jako zkoušku mravních sil.
Má práce se však pohybovala nadále ve sta
rém směru, až jsem si uvědomil tento rozpor
PŘÍTEL: Styk s takovými lidmi, v nichž působí či které za jistých okolností proniká
jiný, ne již lidský život, je tedy zákonem
tvé práce.
BÁSNÍK.-Ano. A téměř bych chtěl říci:veškerého umění, pokud zobrazuje člověka.
PŘŤTEL;To nemyslím. Jistě však umění, jež
by rádo vyjadřovalo tragično. A to bylo
tvým úmyslem.
BÁSNlK:Moc jsme o tom hovořili. Přece však
jsem nikdy nebyl s to vysvětlit si tragič
no uspokojivým způsobem. Má svůj kořen v
rozporu lidské existence, a čím více má na
něm podíl svět nad člověkem, tím vznešeně
ji může působit.
PŘÍTEL:Tento rozpor se projevuje nejnápadnějším způsobem, když se usídlí v člověku

PRTTEL; Bachův svět je uspořádán
nější touze, nejhlubší vrstvě lidského JÁ
kolon našeho Pána, jako postavy
byl určen jiný směr. Přitažlivost, která
naumburského choru kolem Nej světě jčlověka táhne k démonům, byla tím zlomena.
ší svátosti ve svém středu. V tom
A tím teprve je dána odpověd na tvou otáz
to světě stojí člověk mezi Kristem
ku. Když ti ji dávám, chci se sám zeptat:
a Satanem. Ušlechtilé a vznešené v
A co ted?
člověku se nemůže vzbouřit proti
PŘÍTEL: Sám jsi zdůraznil, jak bezmocný je
nadlidskému-jak se to dělo v anti
umělec. Táže-li se jako ty, musí čekat. Nik
ce. To může pouze démon. Tragika
do mu nemůže odpovědět ani pomoci.
křesťanská je naprosto rozdílná
BÁSNÍK: Vím, Teprve ted chápu pokušení, jeod tragiky antické.
muž podlehl i leckterý z velkých lidí. Do
BASNTK-.Je jistě pravda,že Kristus
šel až k tomuto místu a cítil, jak v něm
tím, že se zjevil, změnil jak svět,
odumírá pud k formování. Chtěl a namohl če
tak i tragično. Jestliže básník
kat. Ani shůry se mu nedostalo pomoci,snad
byl dotčen Kristem, nemůže být pro
proto, že ještě nečekal dost dlouho, snad,
nej tragično nadále smyslen živo
že se mu žádné pomoci nemělo dostat. Tu se
ta. Paul ERNST vyznal, že došel
rozhodl jít zpátky. A čím více člověk dé
ve své tragické poezii až na ko
monům dává, tím více od nich dostává. Zříd
nec, když se přiblížil k víře.
ka kdy ponechají svého služebníka bez odmě
Kdyby tomu tak bylo, neměla by
ny, i když jej s jistotou jednoho dne opus
tragedie v nitru křesťanské exis
tí. Umělci, který se jim oddá, se dostane
tence žádnou úlohu. Mohla by na
od nich velkých sil. Může se dočkat jistého
nejvýš k této existenci přivádět.
druhu inspirace, jakou dosud nepoznal, ba
Hlubší pochopení nacházíme v dopi
ani nepokládal za nožnou. A ve svém štěstí
se Zachariáše Wernera Ifflandovi.
může dokonce tak dalece zbloudit, že ji
Werner vychází z toho, že"ndbozenpokládá za milost. Teprve nyní se stává
ský smyst je podstatou tragično "a
"tvůrcem",avšak jiného, temného světa.Horní
žádá, aby tragedie byla proniknuta
a spodní řád si navzájem odpovídají na všech stup
křesťanskou vírou, jako byla řecká trage ních. Tímto způsobem, myslím, vznikla mnohá díla
die proniknuta mýtem. Tragično je nadále minulého století, mezi nimi i některá z nejlep
zde, i uprostřed křesťanského života, a
ších. Inspiraci, z níž vznikla, bychom rovněž
básník může je svým slovem osvětlit. Neboť mohli v podstatě nazvat moderní. Tehdejší době,
protiklady lidské a duchovní skutečnosti, jež považovala geniálnost za závaznou, se musela
na nichž tragično spočívá, nebyly odstra tato inspirace stát osudem, jehož znamení však
něny. Člověk je dnes jako dříve rozpolcen; nedbala. Umělci měli strach z vyčerpání, snad by
mravní svoboda člověkova, která je v tra li i slabí a úpadkoví, a toužili zároveň zůstat
gedii nezbytná, byla dokonce teprve naším umělci. Proto se upsali mocnostem tragična, aby
Pánem výslovně potvrzena. Mocnosti tragič- se jim dostalo odměny. Jejich díly vnikly tyto
na byly jím navždy odhaleny. Teprve skrze mocnosti do duší lidí a národů. Žízní totiž po
Krista jsme poznali Boha jako Pána a po nich a jsou na ně odkázány,
znali jsme i Satana a jeho pomocníky. Boj PŘÍTEL:Pak by stál umělec u jedné z bran, jimiž
na život a na smrt je nutno vždy znovu
jsou démoni vpouštěni nebo vyháněni.
vést za hluku vřavy, i když se nebe nad
BÁSNÍK:V tom snad spočívá jeho nejhlubší vztah k
tím se klenoucí změnilo. Je nutno jej roz dějinám. Ale jak dlouho to bude trvat, než tento
hodnout především silou ducha.
vztah poznáme a než pochopíme oběť, jíž by si
PŘÍTEL: A přece...
mohl vyžádat!
BÁSNÍK;Proč nechceš vyslovit svou myšlenku? PŘÍTEL; Oběť?
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PŘÍTEL-Musel bych mluvit o básníkovi, kte- BÁSNÍK; Cekat a mlčet v době, jež potřebuje slorý přichází "zdola".
va, a snad i navždy oněmět.
BÁSNÍK;Na cestu jsme se nevyslali sami,
PŘÍTEL: Tato oběť, by však nebyla bez útěchy.
nýbrž poslal nás Bůh. Proč bychom se měli Skrývá dokonce naději.
stydět za svůj výchozí bod.
BÁSNÍK; Tuším ji.
PŘÍTEL:A přece myslím, může básník, který PŘÍTEL: Je to naděje v budoucí osvětlení shůry.
přichází zdola, jen tak dlouho osvětlovat
PUtozU VLADIMÍR NEUW1RTH
svým slovem tragično, pokud má podíl na
Autor ROZHOVORU-Reinhold SCHNEIDER/nar.1903,+1958,
jeho mocnostech.
spojil křesťanské tradičné vědomi s bystrým pohle
PŘÍTEL:To znamená, že zásahem síly Kristo- dem na časové problémy. Napsal řadu básní, zejm.
vy se dostal do sféry, jež leží nad spole sonetů, povídek, dramat/Innocenc a František/,
čenstvím s démony.
osejí/Moc a milost, Básník před dějinami, Dědict
BÁSNÍK;To bych se neodvážil říci. Nejvnitř ví a svoboda./Patří k nejvýznamSjším katol.básníkúm.

svého nástupce v Orleansu Msgra Picandera
na biskupa.
22. -24. 6. se sešel v St.Gallenu pří
Ve Štrasburgu se konal 29.6 .-3.7 .mezinárod.
pravný výbor 5.symposia evropských
kongres kaplanů, lékařů a ošetřovatelů
biskupů v Símě,/podzim 2982/, aby
psychiatrických ústavů.
upřesnil obsah, význam a cíl zvolené
28.6. prohlásilo reformační židovské hnutí v
ho tématu. Byl tam také býv.biskup
Londýně 2 mladé ženy-20 let- za rabínky.
ský vikář z Churu, nynější IjublanUž jsou tam jiné dvě vdané ženy rabínkami.
ský arcibiskup P.Suštar.
Reformační hnutí vzniklo během 19.st. a v
KIRCHE IN NOT - P.Werenfried van
20 stol.se přidalo liberální hnutí. Orto
Straaten - potřebuje nutně peníze
doxní židovství rabínky nedovoluje.
na vydržování bohoslovců v Čile 28.6.byl ve Francii vysvěcen na kněze Josef
ale i našich v Římě. Toto vynika
Pyronnet, býv.prof. filosofie, 54 let, vdo
jící dílo řada biskupských konfevec, otec 6 dětí. Svěcení byla přítomná i
rencí-i Švýcarská-ignorují, ačko
jeho matka, 7 vnoučat a na 600 osob.
liv, nebo snad právě proto, že vel
Osservatore Romano, polooficielní vatikánský
mi pečlivě kontroluje, jdou-li pe
list, oslavil 2.7. 120 leté výročí od založe
níze od dárců skutečně na církevní
ní. Vyšel poprvé 1.7.1861 díky dvěma katolic
a sociální účely. Mnoha lidem v naší
kým novinářům:Nicola Zanchini a G.Basta.
vlasti zachránilo život a zdraví svý
27.6.vnikle do velvyslanectví USA v Moskvě
mi léky! Máte-li vliv ve farní radě
7 členů svatodušního hnutí v naději, že dosta
nebo na kněze, poproste je, aby přispěnou vizum do USA. Od té doby tam žijí, protože
li i tanuto dobránu dílu a sami, pokud
SSSR je nechce pustit ven.
můžeme, sáhněme do peněženky: PC-Konto
5.7.uplynulo 50 let od encykliky Pia XI. Non
60-17200 Liebeswerk KIN/OPH-Hofstr. 1
abbiamo bisogno/Nemáme zapotřebí/proti fašismu.
6004 Luzern, v NSR Kirche in Not,
V USA překročil r.1980 počet katolíků 50 mil.,
Kónigstein i.T. Sami toto dílo pravidel
přibylo 667.664 - tedy 3 x víc než r.1979,
ně podporujeme, víme, že bez něho by se
nyní je 22,05 proč, katol. Američanů. V USA je
mnoho dobrých děl zhroutilo.
16 33 arcidiecesí, 138 diecesí, 88 seminářů s
Hnutí Focolárů existuje dnes v 140 zemích, 7954 studenty, 4514 noviců. Počet kandidátů
v některých podzemně. Švýcarské středisko kněžství však ubývá. Největší arcidiecese je
je v Curychu, odbočky v Bernu, Zenevě a
Chicago.
Luganu. Mají už svůj dům, v němž smějí po K roku tělesně a duševně postižených vydali ju
řádat jen vlastní podniky a nesmějí jej
goslávští biskupové pastýřský list.
propůjčovat jiným, aby nedělali konkurenci V USA stoupnul prodej náboženských knih o 15 proč,
jesuitskému exercičnímu domu.
a také počet náboženských knihkupectví.
Náklady amer.katol.časopisů se snížily,
Msgr Pierre Eyt, rektor katol.institutu v Tou
ale náklady diecézních publikací - větši louse, byl jmenován rektorem pařížského katol.
nou se dodávají zdarma-se r.1980 zvýšily; institutu, kde nastupuje na místo Msgr.Pouparda,
v USA a v Kanadě 26,2 miliónů.
který rok zastával dvě funkce: v Paříži rektor
Čínské sdružení vlasteneckých katolíků - a v Římě pro-předseda papežského sekretariátu
jako v CSSR paxteriéři - prohlásilo nově pro nevěřící. Aby byl předsedou, musí být jmeno
jmenovaného kantonského arcibiskupa Msgr. ván kardinálem.
Dominika Tanga, S. J. za zrádce a zbavili ho- Americký historik a spisovatel Robert Katz byl
neoprávněně-úřadu, P,Tangoví je 73 let a 2. 7.odsouzen apelačním soudem po druhé pro uráž
má rakovinu střev.
ku cti Pia XII; dostal rok a měsíc vězení a po
Podle výzkumu veřejného mínění v Polsku
kutu asi 800 tis.franků. Před několika lety vy
odpověděli lidé na otázku:Kterým institu dal knihu, kde tvrdí, že Pius XII,věděl o tom,
cím v Polsku nejvíc důvěřujete? - l.Církv: že se nacisté chystají zavraždit 335 rukojmí 2.Solidaritě...na posledním místě komunis r. 1944 - v adreatických jeskyních u Říma jako
tické straně.
odplatu za vyvražděné Němce a nic proti tomu
Mehmed Ali Agca, který se pokusil zavraž neudělal. Neteř Pia XII., hraběnka Elena Rossigdit JP II.,byl podle spolehlivých pramenů nani, podala tehdy žalobu pro urážku na cti své
krátce před atentátem v teroristickém
ho zesnulého strýce. Odsouzený a jeho advokát
tréningovém táboře v Libyi, Tím, že Itálie nyní prohlásili, že podají zmateční stížnost u
nevydala vraha Turecku k popravě, vydává italského kasačního soudu.
se v nebezpečí, že teroristé jednou unesou V Palermu na Sicílii zemřel jediný bratr Matky
některou z prominentních osobností a budou Terezy Lazar Bojaxhiu, 74 let, rodem z Kosova.
žádat svobodu pro vraha.
Do Itálie přišel za války,dal se do italské armá
Pařížský arcibiskup Lustiger
dy, stal se plukovníkem, 30 let vedl továrnu na
vysvětil 28. června
léky. Albánci ho v nepřítomnosti odsoudili k smrti.
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M ANŽ E LST VÍ

V RUDÉ BOUŘI
14.září 1920.
šla jsem k večeru do knihovny; byla jsem skoro jistá, že Němec slib odvolá, odjede a nechá
mě s mou pohádkou, s mým snem o životě..Jak je možné snít o pohádce v takové bídě?
Dělala jsem totéž, co jindy, jdu-li sama; v duchu jsem si opakovala každý výjev, každičké
slovo, které jsme spolu promluvili, naslouchala v duchu tónům hry na housle...
Dosud jsem nepoznala to, co bylo zvláštní: jsem-li s ním, je všechno dobré, prosté, klidné,
důvěrné. Je vlastně první člověk, u něhož jsem necítila ani minutku neklid, či těžkou chvil
ku, kdy si čloěk myslí, že přetrhne něco jemného, snad bezvýznamného, něco, co se nedá
znovu navázat.
Knihovna byla plná, hlavně čítárna. Ljuba mi pošeptala:Dejte si pozor na tamtoho muže; jis
tě bude zase vystřihovat z knih! Pozorujeme ho dlouho, dnes ho chytneme při činu!
Pohlédla jsem tím směrem; seděl tam starší muž v obnošené peleríně, kdysi černé, dnes směs
rudé a zelené. Bylo mu hodně přes šedesát; ve tváři výraz dětské neohrabanosti, který mě
dojímal v propadlých tvářích oněch lidí, kráčejících vstříc smrti. Vlasy neostříhané, jako
chomáče visely přes límec mokrého pláště. Chvějící se, kostnaté ruce listovaly nervózně v
tenké knize, neklidně se rozhlížel. Ostatní byli nepohnutě zahloubáni do knih a novin.
"Co čte?" ptala jsem se.
"Jakýsi životopis svátých. Asi bývalý duchovní," odvětila Ljuba. V té chvíli vytáhl stařec
rychle z kapsy zavírací nůž, položil ho vedle sebe a po chvilce pomalu, opatrně vyřezával
jednu stránku. Vtom k němu zezadu přistoupil zástupce ředitele a položil mu ruku na rameno.
Nemohla jsem dál snést tento pohled a rychle šla dozadu, za regály. Z dálky jsem slyšela
chraptivý hlas:"V Moskvě se topí svátými knihami; musím z nich zachránit obrazy svátých!"
"Jste zatčen!" přerušil ho jiný hlas.

Vrátila jsem se z kabinetu, kde pracuje Němec. Vládlo tam hluboké ticho, v regálech stály
stovky knih. Je přítmí. Seděl zády ke mně, na velkém stole se vršily hromady knih. Srdce se
div nerozskočilo. Tiše jsem k němu přistoupila. Kalamář měl otevřený, ale nepsal. Tu otočil
rychle hlavu a když mě spatřil, lehce zrudnul. Sklopila jsem zrak:"Kdy jedete?"zašeptala
jsem. "Zůstanu u vás!" odpověděl pevně a rozhodně; už jsem nebyla schopná něco namítnout,
15. září 1920.
Jako obvykle přišla Nataša domu o půl čtvrte. Vzdor svému
zvyku, nepromluvila ani slovo, hodila čepici na stůl a v plášti se vrhla na širokou lavici,
na níž se spávalo.
"Nebudeš dnes jíst?" zeptala jsem se. "Už jsem ohřála polévku a připravila kaši."
"Jist?! Raději pojdu hlady, než abych se krmila takovou břečkou," odpověděla.
"Natašo! Hned si sedneš ke stolu a slušně pojíš!" rozkázala přísně matka. "Co to máš za nápa
dy? Podívej se do zrcadla! Brzo tě navlékneme do jehly!" I já k ní přistoupila, snažila se
ji uklidnit, vzala ji za ruku a usadila za stůl. Je lehká jako pírko. Téměř s děsem jsem
pohlédla do bledé, propadlé tváře, na bílé, hubené ruce. Nataša je pro mne ztělesněním
ideální krásy: její jemná, skoro nadpozemsky křehká krása na mne každý den znovu působí.
Velké, modré oči dávají její bledé tváři něco, co připomíná anděla. Ale její zjev i jednání
jsou bezmocné, pasivní, jaké jsem u mladého člověka dosud neviděla. Tvrdí, že nemá "energii"
k životu. Její slabost je asi její síla, protože dojemná, dětská bezmocnost téměř nutí lidi
k tomu, podpořit ji, pomoci, zbavit ji starostí. Nemá sílu ani k životu, ani k lásce. Říká,
že nemiluje nic na světě, jen své ruce a vlasy. Hýčká a pěstuje své vlasy, nádherné a zlaté,
jako by to byla živá bytost a jemnýma ručkama nikdy nesáhne na hrubší práci. Dosud nikdy ne
umývala nádobí. Jaký protiklad! Jemná, éterická bytost - a hrozná chudoba, hrubost a ne
kul tumost našeho života ve vyhnanství!
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Myslívám si, že s takovou
bytostí by se nemělo zaPopti Polákům, který óv.Oíec napial vlastnoručně
cházet jako s"užitečným
na klinice Gemetti, přečetli knězi 12.7.ve viech
členem společnosti",ale
ko i tetách Po tiká.
chápat ji jako obraz, jako
Západoevropské"
Charity chtějí letos podpořit
umělecké dílo, u něhož se
Charity Nicararaguy/^edy komunisty/, Salvadoru
neptáme, proč existuje, k
a Hondurasu 4 mi 1.svýc.franku.
čemu je potřebné, ale jen
V Nicaragui doito v červenci k dohodě mezi bii kupy a 4 knězlmi,
na to, je-li krásné.
Tak tu sedí nad sovětskou vykonávajícími vládní funkce v této komuniitické zeml-néco jako
polévkou a sovětskou kaší, Ptojhar. Např. nebudou ani veřejně ani ioukromě vykonávat kněžiké
rýpá do toho lžící a koneč poilání, ke kterému ie při ivecení zavázali, nebudou zneužívat
ně to odstrčí se slovy:"Ne kněžitvá k podpore vládní a itranické cinnoiti, uznají ipotecenitví 4 btikupy atd. Biskupové ii vlak přejí, aby ie ivých funkcí
mohu to jíst. Páchne to!
do nejdříve vzdali a vrátili ie k poivátnénu knězi kónu poilaní.
Nemožné!"
Ministr kultury, Erneito Cardenaí, kterého i oblibou cltují"katChmurně zírá na talíř s
totiětí" ]jrogreiiité, např. vedoucí ivýc. Charity, o iobě prohlásil,
nechutnou kaší, politou
zeleně se třpytícím sovět že je kreitan a marx.iita - tedy věřící i bojovný neverec.
ským olejem. "Proč vlastně Matka Teresa odsoudila v červenci v Balleycastle v sev.Irsku hla
žít?"ptá se tiše pro sebe. dovku jako násilný Čin a prohlásila, Že "nemáme právo zničit
skvělý Boží dar, kterým je život."
"Proč? Abych jedla denně
tyto odpadky a kaši? Každý Při závěru toledikého teologického týdne v červenci prohláiil
arcibiskup a španělský primas kard.Gonzalez Martin, že
den vidět a slyšet soudru totediky
Španělsko tupl nemocí ateistického agnosticismu, vznikajíhy, jak chtějí dokázat,
čího ze špatného a ubohého antikterikatismu. Toledo bývá- 18
že lidé na světě musejí
to hlavni měito Španělika.
být zanedbaní, roztrhaní
SERPAL, nadace se síglem v Mnichově, specialisovaná na výrobu
a zabednění? A dělat vše
rozhlasových programu pro latinskou Ameriku a financovaná' sbírkou
jako druzí, všechno spo
lečné, nic nesmí mít člo Missio, vypracovala katechetický program, rozhlasovou serii"Jisvěk pro sebe. Proklatý ži tý Ježíš". Program byl nahráván ve Španělsku a dostal dokonce
církevní schváleni madridského arcibiskupa. Nyní se zjistilo, že
vot! Raději zemřít než
série nejen neodpovídá evangeliu, ale má komunistické prvky a
takhle žít!"
Poslední slova už udusily céla věc se dostala až ke Sv.Stolici. Zdá se, že se jedná o vel
slzy. Vypukla v nekoneč mi pochybný podnik, který pod zástěrkou odkristovaného katolicis
ný pláč. Pak se vzpamato mu má připravovat pudu pro komunismus - dnes už běžná' věc.
vala, lehla si na pryčnu Argentinec Peréz Esquivet, nositel Nobelovy ceny, podal návrh,
aby odborářské organísace latinské Ameriky navrhly Lecha Walesu
a hladila ji tak dlouho,
na letošního kandidáta Nobelovy ceny.
až s pláčem usnula.
Vstala jsem a přistoupila V listopadu 1982 se bude konat v Nigerii 1.národ.eucharisticky
k matce. I ta tiše plaka kongres.
K výročí 1000 let křesťanství v Rusku - 1988 - vydal moskevsky
la a když jsem k ní při
sedla, řekla jen:"Můj Bo pravoslavný patriarchát kalendář, obsahující dějiny církve v
že, jak neunesitelně těž Rusku od r.988. Je bohatě ilustrovaný, zejm.ikonami Andreje
Rubljova,mnicha Spaso-Andronikovskeho kláštera, *1360/70,+1430.
ký může být život!"
Tri tajně vysvěcení biskupové východního ob-radu v Rumunsku poitali madridské konferencí poselství, v nemz připomínají pronásledo vání, trvající pres 30 tet, a ^rosí, aby byla zase uznána katot.
Církev, která ie i jednotila i Rínem/a byla násilné přinucena k
pravoslaví/, a a^y jl byty vráceny kostely a svoboda kultu.

Delegace zástupců katol.Církve ve Španělsku pobyla 10 dní v SSSR
a navázala kontakt s ruskou pravoslavnou církví na "nejvyssí
úrovni". Kontakty prý byly "velmi positivní".
25.7.byla ve Vatikánu podepsána a brzo poté ratifikovaná dohoda
mezi monackým knížectvím a Sv.Stolcem, podle, níž ie monacké kní
žectví povyiuje na arcibiskupství, kníže ie vsak vzdal určitých
výsad opadle buly Quem ad modům iotlicitidinem z r.l S86 ,např.obiazovánc některých cirk, úřadu, zejm. biikupikého itolce. Prvním arci
bii kupem je i v etici bii kup ze štraibargu.

25.7.t.r.byl ve Španělsku dnem rozjímavyčh sester; v 93o klášte
řích s přísnou klauzurou jich Žije v cele' zemi asi 17.300.

hraditělní vůdci! Pod
le této domněnky je
Nemálo realisticky mysticích lidi po jasné, které mocenské
zoruje s úzkosti situaci ve světě a
centrum útok organisovalo.
hlavně situaci v Cirkvi. K těmto li Avšak ani tato domněnka ne
dem patřil největší katolický filo proniká k poslední příčině.
Musíme mít odvahu, říci na
sof 20. st. Jakub Maritain, Dietrich
hlas celou pravdu:Ani turec
von Hildebrand a j., mezi nimi i 19
ký vrah, ani neznámí muži
P. Herenfried van Straaten - Spek
pater, jeden z nejlépe informovaných v pozadí, nýbrž "to učinil
nepřítel. "
lidi světa - o Západě i o Východě.
Vliv tohoto nepřítele se
13.května, 64 let poté, co Matka Bo dnes podceňuje a proto se
ží oznámila ve Fatimě hrozbu komunis nesnažíme vyvodit z toho,co
mu a vyzvala křesťanstvo k pokání a se děje, důsledky, které se,
k modlitbě růžence, byl střelen v Ří v zájmu Církve a našich dušj
mě muž, který jako žádný v naší době nemohou odkládat.
zasvětil život službě míru a blahu Přemíra nenávisti a násilí, která dnes zaplavuje svět,
lidstva.
které padl za oběť president Reagan a stovky jiných
Mnozí se ptali, proč právě papež Jan osobností a která srazila 13.května i papeže, nemá lid
Pavel II., v němž se miliónům lidí skou příčinu. Je jen známkou neviditelného boje, který
znovu ukázala Kristova vlídnost, se nerozpoutali lidé, nýbrž nepřátelé Boží ve službách Sa
stal obětí vražedného útoku. Lidé se tana, nazývající se v Písmě sv."duchové zla". V tomto
ptali, kde máme na světě hledat cent boji nejde o Reagana, nýbrž o částečný křesťanský řád,
rálu zločinecké moci a bezedné nená
který zástupuje, ne o Karryho, Ponta, Schleyera, Mora
visti, která je schopná osvobodit
a jiné, už zavražděné, nýbrž o myšlenky, pro které ži
vraha z tureckého vězení, opatřit mu li a pracovali, o ideu, která vzdor mnoha chybám a omy
falešné pasy a zbraně, dát mu infor
lům stále ještě odolává chaosu.
mace o čase a místě a k tomu rozkaz, Střely na nám.sv.Petra neplatily člověku Karlu Wojtylo
zasypat kulkami tohoto velkého příte ví, nýbrž měly odstranit světu a městu také pramen po
le lidí. - Při pohřbu kardinála
žehnání, kterým je papež pro nesčetné lidi.
Wyszynskeho, kterého jsem se zúčast Původcem těchto zločinů nemůže být nikdo jiný než"vrah
nil 31.května ve Varšavě, bylo slyšet lidí od začátku", který se nazývá Satan. Bojuje ted
že atentát na polského papeže se měl proti Božímu království všemi silami a spojenci, kteří
stát podle plánu atentátníků hned po jsou mu k disposici. Je jich víc než tušíme, vždyť po
smrti polského kardinála. Každý uzná, desetiletí se dělalo všechno, aby se podemlely zákony
jaké katastrofální následky by to mě Boží nebo se lidem předváděly jako nesmyslné, směšné,
lo pro Poláky, kdyby byli vyrváni Po ba dokonce škodlivé. Noví zákonodárci v řadě křesťan
lákům současně oba jedineční a nena- ských zemí povýšili za nejvyšší směrnici lidského jedná
ní ne slovo Boží, nýbrž moudrost tohoto světa.
Následek toho je mj.beztrestná vražda nenarozeného ži
vota. Není divu, že se ženě chvěje. Ale není také divu,
že Satan má volnou ruku, když se mu podařilo s pomocí
slepých teologů zamaskovat svou přítomnost ve stvoření.
Po staletí, každý večer, varovala Církev své děti:"AIbel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil;
jemu odporujte pevní ve víře!" Na nesčíslných místech
potvrzuje Písmo jeho existenci a strašnou moc, takže
"Rozchod s 3áblem"je jasná hereze, lež víry. Bohužel
jen tu a tam je váhavě slyšet jméno tohoto původce
všech hrozných činů ve světě.
Nic ovšem nepomůže nazvat ho jménem, nechceme-li mu
vzdor osobním slabostem odporovat. Sv.Pavel v listě k
Efesanům nám dává směrnice. Leží spoutaný v římsKém vě
zení. Má stejně malou naději přežít jako měl Jan Pavel
II. Nepřítel znovu udeří-ale on nemyslí na sebe. Myslí
na duchovní děti v dalekém Efesu, jako náš papež na své
duchovní děti v širém světě. Ceká je těžký boj! Zůstanou
věrni? Což nejsou v nebezpečí, špatně vedené a klamané,
jen aby podlehly, aby se vzdaly? Pavel zapřísahá v dopi
se Ef. 6, 10-20, který doporučuji ke čtení a cituji:
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"Oblecte se do plné výzbroje Boží,,
Letos bylo pro čegke a moravské diecéze vysvě
abyste mohli celit dáblovým ná
ceno 23 mladých mužu na kněze.
strahám. Vedeme přece zápas ne
Cesta óv.Otce do Španělska v řcjnu t.r.k zahájené
proti nějaké obyčejné lidské moci,
oslav 400 tet od smrti sv.Terezie z AvZít/ óe odkládá
nýbrž proti knížatům a mocnostem,
které máji svou říši tmy na tomto na présti rok k zakončené ostav; iv.Te/tezZe zemreta
světě, proti zloduchům v ovzduší... 7 5S2 ve věku 6S £et. Sv.Otec má týz rok navťtévlt
Stůjte tedy pevně a za ochranný pás Velkou Britanii.
29.6.byla v Tarnowe-již.Polsko-na náměstí před basili
ač vám slouží život podle pravdy,
za krunýř bezúhonnost, za obuv na kou odhalena socha JP II.,dílo Boleslawa Chromyho. V
nohy odhodlanost, jakou dává evan basilice sloužil kard.Wojtyla poslední msi sv.před odgelium pokoje. Tak budete moci uha jezdem do RÍma, kde byl zvolen papežem. Msi sv.před od
sit všechny ohnivé střely toho ni- halením pomníku sloužil biskup Jerzy Able^icz. Po odha
čemníka. Jako přilba ač vám slouží lení slyšeli věřící oratorium, věnované důležitým udá”lostem v živote JP II. Večer bylo v tarnowském divadle
pevná naděje, že dojdete spásy, a
představení, inspirované básnickým dílem K.Wojtyly.
mějte pohotově meč Ducha, totiž
Cins ke' vlastenecké katot.sdružené jmenovalo^ 2 bZókupy.
Boží výroky..."
Pavel chce věřící přesvědčit, že od Bez souhlasu papežova ovsem nesměj é svůj úřad vykonávat
17 ti členná'delegace kanadské' rady církví/nekatol icsebe nic nezmohou, celou výzbroj
dává Bůh. Ptáme se, co to znamená kých/pobyla v Červenci v Čine. K zájezdu se připojil
pro nás, jaký podíl odporu to žádá také'římsko-katolický biskup z Rimouski.
od nás osobně v zlý den, abychom
Jeden čénský časopis uznat důležitost vědeckého dála
zvítězili?
P.Tellharda de Chardina. Vatikán vzdat rovněž úctu
Zlý den je zase před námi. Nesčetní vědeckému détu tohoto jesuity tem, že státní sekretář
svědkové už prolili svou krev - ta Casaroti postat dopis Msgr Poupardovl, pro-předsedo vi
ké Jan Pavel II. Zavinil to Nepří sekretariátu pro neverécé. "Monitum" kongregace pro
tel. Vzpomeňme na Mariina slova ve Nauku véry z 30.6.1962 o nejasnostech a věroučných,
Fatimě a na třetí, dosud neznámé
omylech P.de Chardina plate státe. Ve Chardln^ byt vel
tajemství, svěřené Lucii. Kdy-jak ký učenec, ale jeho teologie byta mýtná, napi. vůbec
každý ví-v diplomatickém pojetí to neuznávat milost.
,
hoto tajemství čteme, že oceány za Z iniciativy skupiny dělníku továrny na ^traktory Ursus
plaví celé světadíly, že v minutě v okolí Varšavy se ustavil ve Varšavě výbor pro posta
vení sochy kard.Wyszynskimu.
budou odvolány milióny lidí, pak
to stačí pro každého věřícího, aby Nový potský primas Gtemp, drive biskup z hlarnie, je
si uvědomil svou odpovědnost a dě kromě teotoga také právnék, tlnguésta a sportovec.Ovlá
lal, co Maria žádala. Vezměte pro dá italštinu, ýranstinu, němčinu, angličtinu a je dob
to růženec a modlete se. Modlete se rý atlet. Zajéná se o literaturu. 1/ hnězdenské arcláiea už se neptejte. A svěřte sami se- césl je z 968.312 obyvatel 961.101 katotéku, ve Varša
bě a všechno ostatní Matce Boží.
vě z 3,463.290 obyvatel je 3,170.390 katotéku.
Zlý den je před námi a papež to ví. Sovětský psychiatr Anatoly Korzagin, 42 let, byl odsou
Říká se, že za své návštěvy v Ně- zen na 7 let vezení a 5 let domácího exilu, protože
mecku-a věřím, že to je pravda-v
uznal disidenta, internovaného na psychiatrické” klinice,,
za duševně zdravého.
užším kruhu prohlásil:"Musíme se
brzo připravit na velké zkoušky,
V Belgii se koná od 14. -16.9 .kolokvium na téma-. "Parnos
při kterých se může žádat naše plná ti. v dnesné C-crkvl."
oddanost Kristu a pro Krista. Zkouš-Svýcarska'^bisk.konference jednala v červenci v Einsieky se dají naší modlitbou zmírnit, deln o možném přistoupení k evropskému fondu vzájemně
ale už se nedají odvrátit, neboč
pomoci, zal.rakouskou a nem.bisk.konferencí, ke kterému
jen tak je možné opravdové obrození uz přistoupily Španělska' a portugalská” bisk.konference.
Církve. Jak často se obroda Církve Dále jednal a, o přípravě k vydaní společných pastýřských
listu o pokání, o křesť.svěcení nedělí a o pomoci tě
zrodila v krvi! Ani tentokrát se
lesně a duševně postiženým osobám.
to nestane jinak. Budme silni a
připravme se. Důvěřujme Kristu a
1.12.1581 byt pro viru popraven blah.Edmund Kampian,
jeho Matce. Modleme se hodně a čas který byt také v násé vlasti, ale pocházet z Velké
to růženec; pak uděláme málo, ale Britanie. Byl to jesuita, vyučovat v Brně a v Praze.
uděláme všechno. "
Působit joak jako tajný kněz v Anglii, 1581 byt zatčen,
P.W.v.S.
vyslýchán královnou, poté mučen, a jako velezrádce
Sv.Otec ma pravdu; zažil první útok anglikány popraven. 1886 byl prohlášen za blahoslave
na vlastním tele. Semkněme se v
ného.
modlitbě kolem nehol

Když za několik set tisíc let teplota
vesmíru zchladla asi na 3 tis. stupňů
Z Chigagského HLASU NÁRODA přetis
Celsia, jádra vodíku a helia mohla s po
kujeme zajímavou studii o výzku
mocí elektronů utvořit atomy obou prvků.
mech, týkajících se vzniku, trva
Hmota a záření se oddělily; intensita zá
ní a zániku vesmíru.
ření klesala-ačkoliv je i dnes možné
hž do třicátých let považovali
je objevit a měřit- vodík a helium se sta
hvězdáři vesmír za nehybný. R.193O
ly "základní surovinou"z níž se tvořily
studoval US astronom Edwin Hubble
hvězdy a galaxie. Nejdříve však vznikly
na hvězdárně v Haie spektra ga
quasary, jež hvězdáři objevili jen ve vel
laxií, obrovských shluků hvězd,
kých vzdálenostech, biliony světelných let
vyplňujících vesmír; některé
od nás, jakoby na okraji vesmíru. Quasary
jsou od země nesmírně vzdálené.
nejsou větší než naše sluneční soustava,
SPEKTRÁLNÍ ANALYSA umožňuje hvěz
pohybují
se závratnou rychlostí a vydávádářům poznat chemické složení
__jí obrovskou energii, asi jako 3 tisíce
stálic či galaxií a rychlost, kte
^sluncí. V těch vzdálenostech můžeme vidět,
rou se těleso pohybuje vzhledem k
jak náš vesmír vypadal před biliony lety.
zemi. Pomocí Dopplerova efektu zjis
Hvězdáři
se domnívají, že z quasarů vzniktil Hubble, že všechny galaxie se
Lly galaxie a hvězdy, možná za pomoci miod nás vzdalují a že čím je gala
niatumích"černých děr", asi jako vznika
xie vzdálenější, tím větší rych
jí krystaly ledu kolem zrnek prachu, soli
lostí se vzdaluje. Vesmír se rozši
^ap. Protože se světlo šíří rychlostí 300
řuje. Jiní hvězdáři tento nález po
tis.km za vteřinu, všechno, co dnes pozoru
tvrdili vlastním pozorováním.
jeme ve vzdáleném vesmíru vidíme tak, jak vesmír
Tak byla vyslovena domněnka, že vesmír
vznikl"obrovským výbuchem"/big bang/ hmoty vypadal v těch místech dříve a ne jak vypadá dnes.
silně zhuštěné na jednom místě. Poprvé to 'Vesmír prý vznikl asi před 10-20 biliony let.
řekl belgický kněz-vědec Georges Lemaitre, 0 konci vesmíru existují dvě teorie:
pak Američané Gamow a Alpher. R.1965 byla l.NÁŠ VESMÍR SE BUDE STÁLE ROZŠIŘOVAT, jeho tepteorie potvrzena objevem vědci postulované lota bude klesat až na nulu, pak bude vesmír na
ho zbytku záření, uvolněného výbuchem,jímž vždy temný, mrazivý a pustý.
vznikl vesmír. Radioastronomové A.Penzias 2.PO ROZŠÍŘENÍ VESMÍRU NASTANE ZASE SMRŠTĚNÍ a
a R.Wilson z Bell Laboratories v Holmdel celý cyklus se bude opakovat. Vzájemná přitažli
ztotožnili toto záření se sykotán, zachy vost způsobí, že galaxie se jednou zase začnou
ceným anténou pro studium hvězd; tento sy sbližovat, vesmír se pak bude smršťovat a všech
kot přichází stejně intensivně ze všech
na tělesa se setkají zase ve velmi zhuštěné mase
částí vesmíru. Podle předpokladu se záření ,nmoty, která se opět silně zahřeje a novým "vel
vzniklé při"velkém výbuchu", sice stále ze kým výbucnem" vznikne nový cyklus vesmíru. Je-li
slabuje, avšak dosud existuje v měřitelné tato teorie "pulsování "správná, začal by se vesmír
slyšitelnosti.
smršťovat za 100 bilionů let.
Příčinou rozšiřování vesmíru je obrovská Donedávna připouštěli hvězdáři spíš první teorii.
síla, uvolněná "velkým výbuchem". Cím víc Dokazovali to třemi způsoby:
se vesmír rozšiřuje, tím víc chladne; zprvu1.Vycházelo se z teoretického předpokladu, že ve
rychle, pak pomaleji. Fysikové si nedove vesmíru by muselo existovat určité množství hmoty,
dou představit, jak vypadal vesmír v prv aby se pomocí a následkem gravitace-mohla opět
ních milióntinách vteřiny po "výbuchu".Byl jednou setkat na jediném místě-srazit se. Neexistak hustý a vřelý, že dosavadní teorie o tuje-li ve vesmíru toto nutné množství hmoty,bude
hmotě nejsou schopny popsat jeho stav v
se vesmír bez konce rozšiřovat. Podle výpočtů na
tomto stadiu. Dovedou si však představit, základě měření gravitační síly se dospělo k závě
jak vypadal do desetiny vteřiny po"vybuchu'. ru, že ve vesmíru je pouze asi třetina hmoty,kte
Hustota vesmíru byla asi 4 biliony-krát
rá by byla potřebná k sbližování galaxií.
větší než je hustota vody a jeho teplota Nedávno však skupina vědců university v Kalifor
"klesla"asi na sto bilionů stupňů Celsia. nii pod vedením Dr.F.Reinese tvrdila, že prý se
V takovém horku nemohly existovat ani mo podařilo zjistit, že'subatomické částice neutrilekuly, ani atomy. Existovaly však světlo nos, přítomné všude ve vesmíru, nejsou-jak se
a základní subatomické částice-elektrony, předpokládalo-nenmotné; mají sice nepatrnou hmo
neutrony a positrony. Začaly se tvořit pro tu, ale dohromady se všemi nebeskými tělesy by
tony a neutrony. Asi 3 min. po výbuchu klesmohly poskytnout potřebnou hmotu k tomu, aby se
la teplota vesmíru na bilion stupňů Celsia v důsledku přitažlivosti hmota "srazila". Doká
Protony a neutrony se začaly spojovat v
záno to ovšem není.
atomická jádra vodíku a helia.
2.způsob se vztahuje na měření deuteria ve vešmi-
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ru. Dosavadní výzkumy by spíše fa
vorizovaly myšlenku stálého rozši 6.výročí smrti zakladatele Opus Del, Msgra Escriva de
řování vesmíru, je tu však mnoho
Balanguer, se zúčastnilo v Římě tisíce věřících. Mše
neznámého a zatím se z dnešního
sv. se sloužila v basilice sv. Evžena, kterou sv.Otec
stavu bádání nedají dělat uzávěry. svěřil loni kněžím Opus Dei. V orcmluvě vyzval oředseda
3.metoda chce studovat, jak se zpo-hnutí

Alvaro del Portillo k stálým modlitbám za "trpící
maluje expanse vesmíru a srovnat
ho papeže".
rychlost, kterou se pohybují blíz Američtí archeologové, Eric a Carol Meyersovi, prof.nábo
ké galaxie se závratnou rychlostí ženství na Dukově universitě v Sev.Karolině, tvrdí, že
vzdálených quasarů. Tento rozdíl našli v červenci část jedné z nejstarších kopií Archy
měl hvězdářům ukázat, s jakou
úmluvy, použité k přepravě desek Desatera, které dostal
rychlostí se vesmír roztahoval v Mojžíš. Kámen, na kterém je vytesaný úlomek archy, váží
prvních dobách své existence. Mě asi 500 kg a našli ho v synagoze v Nebratem v Galilei.
ření a výpočty se už pokusil vyko Podle Keston College dostali zahraniční novináři celé
nat americký hvězdář Allen Sandage, mírové provolání moskevského patriarchy Pimena, ale pro
který užíval k pozorování daleko sovětský tisk byly náboženské pasáže vyškrtnuty.
hledu na Mount Palomar. Z jeho vý 24.8.byl v Janove zahájen 22.národní liturgický týden s
počtů by vyplývalo, že celková
tématem:"Liturgie, Bůh a život". Zahajovací projev před
gravitační atrakce galaxií ve ves nesl janovský arcibiskup kard.Siri.
míru se už nikdy nebude moci vy
Televisní představení, uspořádané v Chigagu ve prospěch
rovnat síle, kterou vesmír obdržel polského obyvatelstva 9.8. vyneslo přes milión dolarů na
při prvotním výbuchu. Tak by se
nákup potravin. V Chicagu bydlí mnoho polský mluvících
měl vesmír rozšiřovat a chladnout. Američanů. Starostka města,paní Bird, darovala 10 tisíc.
Hvězdáři universit Texasu a Arizo 9, 8.vzpomínalo Nagasaki na výbuch 2.atomové bomby, při
ny dokázali, že měření pohybu ga némž zahynulo 70 tis. obyvatel. Ještě letos zemřelo na. ná
laxií nejsou při dnešním stavu vě sledky radioaktivního záření 1587 osob, i když od výbuchu
dy spolehlivá, tedy závěry prof.
uplynulo už 36 let.
Sandageho nejsou asi definitivní. V polovině srpna byla založena v Tanzánii nová kapucín
Zatím nejsou hvězdáři schopni dát ská provincie; kromě 42 Afričanů tam bude i 33 Švýcarů.
Kardinálský prsten, který daroval sv.Otec obyvatelstvu
odpověd na otázku o osudu našeho
vesmíru. Doufají, že s pomocí zdo brazilské favely Vidigal při své návštěvě, bude vystaven
konalených přístrojů, spolehlivěj v národním museu pro posvátné umění v Rio de Janeiro,pro
tože prý nebyl věnován jen obyvatelům Vidigaly, ale všem
šího měření, vesmírného daleko
hledu a umělých družic se jim pře lidem chudých čtvrtí. Kopie bude v kapli, kterou sv.Otec
za své návštěvy Vidigalu posvětil.
ce jen podaří najít odpověd i na
Při posledním zasedání keňské rady církví/nekatolických/,
tuto záhadtL našeho vesmíru.
vyzval anglikánský biskup diecéze Mount ve vých.Keňi círk
Konec světa, o kterem mluví Písmo, ve, aby přijaly mnohoženství a našly vhodné pastorační
nemusí znamenat konec vesmíru,
a liturgické prostředky pro tuto formu života./Tato for
nýbrž jen konec -naší planety. Kro ma života je protikřesťanská, Kristus přišel proto, aby
mě viditelného světa, existuje svět lidé žili podle jeho svátého učení a ne aby se toto uče
neviditelný, o kterém mluví Písmo ní Syna Božího přizpůsobovalo zrůdným formám života jako
velmi jasně a o jehož existenci se je mnohoženství, homosexualita a pod./
přesvědčíme, až jednou naše duse
Oslavy 400.výr.úmrtí sv.Terezie z Avily, učitelky Církve
opustí smrtelné tělo. O této ob
a obnovitelky původního karmelského řádu, začnou 15.10.
lasti bádají nyní jiní vědátoři,
na její svátek, v Římě. Slavná koncelebrovaná mše sv. v
kteří studují fakta o lidech,kte jí zasvěceném kostele. Hlavním koncelebrantem bude turinří se octli na hranicích věcného
ský arcib.kard.Ballestrero, předseda italské bisk.konfe
života a vrátili se zpět. Pravá,
rence. V únoru 1982 se koná v Římě mezinár.symposium o
solidní věda, nemůže nikdy defi
sv.Terezii, pod záštitou karmelské generální kurie; v
nitivně dokázat nepravdu Kristo
dubnu 1982 bude mezinárodní tereziánský kongres, pořáda
vých slov, vždyb Kristus sám řekl: ný papežským ústavem pro spiritualitu Tereziánem. Vzpo
"Nebe a země pominou, ale má slo mínkové oslavy se budou konat v jiných italských a ovšem
i španělských městech a na celém světě.
va nepominou. "
2.4.10.se bude v Římě konat festival filmu, věnovaný oso
Článek je nepatrné zkráceny.
bě sv.Františka z Assisi pod názvem:"Sv.František ve fil
V USA bylo 1977 - 1 ,079,430 potratů movém podání". Předvedou tam i nejstarší film o něm z
Dr. Leopold Kendol se vzdal předsed r.1929 "Bratr slunce". Italská vláda jmenovala příprav
nictví rakouského sdružení katolic. nou komisi, která by koordinovala všechny akce k oslavě
rodin, aby založil pol.stranu rodi 800 letého výročí sv.Františka, patrona Itálie.
ny.
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VŠECHNO CHTĚJÍ....
Je tanu tak: člověk chce stale víc. Dospělí chtě
jí větší auto, ledničku, barevnou televisi. U
dětí je to stejné: chtějí to, co ještě nemají a
co vidí kolem sebe: nejnovější hračku, nejnověj
ší autíčko. A pak zase něco jiného.. Člověk není
nikdy úplně spokojený; ustavičně má nataženou ru
ku po něčem novém, po čem touží...
Uvědomme si toto nebezpečí zvlášť v dnešní době.
Denně nám technický pokrok předkládá lákavé no
vinky. CO DĚLAT? Nejdříve uznejme, že bychom se
měli vážně zamyslit na svým vlastním jednáním,
nechceme-li, aby naše děti propadly této neúměr
né žádostivosti.
UVĚDOMME SI, CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Chceme mít všechno, co se nám líbí? Láká nás nej
novější vymoženost, luxus, pohodlí?
Nebo je pro nás důležitější otevřít své srdce, by druhých. Výlohy na určitý společný nákup,
něco v životě dokázat; napřed přemýšlet, pak vo např.myčku nádobí, aby mela maminka méně
lit dobré; žít duchovně, poznat pravý mír v tom práce atd.
že jsme si zvolili sloužit Bohu a lidem?
Děti jsou vždycky připraveny srovnávat a zá
Bud jedno, nebo druhé. Oběma cestami se jít ne vidět: ten má závodní kolo, tamten elektric
dá. Staneme-li se obětí žádostivosti, zvítězí ký vláček atd. V tom potřebují naši pomoc.
naše sobectví a materialismus...
"Člověk může být štastný i když nemá všecko'.'
Žijeme skutečně proto, abychom získali ještě ví "Jsou-li kamarádi naši přátelé, bučme rádi,že
ce; toužíme však po věcech a zapomínáme toužit mají to, co my nemáme a nezávidme jim..
po Bohu a dobru! Přestáváme být křesťany. Z na To ovšem neznamená spokojit se pasivně s na
šeho křesťanství zůstane jen fasáda,
ším osudem. Znamená to víc cenit radost a
ZVOLME SI V ŽIVOTĚ JEDNODUCHOST.
23 štěstí, které nemají svůj pramen v tom, že
Umějme se zřeknout určitých věcí. Mějme smysl něco vlastníme. ..Tímto způsoben se dětem po
malu otevřou oči a objeví potřeby svých bliž
pro míru a umějme se omezit.
Tím se osvobodíme a najdeme štěstí tam, kde se ních, objeví, co mohou udělat pro ty, kdo
nachází, uvnitř nás samých, v sebedání Bohu a žijí v nedostatku.
bližním. A v tomto bodě se omezovat nemusíme.
Ale bylo by špatné říkat:"Mysli na ty, co
Nikdy nebudeme tak ctižádostiví, jako je Bůh
mají ještě méně!" Jakoby neštěstí druhých
pro nás. Zbavíme-li se ctižádosti, získáme
bylo pro nás příležitostí k spokojenosti,
plnost ducha, objevíme nevyčerpatelnou radost. népe je hned vysvětlit, že není normální,
Najdou-li děti pomoc v našem příkladu a v rodin .aby lidé trpěli nedostatkem, a že je třeba
ném ovzduší, dosáhnout toho také. Dávejme před něco podniknout, aby se to změnilo.
nost hrám a hračkám, které nejsou drahé. Učme
je vynalézavosti při použití prostých materiálů
Hlína, voda, písek, zbytky dřeva, hadříky: vy
právějme jim své zážitky, vzpomínky. Tak ukáže
me dětem, co je vnitřní bohatství, vnitřní ra
dost - na rozdíl od radosti z věcí, které vlast
níme. Pokusme se vyrobit s nimi hračku. Budou z
ní mít mnohem větší radost, než z hračky koupe
né!
POMÁHEJME DĚTEM CHÁPAT PROBLÉMY DENNÍHO ŽIVOTA.

Cím dříve jim vysvětlíme, proč jim nemůžeme kou
pit tu či onu drahou věc, tím lépe. Vysvětleme,
proč potřebujeme peníze na důležitější nákup.
Ulehčíme si výchovu, dáme-li dítěti už brzo
"
určité kapesné, s kterým může dělat, co chce:
uvědomí si pak nutnost rozpočtu a volby. Chce-1i
jednu věc, musí si odříci druhou. Na obě nemá
dost peněz. Zasvěťme děti do ekonomických problémů rodiny; tím v nich vychováme smysl pro potře-

BYL BY TO KRUTY B0H, KTERÝ BY NAS STVOŘIL
JEN PRO TENTO SVĚT!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V Miláně začaly přípravy na XX.italský
národní eucharistický kongres-květen
1983; ústřední téma:"Eucharistie jako
střed obce věřících a její poslání."
Na Slovensku bylo letos vysvěceno 19
nových knězý.
1979 vznikl klášter klarisek v Ngunza,
Angola, diecéze Retondo; nyní se chtě
jí usadit v arcidiecézi Luanda mexické
klarisky a španělské půjdou do diecéze
Malanje.
28.7.t.r. bylo v pekinské katedrále Nantona
vysvěceno 5 nových "vlasteneckých biskupů". Podle kard.Feliciho by mela být revise círk.zákoníku/C10/skončena 1982, ale aspoň rok bude
Toto svěcený je platné, ale nedovolené.
trvat, než se ho bude oficielně používat.
Svěcený, které mělo být "protiopatřeným"
Když
přiletěl JP II.v neděli 16.8.vrtulníkem do
k iniciativě sv.Stolce, jenž jmenoval Msgra
Castelgandolfa,
vysel na balkon nádvoří, ale
Tanga kantonským arcibiskupem, bylo přýtom10 min.nenohl říci ani slovo pro jásot lidu;
no 22 biskupů a 400 věřýcých.
všichni přítomní byli policejně kontrolováni a
Členové dominikánského řádu, pracující v
misijních zemích, se sejdou v září 1982 asi a bylo zostřené bezpečnostní zařízení.
Jistě to bude i o římských audiencích.
v Madridu v klášteře sv.Petra mučedníka k
první výměně zkušeností a úpravě misijních / první pol.srpna přijalo v mariánské svatyni
Nuestra Seňora de los Angeles blízko španělské
metod. Téma schůzky: "Dominikánské misijní
ho města Huescy jáhenské svěcení 62 clenu Opus
charisma či kázat dnes nevěřícím."
2.7.1979 byla na indické universitě založe Dei z 16 různých končin. V neděli 80. 8.jim marna katedra křesíanstvý; po skončený studia seillský arcibiskup kard.Etchegaray udělil kněž
ské svěcení. Kněží tohoto hnutí nosí STÁLE ko
na univ.Mysore dostane absolvent diplom.
V zahraničí pracuje 150 japonských misioná lárky , vnější znamení kněžské důstojnosti.
řů; 90 v Latinské Americe, 30 v Asii a asi 10-12 km dlouhá cesta k poutnímu místu La Mentorella, 20 km od Říma, byla přejmenována na ces
20 v Africe a na Středním Východě.
tu Karola Wojtyly, který rád k tonuto poutnímu
Ve Španělsku vstoupila v červnu platnost
hospodářské reformy v Cýrkvi. Návrh bisku místu putoval, má totiž vztah k Polsku. Jako
mladý kněz tam chodíval pěšky, později jako arci
pů sv.Otec schválil. Např. se soustředuje
jměný a přýjmy kléru, prebendy budou zruše biskup a kardinál, a za týden poté, co se ujal
papežského úřadu - ovšem to letěl vrtulníkem.
ny úmrtým těch, kdo je dostávájý/asi 2000
7 Bruselu se bude konat koncem září setkání bel
knězý/, majetek farnosti a diecézý bude
gických sekulárních institutů; středem tématu
spravovat mezidiecézný fond, závislý na
bude"Eucharistie a její slavení jako centrum
biskupské konferenci. Každý kněz dostane
světa". Sekulární instituty jsou řeholní společ
plat asi 600 frs měsýčně, ovsem každý rok
se bude upravovat a knězý, který vykonávají nosti nejnovější doby, např. Schonstattské hnu
výce funkcý, majý právo jen na jeden plat. tí, seskupené na poměrně volné základně.
Katolické noviny "Ya" tvrdý, že tato refor Don Helder Camara, brazilský arcibiskup, oslavil
ma je vlastně zavedený socialismu do cýr- na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15.8.zlaté
kevných institucý. Do penze smějý jýt kně- kněžské jubileum. Sv.Otec mu poslal vlastnoruč
ní gratulaci.
žý v 65 letech, musejý jýt v 70 letech.
V červenci se konal v Tulouse mezinár.teol. V OSSR byli opět zatčeni dva kněží, dominikán a
jesuita, snad pro podzemní činnost. Kardinál
kongres o Nej světějším Srdci Páně jako
Tomášek intervenoval, ale marně.
cestě k civilizaci lásky. Pořádal jej in
Katoličtí ukrajinští biskupové vydali prolnásestitut Nejsv.Srdce k 25.výr.encykliky
ní, v němž odsoudili tak zv.Lvovskou synodu z r.
Pia XII. Haurietis Aquas.
Dalšý dvě světice majý dostat titul učitel 1946 jako neplatnou."Synoda",které se nezúčast
ka Cýrkve: sv.Hildega.rda z Bingen, benedik nil ani jediný biskup, jen pár kněží a laiků,
tinka, nar.1098, zemř.1179, a italská mys odtrhla na přání ateistického SSSR uniaty, t.j.
tická 18.st. Veronia Giulani. Kandidáty na katolíky východního obřadu, od katolické Církve.
tento tilul jsou mj.sv.Bernardin ze Sieny, Proti prohlášení ukr.biskupů protestoval moskev
ský patriarcha Pimen u sv.Otce, který odpověděl
florentský arcibiskup sv.Antonýn a prvný
benátský patriarcha sv.Vavřinec Justiniani vyhýbavě, nemůže kárat katolíky za věrnost Círk
vi. Lvovská synoda byla papeži několikrát odsou
/14-15.st./.
zená. /1953, 1979, 1980/.
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BDĚLÉ OKO

láskou často mluví...Když
navštíví rodnou vesničku.. . .
Všichni příbuzní vám přejí štěs
tí, těší se na svatbu...Bude nás
hezky přes sto pod tou naší lí
pou. i my s tátou tam kdysi slavi
li svatbu..Ach.."utřela si slzu.
"Co to znamená?" opakovala Anita
ještě ledovějším hlasem.
"A..Anito..přece nevěříš...?!"
"Přinesli jsme ti i trochu peněz,
abys měl na knihy a nemusel sis
vypůjčovat od cizích. Nebo ti
snad půjčila tvá roztomilá dívka?"
Anita dupla podpadkem a sevřela
rty. Tvář se jí zalila rajsko-jab
líčkovou červení:"To je tedy tvá za
pomenutá peněženka, synu pana továr
níka?! Te3 je mi to úplně jasné! Pod
vodníku! Darebáku! Lumpe! Mizero!..."
Ostatní slova se neodvažuji napsat. Byl
;;; bych nikdy neřekl, jaká páchnoucí špína se
může vyhrnout z těch sladkých úst, které
jsem s takovou láskou líbal, obdivoval, po
slouchal! Když se přede mnou nahromadil kopec
nadávek a ponižování, Anita se prudce otočila,
pak na mě znovu pohlédla, vrazila mi svou něž
nou ručkou tak mocný políček, že mi vytryskla
krev z nosu a rozzuřená zmizela v davu.
Zíral jsem za ní s otevřenými ústy. Ústa jsem
otevřel nejen proto, že mě má láska tak rychle
opustila,nýbrž i proto, že se mi najednou roz
košná, trochu kočičí krasavice objevila v doce
la jiném světle. Měla ráda mne - nebo čekala na
mé peníze? Přesně řečeno, peníze mých bohatých
rodičů!
Ano, rodičů? 25
Obrátil jsem se, abych si se svými "rodiči" po
hovořil. Ale ti se ztratili také. Jako kdyby
byli vůbec neexistovali!

"Podívej se, už mají učebni
ci, kterou potřebuji,"řekl
jsem své dívce Anitě.
Ovšem, že jsem ji miloval.
Miloval jsem ji tak šíle
ně - promiňte - že jsem
nedbal na varování kama
rádů - žárlivých - a do- •
mlouvání příbuzných - žo-‘
ků a truhlíků plných pe
něz. Anita-nebo smrti
Ovšem až po zkouškách.
V obchodě jsem našel ještě
pár vhodných knih, ale když
mi prodavač úslužně podal
pokladní blok, mamě jsem
hledal peněženku! "Vždy! jsem
ji večer* dával do kapsy,"zabru
čel jsem udiveně. Po chvilce
hledání jsem poprosil rozpačitě
svou lásku, aby mi půjčila dvě
stovky, S jistým váháním vytáhla
bankovky, já zaplatil, prodavač mi s pokr
čením nosu podal úhledně zabalené knihy a
neotevřel mi tentokrát dveře. Jistě si
všimnul, že nemáme dosud snubní prsteny.
Trapné! Kde může ta zatracená peněženka
být?
Zamířili jsme ke kavárně se stolečky na
ulici. Právě jsem se chystal odtáhnout
židli, aby si má láska mohla sednout,když
se z davu vynořily dvě postavy, chlévem
páchnoucí sedlák s křivýma nohama a velmi,
velmi tlustá žena v šátku.
"Karle! Karlíčku!" zavřeštěla žena a vrhli
se mi kolem krku."Přijeli jsme tě navští
vit, synáčku! Donesli jsme ti máslo od na
ší Hnědky a tatínek med od včeliček!"
Zůstal jsem jako zkopmělý. Ani ta pootev
Když jsem dona v hale kladl do košíčku na poš
řela svá/ovšem že rozkošná/ ústa.
tu poukázku na dvě stovky pro Anitu - trapný
"A také tvá oblíbená jablíčka. Pozdravují
dluh, že? - spatřil jsem mezi dopisy jinou
tě sourozenci, Máňa, Joža, Prokop, Jirka,
poukázku. Zvědavě jsem ji vylovil.
Andula, Božka, Růženka, Jindříšek, Lojza,
Můj otec, velmi bohatý továrník, poukazoval
Láda, Věra, Zuzi...prostě všichni, až na
detektivní kanceláři BDĚLÉ OKO pět stovek. Oto
ty dva caparty v kočárku..."
"Co to znamená?" zeptala se Anita ledovým čil jsem poukázku. Na zadní straně jsem se do
četl, že po stovce dostanou dva herci a zbytek,
hlášen. Mráz mi přeběhl po zádech.
"Vůbec vás.." začal jsem, ale tlustá žena tři stovky, je honorář za odbornou poradu v
detektivní kanceláři BDĚLÉ OKO.
udusila má další slova na svých ňadrech.
Zíral jsem do prázdna. Nevnímal jsem vůbec
Marně jsem se snažil vyprostit.
obraz krásné dívky na zdi - maminčin portrét
"Chlapče drahý, tak ty budeš brzo panen
jako mladé dívky - od slavného malíře, ani
doktorem! Brzo! A nestydíš se za své sta
služebnou, která vklouzla do haly a začala peč
ré, udřené rodiče, prosté venkovánky, ani
livě otírat prach.
za bratry a sestry, ach, slečno, dostane
V hlavě se mi náhle začaly přestavovat věci na
te charakterního muže, ujištuji vás.."
správná místa - až se celé seskupení skutečnos
Tlustá venkovanka se zarazila:"Doufám, že
tí úplně změnilo. V těchto skutečnostech už ne
jste jeho snoubenka, o které s takovou
bylo pro Anitu místo.
A.B.

zněla oficielní příčina smrti:sebevražda
ZLOČIN BEZ TRESTU!Přesto
otravou svítiplynem. Později rozšířila policie

V našem i cizím tisku se už objevily Slán
ky o tragické smrti P.Coufala/podle někte jinou versi./Podle našich informací odmítli soud
rých biskupa/. Jednu z nejpřesnějších zpráv ní lékaři podepsat takový protokol/. Verse zně
la: Přemysl Coufal byl v bytě, vně zamčeném, na
přinesl časopis Stiňme der Mártyrer:
Ing.Přánysl COUFAL, ze Zemědělského ústavu lezen mrtev - následkem vykrvácení z pořezaných
v Bratislavě,Zubekova 21.,byl 8.12.80 za- zápěstí.
držen na ulici tajnou policií a odveden k Několika přátelům se podařilo prohlédnout si hla
výslechu. Policie se zajímala o jeho čin vu mrtvého v rakvi. Zjistili těžká poranění ve
nost na Slovensku a spojení se zahraničím. tváři, rozbitý nos a díru v lebce. Pochopili, že
verse o sebevraždě byl neobratný pokus tajné po
Obvinila ho, že je tajný kněz podzemní
Církve.Při dlouhém výslechu se točily otáz- licie zamaskovat zákeřnou vraždu.
Slovenská podzemní Církve ztratila jednoho ze
ky výlučně kolen těchto bodů. Policie mu
ukázala fotografie osob, s kterými se v za svých vedoucích mužů a získala nového mučedníka,
hraničí setkal a míst, kde se zdržoval. Do /ěřící jsou přesvědčení, že Coufalova oběť přine
stal tedy kněz výjezdní povolení, ale byl :se bohaté požehnání.
všude v zahraničí sledován tajnou policií.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
P.Coufal absolvoval skvěle dvě vysoké ško
ly, pracoval na vědeckém díle, ovládal ně V kryptě sv.Petra se pracuje na nové kapli, za
kolik cizích řečí a mel neobyčejně dobrý svěcené evropským patronům sv.Benediktovi, Cyri
přehled o světovém dění. V podzemní Církvi lu a Metodovi; nad prostým oltářem bude karolínna Slovensku skutečně pracoval.
ský kříž a zdi budou zdobeny portréty sv.patronů.
Neznámým způsobem přišla policie na stopu Biskup Infantes Florido z Cordoby-Spanělsko, pro
jeho práce a pozorovala ho pečlivě a dlou testoval u starosty města, že předal řadu křes
ho. Než ho po výslechu propustila, upozor ťanských svatyní mohamedánům. Starosta je komu
nila ho, že ho nespustí z očí, pozve ho
nista. Mohamedáni se netají sím, že chtějí znovu
znovu k výslechu a koncem ledna s ním něco pro sebe zabrat Andalusii, kde býval kalifát.
podnikne.
Už sv.Don Bosko řekl o "mrtvých zpovědnicích:
Coufal byl výslechem a obviňujícím materiá papeži .-"Důležité věci může zachránit jen sva
len otřesen. Změnil se. Dosud přátelský a tost: větší horlivost a víc lásky věřících ke
hovorný Přemysl zvážněl, uzavřel se, s ni zpovědnicím. Většina kléru neuděluje tuto svá
kým nechtěl mluvit a přátelům řekl, že je tost, jiní jen o velikonocích a pak už ne. "
na každém kroku pod dozorem. Měl strach,
Sv.Don Bosko zpovídal velmi často. Lidé zpověd
vycházet sám, ale nepřijímal ani návštěvy. potřebují, aby se zmenšily staviy depresí, opuš
V lednu 81 mu dala policie dvě možnosti:
těnosti, beznaděje a zoufalství, které - podle
bud spolupracovat - nebo počítat s násled psychiatrických klinik - stále víc zaplavují
ky. Dali mu několik neděl na rozmyšlenou. lidstvo.
Věnovali mu i kalendář se zaškrtnutým da- Podle mluvčího vlády NSR dnes už devítileté děti
tem 23.února. Několik dní před termínem
sahají po hašiši a jiných omamných jedech.
prozradil příteli, že ho chtějí vydírat.
Jesuita Danie Berrigan a jeho bratr, odpadlý
Ač. zaplatí 20.000-a případ dají ad acta!
kněz, byli odsouzeni v USA za protiválečnou
Coufal však platit nechtěl.
agitaci k 10 letům vězení. Oba bratři s šesti
V pondělí 23.2. předal znanému lístek, kde jinými osobami se vloupali do dílen General Elec
prosil, aby vyřídil některé věci, které už tric a zničili kladivy dvě hlavice raket. S nimi
sám vyřídit nemohl. V 18 hod.,po návratu z byla odsouzena i řeholnice a jedna matka. Byl-li
práce, zjistil poruchu na el.vedení. Hlásil tento zločinec vyloučen z jesuitského řádu/ievíme
to domovníkovi. 24.2.se neobjevil na praco■Katechismus Botschaft des Glaubens, jehož autoři
višti. Jeho přátelé šli do bytu. Na dveřích jsou mj.biskupové Stimpfle z Augsburgu a Hengsbyl lístek elektrikáře, že dnes opravy ne bach z Essenu, se setkal s určitými pochybnost
dělá. Přátelé klepali na dveře-mamě. Po mi u Kongregace pro kněze; neodpovídá plně kato
svítili si zápalkou a zjistili, že klíč v lické víře. Biskupská něm.konference, která učeozámku není; oznámili to domovníkovi, jeho nici dala Imprimatur, bude o ní diskutovat na
paní zavolala policii, která otevřela byt podzim.
a s paní vstoupili dovnitř. Za pootevřený Pax Christi rozdělovala v USB dotazník o vojen
mi dveřmi koupelny bylo vidět mužské nohy. ské službě. Je tam mj.věta:Věříme stále, že vo
/Podle našich informací bylo všude plno
jáci, kteří jsou ochotni k vojenské službě, mají
krve/. Policie byt zapečetila.
podíl na zločinu, aí to vědí nebo ne.- Dále věta:
V bytě byl otevřen plyn, ne však silně a
"Raději rudý než vrah!"Jasný důkaz, že tato orga
dlouho, jinak by zápalka způsobila výbuch. nizace je v komunistických rukou. Lidé ji hcufně
vpouštějí. Předsedou Pax Christi je biskup Moser.
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN
SLOVENSKÁ POUŤ V EINSIEDELN
u příležitosti svátku patronky Slovenska, Sedmibolestné Panny Marie
Mše sv. ve 12,00 hod. Inf. P.Baník, P.Mazák
20.9.

MŽE SV. SLOVENSKÉHO NOVOKNEZE P. STANISLAVA HRUŠOVSKÉHO V CURYCHU
v Herz Jesu Kirche, Unterkirche, Aemtlerstr.46. v 19,00 hod. 20.9.

OSLAVA SV.VÁCLAVA V CURYCHU v KOSTELE SV.JANA BOSKÁ,
Feldstr.109. Promluvu má P.Dr.Msgr.Jaroslav šKARVADA z Říma
19,00 hod.
ALE
PŘEDTÍM VE 12 HODIN
NAŠE SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ NA SCHWÄGALPU POD SANTISEM
v ekumenické kapli. Slavnostní promluvu má rovněž
P. Jaroslav ŠKARVADA.
Začátek mše sv.ve 12 hod.
Vuřty, dobrou náladu /a pro jistotu deštník, ale doufejme, že nám bude přát
počasí/ s sebou.

27.9.

VEČER tentýž den v Curychu oslava v sále pod kostelem sv.Dona Boská kde se
obvykle scházíváme.
HURÁ

NA

OSLAVY

DO

WI N T E R T H U R U !

10 ler trvání koste
la. 10 let trvání na
šich mší svátých.
Sv.Václav i ve Winterthuru. Oslaví ho s ná
mi i Chorvati.

Mše sv. v 19,00 hod. - 26.9.
Po mši sv. oslavíme výročí kostela
sv.Ulricha i našeho národního patro
na ve všech společenských místnos
tech. České speciality.
Vystoupí FOLKLOR 74 - taneční skupi
na pod vedením paní Výrostkové a
pana Šaška.
A náš milý hlavní římský náčelník

P.Š KA RVADA k nám přemluví při mši sv. a
lavic se zúčastní našich radovánek!
A CO NAŠI MLADÍ?]
~21.9.-23.9. Apoštolát mládeže v
Casi.es, inf.P.Simčík
3.-16.10. Tábor pro děti v
Casies, inf.P.šimčík,P.Birka
26.12.-2.1.82. Duchovní cvi_
čení pro mládež s rekreací. Povede P.Josef KOLÁČEK z Vatik.rozhlasu.
Přihlášky mladých od 16 let u českých misionářů.
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA VE WINTERTHURU 21.11.
inf. P.šimčík.
- PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND
V QUARTENU-S Otcem KUNERTEM, S.J.
Inf.P.V.Vondra. Počet míst je omezený, proto si pospěšte! 30.10. -1.11.

A

H L A V N Ě

MYSLEME
BOHOSLUŽBY

NA NEPOMUCENUM

AARAU - u sv.Petra a Pavla-u nádraží- v
kryptě, každou druhou sobotu/P.B./ 18,15 h.
BADEN-kaple sv.Sebestiána/vedle far.kostě
la, každou druhou neděli/P.B./
11,15 h.
BERN-Dreifaltigkeitskirche . sobota 18,00 h.
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.ned. 9,30 h.
BADEN-každou 3.ned.slovenská/P.K./ 11,15 h.
CURYCH^erz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.
neděle - česká 19,00
CURYCH-St.Josefsheim, Hirschengraben 64.,
Slovenské bohoslužby, neděle
9,30
C0RTA1LL0D-10 km na juh od Ne ucha tel, 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 Grancy29.1.patro,
4 .ned.v mesiaci/P.M./
9,30
RpTI-TANN-kaple u katol.kostela P.Šinčík posílá pozvánky
9,30
LUCER4-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.GALIilN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34
WINTERIHUR-St. 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

Oznámeni přesných dat nepravidelných mši
sv.posilaji misionáři, jejichž zkratky jme?
jsou uvedeny v závorce, všem veřicim oblas
ti, v které působi. Sdeli i telefonicky.

OTCOVĚ MISIONÁŘI
P,Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrustistr.26,
tel. 041-312635
P.Josef SimOÍK-8004 ZORECH, Brauerstr.99.
tel.01-2415025, P.Anton BANÍK,01-2414455
P, Martin NV^ZÁK, 1110 M0RGES,La Longeraie,
tel.021-717713
P,Vilém VCNDRA, 8735 St.Gallenkappel,
t.O55-88146O-redakce a administrace KLUBU

Speicherská farní obec oslaví příští rok
100 let svého trvání. Z podnětu české ro
diny se rozhodla, že podpoří naši českou
a slovenskou kolej pro bohoslovce v Římě
NEPOMUCENUM. Z domova, kde se dříve dělá
valy sbírky a posílali biskupové podpory,
dnes nedostane kolej nic. Je odkázána na
milosrdenství dobrých lidí - tedy i na
nás, aby naši hoši mohli vystudovat na
jáhny nebo na kněze.
Sbíráme na kolej při každé příležitosti,
při pouti, na duchovních cvičeních i sou
kromě u našich i u Švýcarů.
Tento podnik speicherských katolíků je
však zvlášt velkorysý. Po domluvě s Otcem
rektorem P. Karlem VRÁNOU bude určen způ
sob, jak by nejvhodněji Speicher - Appenzel - mohl naši kolej podpořit.

Jste-li v některé švýcarské nebo německé
farní radě a vysvětlíte svým přátelům těž
kou situaci koleje, jistě se smilují a ta
ké uvolní část peněz nebo budou některou
neděli vybírat na naši kolej NEPOMUCENUM,
Většina z Vás zná některého z našich řím
ských kněží nebo bohoslovců. Mnozí znáte i
Prof.Dr.Otce Karla VRÁNU a jeho kněžské kva
lity, vždy? nám dával několikrát exercicie.
Vede kolej s dvěma dalšími kněžími a
P.špidlíkem, děkanem Orientálního ústavu a
velkým učencem - a naším častým exercitá
to rem - velmi dobře. Zamysleme se všichni
vážně nad tím, jak bychom jim aspoň finanč
ně jejich posvátné poslání ulehčili!

Oné rodině ve Speicheru - vřelý dík a
uznání!
Naše čtenářka, paní Margareta Caduff, ztra
tila náhle svého jediného syna. Nebylo mu
ještě ani 40 let, zanechal manželku a tři
déti. Byl velmi oblíbený, o tom svědčila i
velká účast jeho přátel ze zaměstnání, z
politické činnosti, ze sportu a odjinud při
pohřbu. Paní Caduff se zúčastní skoro vždy
exercicií, posledně jsme ji viděli na pouti
v Lurdech. Vyslovujeme ji hlubokou soustrast
a účast v jejím zármutku a přejeme jí, aby
ji Pán Bůh potěšil.
'CO JSTE UDĚLALI PRO JEDNOHO Z TfiCHTO MÝCH
NEJNEPATRNEjSÍCH BRATŘÍ, PRO MNE JSTE UDĚ
LALI ."
Mt 25,40.
28
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PŘEDSTAVENÍ ŘÍDÍ

Na divadelním plakátku činohry Národního divadla si můžete dole pod
výčtem osob a obsazení přečíst: představení řídí pan Eduard Pavlíček
nebo jiné jméno. V divadelním jazyce se této funkci říká inspicient a
zraněná to že"dohlíží"na představení. Je to pán-nebo v důsledku infil
trace žen do všech povolání i paní - který zkouší spolu s režisérem a
pak, kdykoli se příslušná hra hraje, je přítomen každému představení
a dohlíží na to, aby všechno probíhalo podle intencí režiséra tak, jak
to bylo nazkoušeno. Inspicient je zplnomocněn zapsat každý výkyv z to
hoto řádu do tzv.protokolu. Můžeme se tam např.dočíst:"Ve 2.obraze byl
nedostatečně upevněn obraz, který během hry spadl." Nebo:"Paní N.zmeš
kala začátek zkoušky o 15 minut."
Často vydává k zapsání různých prohřešků pokyn sám režisér, řka:"Napište pana.."Někdy se
stane - jako v každém zaměstnání - že někdo něco odnese zcela nevinně za někoho jiného. V
Národním nazýváme tento justiční omyl heslem"Napiště pana Rubika". Vzniklo to kdysi dávno,
kdy pan Karel Želenský, příslušník slavné staré gardy, režíroval nějakou hru, v níž hráli
jeho osobní přítel pan Třebovský a tehdy začínající Otto Rubik. Večer před zkouškou se želenský s Třebovským zdrželi ve vinárně a pan Třebovský zaspal. Režisér dal pokyn k zahájeni
zkoušky a inspicient mu ohlásil nepřítomnost páně Třebovského. "Půjdeme dál bez něho",roz
hodl pan režisér. Ale nebyl zde ještě pan Rubik, který měl dost času. A tak když ohlásil
inspicient, že není ani pan Rubik, řekl pan režisér Želenský onu okřídlenou větu: "Skočíme
to celé, ale napište pana Rubika!"
Ale vra trne se k panu inspicientovi. Musí být v divadle první a musí zkontrolovat, zda je v
pořádku scéna, zda fungují všechny vchody, zda je vše vykryto, aby nebylo vidět do zákulisí,
zda jsou na místě všichni herci a ostatní složky, zkrátka, zda je možné v pořádku začít,
odehrát a skončit celé představení, které je každé jiné a ná své zvláštnosti, těžkosti a
láskali. K tomuto účelu má pan inspicient svou vlastni knihu s textem hry a vpisuje si do ní
od začátku zkoušek své poznámky: ke má být nábytek, odkud a kdy vstupují na scénu herci,kdy
se rozsvítí a kdy se zhasne, kdy zazní fanfáry a kdy gong, kdy zaštěká v dálce pes a kdy
začne pršet. Podle této knihy pak každý večer"jede"jako podle jízdního řádu. Má ji položenou
na pultíku za scénou. Nad ním je deska se spoustou tlačítek, páček a barevných puntíků se
světýlky; a je tam také mikrofónek, citlivý i na šepot, kterým si pan inspicient přivolává
herce i jevištní pomocníky ze všech koutů divadla. Všude v divadle, na chodbách i v šatnách
jsou reproduktory, ze kterých je slyšet, co se mluví na jevišti a do toho se co chvíli ozve
přidušeně:"Připravte se, prosím, na třetí obraz. Třetí obraz, prosím. Dámy-Petrovická a Ma
tulová, pánové Pehr, Dohnal a Ráž." Kraně toho rozsvěcuje inspicient od svého pultíku svě
týlka s čísly příslušných obrazů, takže všude na chodbách za jevištěm je na světelné tabuli
rozsvícen nápis:"Ticho!"a k ternu číslice obrazu, který právě probíhá na scéně. Knoflíky dá
vá rovněž znamení provazišti, orchestru, zvukařům i pánovi u opony. To se rozumí, tohleto
by byla nuda. A tak se někdy"dovádí". Pan inspicient Roubal volával před začátkem generálky:
"Vážení, za pět minut jedenáct. Došlo k nejhoršímu, generálka. Omluvy nepřijíirám, vše jako
večer, s mimikou a s grimasama!" Během představení volal do šaten: "Smolík, Smolík, pojd,
Františku, už tady extemporujeme!"Jindy zlobil:"Prosím na čtvrtý obraz. Prosím Mistry Nesvatbu, Pehra a Munzara, dále pány statisty-a také StEPÁNEK!" V "Irkutské historii"jsme
spolu s Marešem hráli dva chuligány. Roubal nás volával:"Duo Pižla-Zelenka","Stercl-Effa",
na další repríze"Willy Kuk a Šváb Malostranský", a nikdy mu zásoba komiků nevyschla. Paní
Glázrovou strašil: "Maryčko, právě jsme začali bez tebe, vem to ted šestsettrojkou!"
Herci pochopitelně nezůstávali nic dlužni. František Roland mučil inspicienta Gerlického.
Inspicientské knížky jsou vázány v tuhých deskách, v universálním kancelářském kropenatém
papíře. Hrála se Ibsenova"Divoká kachna"a tuto knihu měl Gerlický otevřenu na svém pultě na
té stránce, která se právě hrála. Roland vzal Ibsenovu hru"Paní z námoří"a otevřenou na
stejné straně ji položil místo "Divoké kachny". Gerlický se vrátil k pultíku a strnulvšech
no stejné, formát, vazba i stránka, ale osoby a slova úplně jiná. V nejistotě utíkal do své
skříňky pro "Divokou kachnu". Když se vrátil s prázdnou, našel na pultě opět "Divokou kach
nu". A když mu tohle provedl Roland během jednoho aktu několikrát, začal si Gerlický myslet,
že fantazíruje. 0 přestávce přiběhl do šatny a div neplakal:"Jsem trop na nervy, musím do
důchodu! "Řekl jsem, že pan inspicient píše všechno do protokolu, ale neřekl jsem, že tyhle
dopisy dostává na stůl ředitel a v opise také pan šéf, a že z téhle četby vyvozuje různé dů
sledky. Taxé píše, kdo zlobil a co vyvedl. Všimli jste si, že skoro vždy píši "PAN inspici6111?
Bohumil Bezouška

POPRÁZDNINOVÝ HUMOR
Žák dostal otázku, kdo objevil Ameriku. Nevěděl. Uči
tel řekl:"Kryštof Kolumbus."žák se vracel na místo.
"Kam jdeš?""Já myslel, že jste vyvolal dalšího!"
Fotbalový fanoušek vypravuje o nedělním zápasu:"..pět
minut před koncem zápasu nastala dramatická situace;
všichni se stáhli do obrany, byli tam jako sardinky!"
"Tak namačkaní?""Ne, ták bezhlaví. "
V USA přemlouvá advokát svého klienta: "Opravdu jste tu
banku nepřepadl? Mně byste měl věřit, jsem váš obhájce,
ne žalobce. ""Nepřepadl.""Tak se obhajoby vzdávám. Ne
mohl byste mi vyplatit za ni honorář!"
"Tati, kup mi čokoládu!""Nekoupím. ""Tak mi aspoň na
řež! ""Proč? ""Budu brečet a čokoládu mi koupí maminka.”
"Slyšel jsem, že ta nová hra má malý úspěch.""Ano.Když
jsem včera volal do divadla, kdy začíná představení,
zeptali
-"'“it.
se mě, v kolik hodin by se
mi to hodilo."
"Mami, zítra nemusím
do školy.""Proč?""Pan
učitel říkal, že kdo
se nenaučí básničku,
ať do školy vůbec ne
chodí. "
"Moje žena je z dvojčat.""A nestalo se vám dosud, že byste si ji s
druhým dvojčetem spletl?""Kdepak. Její bratr má pořádný plnovous."
Vyzval ji k tanci. Chvíli tančili a pak se ho zeptala:"Já tančím valčík.
Co tančíte vy?"
"Kupte manželce květiny, tím jí povíte vše.""To je zbytečné, ona mě ne
pustí ke slovu."
"Co jsi tak ospalý?""Ale žena mě každou noc budí, že v bytě šramotí zlo
ději. ""Ták ji vysvětli, že zloději ne šramotí.""To jsem udělal. Ted mě
budí, že nic nešramotí, že nás určitě zloději okrádají. "
"0 dovolené jsem byl na Labutím jezeře.""My byli na Balatonu."
Soudce:"Vaše paní se chce dát rozvést a tvrdí, že jste ji celý rok ignoro
val.""To tedy lže! Já jsem si ji celý rok ani nevšimnul!"
Nabádá lékař pacienta:"Dejte si místo piva jablíčko.""Ale pane doktore, co
pak mohu sníst za den třicet jablek?"
"Jsem na světě úplně sám. Nemám než toho psa.""Tak proč si nekoupíš ještě jednoho?"
"Začnu držet dietu až v zimě. ""Proč?""Protože pak jsou dny kratší!"
"Proč nechceš, aby se stal Huber prokuristou?"" Protože byl kdysi zasnouben s mou manželkou.
A já nesnesu vedle sebe někoho, kdo je chytřejší než já. "
Josef prohraje v kartách. "Ted nemám u sebe peníze, zaplatím ti zítra,"říká vítězovi. "No do
vol! Neměl jsi karty vůbec hrát. Cím ted zaplatím kávu?"
Poručík je netrpělivý, protože jeden z vojáků je ohromný neši
ka. Nakonec mu radí:"Víte co, kupte si kanón a osamostatně
te se!"
Po absolutoriu autoškoly se zeptala dívka zkušebního komi
saře: "Může mi ted koupit tatínek auto?""Ano-a ne jedno!"
Povídá soused sousedce: "Slyším, že váš syn hraje na housle.
Dovolte, abych mu daroval tyto housle.""Vždyť nemají ani
jedinou strunu!""Právě proto."
"Proč ta paní kulhá?""Je obětí své víry. ""A v co věří?"
"Že má velikost boty 36."
S novým panem farářem jsou farníci spokojeni. Jen jim va
dí, že se málo holí. Jedna farnice se ho taktně zeptá:"Jak
často se má vlastně člověk holit, pane faráři?"Ten si ji po
zorně změří a prohlásí:"Při vašich řídkých vousech bych ra
dil taK jednou za čtyři dny."
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BRAMBOROVĚ ČTVEREČKY S MÁKEM. - Uvaří se 2 kg
brambor, do horkých se zpracuje půl
kg mouky, 3-5 vajec, sůl. Rozválí
se plocha na on silná,
krájí na 4 cm široké
pásy, vloží na suchý
plech a peče v troubě
do růžová, dle potřeby
ŽAMPIONOVÝ SALÁT /pro 4 os,/ obrací. Upečené se roz
500 g čerstvých žampionů, 4
krájí na čtverečky, dá
karotky, svazek ředkviček, ze se do mísy, promíchá
lená petržel, půl čerstvé okur asi 15 dkg mletým má
ky, trochu hlávkového salátu, kem, dá se vařit litr
citrón, 4-5 Iž.jogurtu, salá mléka, do něj přidá
tové kořené, pažitka. - žampio 10 dkg cukru, 10 dkg
ny nakrájíme na plátky a 3 min. másla, vařícím mlékem se čtverečky polijí, při
vaříme ve slané vodě se šťávou kryjí poklicí a půl hodiny nechají stát na tep
z půlky citrónu. Přecedíme a lém místě, aby mléko vsáklo do čtverečků.
dáme vychladnout.-Smícháme šťá
vu z druhé pol.citrónu s jogur ŠKUBÁNKY. - Oloupe se 1 1/2 gr brambor, nakrájí
na větší kousky a vaří se v
tem a salátovým kořením i jem
čisté, slané vodě. Když
né nastrouhanou karotkou, ředkvičkami, pajsou uvařené, scedí se
žitkou, okurkou a petrželí a nakonec i s
polovina
vody /něco přes/
žampiony. Smíchané položíme na salátové
do
čistého
hrnku. Brambo
listy a posypeme salátovým kořením.
ry vařečkou urovnáme, oso
PAPRIKOVÝ GULÁŠ SE ŽAMPIONY. - 500 g hov.
líme, zasypeme 10 dkg kru
masa, 500 g čerstvých žampionů, 4 peperony
pice a 10 dkg mouky. Udělá
nebo zel.papriky, 4 cibule, česnek 2 lžíce
se vařečkou 5-6 děr, na to
tuku, paprika, sůl, 5 rajská nebo protlak,
se nalije scezená voda a dá
vývar nebo vodu, 4-5 brambor. - Žampiony
se to na 12 min.vařit. Pak
a maso nakrájíme na kousky. Papriky na
se škubánky scedí, aby tam
proužky, žampiony s našem osmažíme na tu
žádná voda nezůstala a va
ku. Přidáme nakrájenou cibuli a česnek,
řečkou dobře promíchají, aby
papriku, sůl, pokrájená rajská a dusíme.
nebyly žmolky. Škubánky musí
Nakonec přidáme nakrájené brambory a dovabýt krátké, tuhé, ne mazlavé,
říme.
Škubánky se vykrajují lžicí
BRAMBORY PROKLÁDANÉ VEJCI. - Kg brambor,
omočenou v sádle nebo v más
4 dkg tuku, 3 dkg uzené angl.slaniny,
le, sypou se strouhaným tvarohem nebo mákem. Též
2 dkg cibule, 3 vejce, 1/4 l kys.smetany, se mohou dát opéci se škvarky.
vejce, sůl, pepř. - Uvařené brambory olou
pané, nakrájíme na plátky, osolíme a smí PREŠPURSKÉ ROHLÍČKY.
mouky se na
cháme se slabě osmaženou cibulí. Do vymaš- 14 dkg másla a 20 dkg
dá do mísy,
vále nožem rozetře,
těné a strouhankou vysypané nádoby dáme
sůl,2dkg
přidá
se
žloutek,
střídavě vrstvu brambor, pak plátky na
a droždí;
cukru,1/16 1 mléka
tvrdo uvařených vajec a posypeme drobně
me a dátěsto
propracuje

nakrájenou slaninou. Končíme vrstvou
děláme
brambor. Před dopečením zalijeme kyselou me vykynout. Pak
plníme
rohlíčky
a
smetanou, do níž jsme zamíchali vejce, sůl
you náje ořechopepř a ještě dopečeme.
divkou.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ

DOKÁŽETE TO ?

CEIEROVÉ TCASTY. - Postrouháme tvrdý sýr
a smícháme jej se stejným množstvím strou
haného celeru. Směsí posypeme máslem po
třené plátky veky. Na plechu v troubě
chlebíčky zapečeme - ne zprudka. Zdobíme
oetrželkoin a kaparou.
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