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"mužem roku"prý se stal conputer. Nu-rozdíly jsou patrné na první pohled; conputer by si
ani ta nejméně pohledná dívka nenamluvila. Není to muž, nýbrž stroj. Tento stroj nemůže
vnímat a tvořit, nemůže zdokonalovat svou osobnost-protože žádnou nemá-a je i určitým nepří
telem lidstva; bere člověku práci a nemáme ještě conputer, který by čas, ušetřený prací
našeho conputeru, lidsky zaplnil.
S výjimkou naprostých idiotů rrá každý člověk touhu, být víc člověkem, že si k tomu volí více
méně nevhodné prostředky, je jiná věc. Avšak touha tu je, a tím se liší od conputeru. Člověk
snese spíš těžký život než život beze smyslu. Jakmile si uvědomí-a£ právem či neprávem-že
jeho život, jeho poslání je nesnyslné, začne se ohlížet po jedu, po provaze, po vhodné pro
pasti - nebo po jiném způsobu života. Pak se bud rozvede, nebo shání omarmé jedy, odpadne od
kněžského poslání či se zařadí do mas, táhnoucích ulicemi s nesmyslnými hesly.
Člověk, kterého nyšlení bolí, začne nahrazovat rozum vůlí. Vůle bez rozumu se chová jako
conputer. Nereaguje na důkazy, na skutečnost, ale jde mechanicky k cíli-obvykle nesprávnému.
Když se porozhlédneme kolem sebe-i do sebe-zjistíme, jak málo lidí se řídí zdravým rozumem.
Jak v nich vybuchují vášně-a nemusí to být sex, jsou vášně rmohem nebezpečnější-jak je str
huje veřejné mínění, jak se ze strachu zařazují ke straně, která neirá pravdu. Snad něco sli
buje, snad je v módě, nebo je jen synpatická.
Je tedy conputer opravdu"mužem roku"-lidský conputer, jdoucí mechanicky životem do propasti,
protože není dosud conputer, který by se do\edl pozvednout sám nad sebe - k Bohu. Ani lidský
conputer to nedokáže.
V člověku ovšem rozum zůstává, i kdyby ho založil do šuplete pod prádlo-ale stačí pořádný
otřes-nemoc, hrozba nezaměstnanosti, války či ztráty milované osoby-a najednou se šuple otví
rá a rozum putuje na své místo. Společenský nátlak se uvolní, veřejné mínění utlumí, vášně
zvadnou.
Je však důstojné člověka, aby čekal, až ho něco praští po hlavě a pak teprve začal přemýšlet?
Aby neužíval to, co ho dělá člověkem, totiž rozumu? Aby se stal "hrdinou roku"conputerem?
Ne-díky za toto vyznamenání. Je
to ve skutečnosti ponížení člově
ka na mechanického kývala, za je
hož provázky tahají mistři zla.
Podle našeho cíle se pozná kvali
ta našeho života. Jdeme-li záměr
ně k Bohu, nejsme sice"hrdiny ro
ku" tj. conputery, ale jsme osobnost
mi, které nemusí katastrofy nutit,
aby změnily svůj cíl. Naopak, v
katastrofě se víc přitulí do Boží
náruče, protože vědí to, co napsal
Luděk Pachman: .nej těžší doba v
životě člověka může byt i jeho nej
větším štěstím. " Katastrofa conpu
ter rozbije, osobnost pozvedne k Bohu1
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
2.února jmenoval sv.Otec 18 kardinálů. Nej známější jsou: Josef
Znak Otce biskupa Skarvady je
GLEMP, primas Polska, Franjo Kuharič, záhřebský arcibiskup,
Julijan Vaivods, arcibiskup z Rigy/Loty šsko-SSSR/, Jean-Maria čtyřdílný; střídají se na něm
Lustiger, pařížský arcibiskup, Henri De Lubac, S.J./nar.l896/, zlatý kříž na černém pozadí a
svého času zbavený prof. funkce pro odbor vůči encyklice Pia XII stříbrná letící holubice na
červeném pozadí. Podle staro
Humani generis, rehabilitovaný Janem XXIII.,Joachim Meisner,
bylého zvyku je na něm erb
biskup berlínský, C.M.Martini,S.J.arcibiskup milánský a řada
kardinálů, působfch v misijních zemích nebo kongregacích.
2 zaniklé litomyšlské diecéze,
Za přítomnosti kard.Ratzingera a Casaroliho podepsal 25.1.sv. jejíž titul nový biskup má.
Otec novy církevní zákoník, revidovaný Codex luris Canonici z Tato diecéze měla ve znaku
r.1917. K revizi dal podnět Jan XXIII., trvala 17 let, a záko zlatý kříž na černém poli.Obě
níkem se žádnou řídit katolíci od 27.11.1983. Jsou v něm uzáko barvy patří nejen středověké
něny určité obnovy Il.Vaticana, např.v manželském právu, v po římsko-něrrecké říší, ale i
věření laiků určitými úkony, které nejsou vázány na kněžské či pražskému biskupství, z něhož
jáhenské svěcení, ustanovení nových funkcí v biskupství, nut litomyšlská dieceze v r.1344
vznikla. Stříbrná holubice
ných k lepší duchovní péči o katolíky atd.
Až otevře třemi údery kladívkem sv.Otec svátou bránu v bazili je ta, která podle biblické
ce sv.Petra - 25.března t.r. - začne svátý rok-milostivé léto. zprávy přinesla Noemovi větSlavíme 1950 let od vykup itelské smrti Kristovy, jeho Zmrtvých vičku-kterou ovšem holubice
vstání a od seslání Ducha svátého,po němž zahájila svou činnost na znaku v zobáčku nemá. Tak
jedna, svátá, apoštolská a katolická/obecná/Církev.-Už jste se se stává holubice symbolem
přihlásili u Otce Simčíka na pouř do Říma? S obsahem buly se Ducha sv., který se zjevil nad
známil novináře 21.1.arcibiskup Tomko. Sv.rok končí 25.4.1984 hlavou Kristovou, když ho
Také v Kanadě se snaží získat naše Církev nová kněžská povolá křtil sv.Jan Křtitel v Jordá
ně. Tuto holubici inspirovalo
ní; v Torontu je 1 kněz na 3000 věřících.
Na rozdíl od minulých milostivých let se mohou získat odpusuky barevné okno z českého skla
nad oltářem katedry sv. Petra
/odpuštění TRESTU za už odpuštěné hříchy/nejen návštěvou 4
patriarchálních římských bazilik, katakomb a kostela sv.Kříže, v basilice sv.Petra v Římě,
kde se konalo biskupské svě
nýbrž i v určitých chrámech místních Církví.
Gener. audience 12.1. se zúčastnil také P.Hrbata, který je 25 r. cení. Duch sv.je také ochrán
cem diecéze Hradce Králové,
farářem v nejvýše položené farnosti Obergurgl-Tyrolsko, 300
věřících, ale spousta hostů a lyžařů. Sbor v krojích zazpíval jehož katedrála nese toto jmé
no a na jehož území se dnes
sv.Otci u vchodu do audienční síně tyrolské písně. Přišlo i
několik horských průvodců. Darovali sv.Otci cepín, reprodukci rozkládá část litomyšlské die
céze. Dále je Duch sv. atribu
kříže na hoře Waldspitze v Oetztalu/3700 m/ a širák kroje.
tem
Svatých biskupů. Už v ka
Poutníky doprovázeli noví biskupové Otec Skarvada a Hrušovský.
takombách se Duch sv. vyobrazo
Farnost je zasvěcená sv.Janu Nepomuckému. Mužský sbor, zal.
P.Hrbatou před 6 lety, je složen s horalů a doprovází msi sv. val v této podobě a užívání
tohoto symbolu schválil i ca
v kostele, v kapli Andělů strážných/2160 m/ a pod.
řihradský
sněm v r.536. Jiné
V Číně přežívají za obtížných podmínek asi 3 karmelské ženské
kláštery v Pekingu. Řeholnice musejí konat obtížné práce, jed zjevení Ducha sv.-v podobě
plamenných jazyků nad hlavami
na je např.uklízečkou.
Oprava Via Dolorosa v Jerusalemě je po 3 letech dokončena.By apoštolů, připomíná červené
pozadí. Stříbrná a červená
la. zavedena kanalizace a opraveno dláždění z doby Římanů.
Ve školním r.1982/3 je v Rakousku povinné vyučování mohamedán- jsou barvy historických zemí
království českého. Duch sv.
skému náboženství asi pro 6000 mohamed.dětí-2 hodiny týdně,
vyjadřuje i heslo a program
pro 10 a více dětí. Učí 35 učitelů, kteří složili zkoušky,
nového
biskupa OMNEŠ UNUMpolovina jsou Turci, vyučuje se německy. - 1.světový kongres
všichni
jedno. Duch sv.oživu
imarnů páteční modlitby v Teheranu žádá, aby se kázáními při
pravovalo zavedení islamuských států ve všech zemích, aby by je Tajemné Tělo Kristovo Církev a zároveň ji sjednocu
la arabština oficielní řeč mohamed.zemí a pátek volným dnem.
Papež přijal demisi vynikajícího mohučského biskupa kard. Vol je - a to je úkol, který dal
sv.Otec novému biskupovi, aby
ka v den jeho 79.narozenin.
Liga něm.katol.mládeže podala u čs.vyslanectví v Bonnu petici sjednocoval v naší Církvi ty,
které osudy rozvály do všech
s 4000 podpisy, v níž žádá, aby byl z vězení na Borech pro
puštěn těžce nemocný jesuita P.Lízna. Mladí protestují i pro končin světa.
Podle promluvy Msgr.Dr.P.Pol
ti porušování lidských práv v ČSSR. Petice byla zamítnuta.
Polská nár.banka dává letos do oběhu 2 mil.stříbrných mincí s ce ve Vatik.rozhlase IS.l.t.r.
podobou JP.II.Je to první platidlo v Polsku s portrétem žijí Biskupskou mitru věnoval Otci
■Jkarvadovi arcibiskup J.TOMKO.
cí osoby.
3.2.1983 zemřel po přijetí svátých svátostí ve
winterthurske' nemocnici ing. Ladislav HUSÁK.

"Zaplatím zej tra," zkrutnul poněkud Kurt. "Nebo.,
no
jo! Zaplatí za mě milostivá. Když je křesťan
Tentokrát mě neprobudila vůně kávy a roh
líků. Nic cítit nebylo, a to ně probudilo. ka - dokonce baptistka, tak musí přispět bliž
Venku zařinčela tramvaj, zdálky se ozvaly nímu v nouzi! Misko, povzbuň svou ženu, ať vy
zvony. Posadil jsem se na posteli; vedlej táhne portmoné.." otočil se ke imě.
ší postel bylá prázdná. Nikdo na ní nespal i"Já držím kasu, ne ona! "odseknul jsem Kurtovi.
'Ten vstal, oči vyvalené, tvář rudou jako ředkvič
Kde je manželka?
Náhle se mi v hlavě vybavil včerejší večer ka. Ale hostinský ho chytnul za línec, až švy^
zapraštěly a nesl ho pomalu ke dveřím. 3
Zatáhnul jsem ženu do naší knajpy. Nešla
ráda, ale-jako vždycky-mi vyhověla. Seděla "Ať ta ženská zaplatí, když je baptistka,"piš 
mlčky na židli u stolu, plného půllitrů a těl Kurt, dokud za ním nezabouchly dveře. Sly
šel jsem, jak se kutálí po schodech na chodník
karet a poslouchala naše klábosení. Nad
a
dál huláká po ulici:"Ať zaplatí, když je křes
stolem se vznášel mrak kouře z cigaret.
ťanka. .."
Občas sebrala baculatá, svižná číšnice
Napil jsem se piva, a srovnal karty v ruce.
prázdné půllitry a nahradila je plnými.
"Pojíme dortů," zaprosila tiše manželka.
Kurt prohrál už po čtvrté. Já vyhrál. A
"Eh.
Kuš!" odstrčil jsem ji loktem."Když sis
tak jsem měl povznesenou náladu, zatím co
Kurt se podobal býku, který se chystá vy vybrala tak blbou víru, musíš pro ni také něco
vydržet," odseknul jsem a štípnul číšnici do
razit do arény.
"Poslyš, Míšo, tvá žena prý je baptistka?" lokte. Ohnala se po mně. "Hledte si své baptistky, Michaeli," ušklíbla se.
zavrčel a pichlavá očka v tučných tvá

ZLOMENÉ PÉRKO

řích se zabodla do mé ženy.
Věnoval jsem se zase kartám a pití a nevnímal
"No a. .Co je ti po tom? Trumf!" plesknul
jsem už ani tichou postavu po svém boku, ani
jsem kartou o stůl.
zběsilý řev černošské hudby, ba ani kulaté tva
"Ty seš určitě pokřtěnéj jako nemluvně. To ry číšnice. Jen karty a pivo!
je podle baptistů neplatný, že jo, milos
Byl jsem pořádně namazaný, když jsem vstal od
tivá?"
stolu a klikatil si to ke dveřím hospody. Někdo
Žena se zachvěla a neodpověděla.
"Vy jste ve křtinách přebornice, milosti - ale kdo? - mě podpíral a vedl mezi vločkami
hustě padajícího sněhu k autu. Někdo - ale kdo?vá. Může se křtít také pivem?"
Cítil jsem, jak se ke mně žena úzkostlivě mě obratně vsunul do auta, na zadní sedadla,
kde jsem se svalil jako žok obilí. Někdo - ale
přitiskla.
"A protože ny jsme byli pokřtěný jako ne kdo? - nastartoval auto a odvážel mě donů. Tělo
mluvňata, nejsne pokřtěný vůbec a zkusíme se mi otřásalo, v zatáčce jsem několikrát
uklouznul do mezery mezi sedadly a jednou jsem
to pivem!" Vylil zbytek piva ze sklenice
tam
nechal pivo i párky ze žaludku.
sousedovi na hlavu.
"Ty pitomce, nech si blbý vtipy pro svou V polosnu jsem vnímal, jak mě někdo - ale kdo?
vleče do bytu, odstrojuje, vkládá do postele,
starou."
umývá tvář a přikrývá. V polospánku a polo opi
"Takhle vás pokřtili, milostivá, že jo?
Taková blbá víra! To jsem rád, že ně pokř losti jsem si uvědomil, že si onen někdo nelehá
vedle ime, jako obvykle. Až mě probudil hlahol
tili jako prcka, kdybych se moh'sám roz
hodnout, dal bych se k baptistům a nechal zvonů a podvědomí, že není cítit vůni kávy ani
vůni čerstvých rohlíků.
se pokřtít pivem, "hulákal Kurt a obrátil
do sebe dalšího panáka slivovice.
Pomalu jsem se vyhrabal z postele a šel do ku
"Řekni mu, a£ mlčí. Pojčime domů,"zaprosila chyně. Bylo tam čisto a prázdno. Nebyla v kou
žena.
pelně ani v obýváku, šla snad nakupovat? Náhle
šfouchl jsem do ní nevrle loktem."Když
jsem spatřil na stole list, vystřižený se seši
jsi baptistka, musíš si nechat něco líbit. tu, popsaný úzkostlivě úhledným písmem.
Tahle víra se u nás nenosí."
Móťý MZcAoťe, ztZó j'4me ópoťu patnáct tet. Če
"Správnej křesfan si musí nechat i nafac tou ta doba jsem ti byta dobnou manžethou, peckovat a nesmí ani muknout. Nastavit dru
tívo^ hospodyní, mtčeta jsem k tvým pozdním náhou tvář, že jo?" ječel Kurt a vstal.
vnatum z hospody, pnohnaným penězům, k tvému pá
"Drž hubu, otravo,"stáhl ho na lavici Hans. tí a usktebkam pno mou vánu. Byto to mezí. námi.
"Proč bych držel hubu? V demokracii má
\Jcena jsi vsak dovottt, aby se ten ochmetka veprávo každý kecat, oo chce. A já chci tuh ňejne posmívat váné, ktená mí dávata sátu k ži
le milostpaní odkecat, protože rrtí legrační votu 4 Tebou - a -t>ám ses já veňejně vysmát. Ho
víru a vůbec každá víra je legrační."
diny, v nichž se pňetnhne pěno, se zastavá. Pé"Jen víra v tebe ne, oo?" odsunul ho tlus juo, ktené dnžeto naše manžeístvá, jsi sám sunotou rukou hostinský. "Dělá to padesát pět
vě pnetnhnut.
MARIE
marek,"nastavil dlaň.
, „
A.B.

ABY VŠICHNI BYLI JEDNO ..!
Magnetofonová nahrávka první promluvy Otce biskupa při koncelebrované mši sv.v Nepomucenu nebyla někde úplně jasná, proto
je tu a tam vynechaná věta či slovo. Avšak i v nedokonalém pře
pisu je hodně podnětů k tomu, abychom se snažili zít s Kristem
a s jeho Církví.
"Asi bych měl začít poděkováním Pánu Bohu - vždyř proto slavíme
Eucharistii; chci poděkovat za dar, který dal naší Církvi Kris
život. "/Jan 3^ 16/r jestli zde
tus. Poděkovat sv.Otci i vám, kteří jste sem přišli-někteří se
na světě, uvidí jednotu je
značnými obětmi-a kteří jste se za to jistě i modlili.
Dostal jsem imoho blahopřání. Za všechna jsem vděčný. Některá mě ho služebníků.
potěšila, některá mě trochu rozladila. To byla ta, kde se mi gra- Chtěl jsem vám při své první
promluvě vysvětlit,proč jsem
tulovalo k vyznamenání. Za vyznamenání považuji medajle, které
se připnou na prsa. Zde se mi zdá však skoro rouhavé mluvit o vy si vzal toto heslo, a že jeho
znamenání. Nedostal jsem medaili, nýbrž Ducha Svatého. Toho Du uskutečnění považuji za svůj
úkol. Jsem tu k vašim služ
cha, který způsobil, že se Syn Boží stal člověkem, toho Ducha,
bám. Není to tedy vyznamená
který sestoupil na Pána Ježíše v Jordánu, toho Ducha, který ho
vedl do pouště, toho Ducha, který ho provázel v jeho hodině, kdy ní, ale služba. Jsem tu,
se stal-jak se modlíme v kánonu mše sv.-"obětí úplnou a ustavič abych vám sloužil, to zname
nou" , toho Ducha, kterým zakládal Církev Boží a který vzdor všem ná, abychom se všichni snaži
lidským nedokonalostem vede Církev Boží a povede ji do konce svě li přiblížit k Pánu Ježíši,
ta. Tento Duch sv.sestoupil také na jednoho z nás ne proto, aby žít jednotu, kterou žije
Kristus. Jistě - budou mezi
ho vyznamenal, ale aby z nás udělal ještě víc svou Církev. Při
rozhovoru přede dvěma dny mi napadlo: Je to skutečně tak, že kde námi diskuse, každý máme ji
jsou dva nebo tři-tam jsou čtyři-tam je totiž s nimi Kristus Pán, nou povahu, někdy se i tro
chu pohádáme, ale v j ádru to
a tam už nejsou ani čtyři, protože tam začíná Církev a kde je
kněz, kde se slouží Eucharistie, tam se rodí opravdu Církev, tam bude jednota, když se sejde
je Epifanie-zjevení Boží Kristovy Církve. To už pak není hrstka me ke slavení Eucharistie,
budeme cítit, že jsme bratři
lidí, nýbrž nový organismus.
a sestry Pána Ježíše, začle
Každý biskup si volí heslo. Já si zvolil slova Pána Ježíše při
něni do té veliké jednoty,
slavení první Eucharistie, při poslední večeři: "Aby všichni
byli jedno. "/Jan 17,22/. Hluboce věřím tomu, že jednota je tajem .která nás spojuje s našimi
ství Církve. Vyznáváme v Krédu: "Věřím v jednu svátou apoštolskou doma, která nás zahrnuje do
katolickou Církev. 'Nejdříve věříme v JEDNU Církev. Nechceme tím své jednoty. Tato jednota jei
pouze říci, že Církev je jedna jediná-že jich není pět či deset- tajemství. K této jednotě se
Církev snaží přivést všech
ale chceme vyznat, že v té skupince lidí, kteří se počítají k
ny lidi a uskutečňuje se v
Církvi, je Duch Boží a proro je to jeden organismus.
Tam začíná to, k čemu to přirovnal Kristus při poslední večeři a Těle Církve, tam, kde se
je to víc než přirovnání, je to výron toho, oč tu jde: "Jako ty, slouží mše sv. ,a k této jed
Otče, ve mně a já v tobě.. "/Jan 17,21/.Jako jsou v Bohu tři oso notě jsou povoláni i ti,kdo
v ní ještě nejsou. Je to dar
by naprosto spojené, navzájem sdílejí svůj život, přirozenost,
všemohoucnost, prostě všechno-je to jeden Bůh, jedna bytost, ale služebníkům Kristovým. Tuto
jsou tam tři, kteří se poznávají a milují, tak Církev je výronem mši sv. sloužíme ke cti sv.
té nesmírné jednoty a tato jednota itó svůj kořen v Eucharistii. Vojtěcha. Žil v cizině jako
Kde se slouží mše svátá, tam se zjevuje Církev, tam se rodí Cír ny, vlastní národ ho vyhnal.
Po válce putovala hlava sv.
kev, protože se tam rodí jednota. Když jdeme ke sv.přijímání,
Vojtěcha z místa na místo a
stáváme se členy jednoho jediného Těla Kristova.
Pán Ježíš chtěl, aby tato jednota byla zaručena i mezi skupinami ny, Češi paličatí,mu slibo
vali věrnost. - Ano, chceme
které slouží Eucharistii. Proto ró kněz právo sloužit mši sv.,
zůstat plně začleněni do své
to znamená, tvořit onu jednotu na určitém místě. Biskup pak ná
za úkol sjednocovat místní farní skupiny, kde se slouží mše sv., Církve jako on. I ny jsme od
aby tvořily jednotu a s celým biskupským sborem pod vedením Sva povědni za dědictví otců kte
tého Otce má svou skupinu viditelně začleňovat do velké světové ré jsme křtem přijali a bu
deme se snažit dosáhnout ze
obce věřících - do Církve.
všech sil té jednoty, kterou
Církev je jen jedna. Klíč k tomu jsou slova Pánét"Podle toho
všichni poznají, ze jste moji učedníci, bud.ete-li mít lásku k so- •nám dal Kristus Pán:žít tak,
bě navzájem. "/Jan 13,35/, tak, jako on ná nás rád. A podle toho aby svět i exil poznal, že
lidé poznají, že "Bůh tak miloval svět, ze dal svého jednorozené■nás Kristus poslal, abychom
přinášeli lásku a štěstí.
ho Syna, aby žádny, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčny
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FALEŠNÝ SMÍR
"D/tuh a zpodob ^o^unatan katotizkí vÍAy rn^rní být nikdy
pitikážkou. pao džatog A b^iatay. Čití aČiní muz>Z být pftídtozino jaAnz. Ntc mní ikmnintckímu. dadiu. tak vzdátiní,
jako fatižný ■ÚLíníimm, ktiaým a i poškozuji nyzot>t katotickilw učiní a zamlžuji
ií jiho původní, jd^tý Amyz>ť!
PEKRET O EKUMENISMU, H.
"Chtít zít v minu jz zaAto
vítká ksmtoAt. Ji-lt víid
žnuly, muóí z>i žítizim nozKíznout a ohním vypatít.
Když a zanidbá a tíži éí jín batzámím, nákaza z>í nuzííní a zabto vidi k
óiMtž." (Sv.KatíÁtna SlznAká, ucitítka
Církvi, doptb 239, 185).5

né a zvítězilo nezměněné!
Odsouzení omylů, které svou podsta
tou nejsou slučitelné s učením Kris
tovým, není jen svaté poslání, jež
žádá věrnost ke Kristu, ale i výraz
lásky Církve. Rozhodné odmítnutí
bnylů vyplývá z její lásky ke všem
lidům nystického Těla Kristova. Cír
kev je musí chránit, aby je neotráivil jed omylu a tak se nevzdálili
od Krista. Při odsuzování onylů ji
vede láska ke všem, kteří jsou mi
mo její stádo a jímž má přinášet
světlo Kristovo. Odsouzení omylu je
důkaz vedení Ducha sv.a výraz lásky
plné ochrany, kterou musí Církev po
skytnout věřícím a snahy, osvobodit
a přivést ke Kristu ty, kdo propadli

omylu.
Nesmíme zapomínat,ze se slovo sv.Augustina netyká
jen odsudku, vyhrazenému neomylnému úřadu Církve.
Je nutné, aby každý pomáhal, osvobodit bližního
Odpor proti odsuzování herezí/nepravd víry/ od omylů, jemně a laskavě. Pravá láska opravňuje
vyvolala tvrdost při odsuzování heretiků v jak k tomu, abychom řekli ano, nebo ne. Chce-li
minulosti. A jak je běžné u reakcí, které někdo, abychom mu pomáhali ve špatnosti, musí
jsou spíš citové než rozumové, opomíjí se me říci NE - nejen proto, ze bychom urazili
rozlišovat mezi zneužitím a zneužívanou
Boha, ale i z lásky k tomu člověku. Hřích,
věcí. Kdo byl často oklamán, lehce se stá k němuž nás chce získat, je i pro něj velké zlo.
vá nedůvěřivcem. Proto se mezi katolíky ší- Toto NE, zrozené z pravé lásky, se neomezuje jen
ří-jako reakce na dřívější tvrdost-falešný na hříšné návrhy, vztahuje se i na omyly učení.
irenismus-nepravý smír. Jako by nechápali, Snaha osvobodit je od omylů je povinnost lásky.
že církevní zákaz všech herezí patří k je Jemáme to dělat chladně, učitelsky, plni pýchy.
jímu poslání a není proto neslučitelný s "Zabíjení omylů"má stále provázet vřelá láska k
láskou. Ba je s láskou podstatně spojen.
bližnímu. V tomto boji si pokorně uvědonme, že
Jde o obranu víry proti útokům. Pak i kato nám pravda byla darována. I když často"zabíjení
líci, kteří žijí podle pravdy a nenají po onylů" vede k nelaskavému postoji a na toto nekušení se tomuto tak zv.omezení svobody
ijezpečí si musíme dávat pozor-přesto nás nutí
opřít, věří, že boj proti onylům je nedo láska, že v boji za pravdu a dobro neustaneme.
statek lásky. Zákaz Církve-anathema-se jim Když z nesprávného pochopení lásky, z měkkého
zdá tvrdý, nelidský. Neslyšeli skvělá slo srdce či z povrchního"chtění dobra"se doimíváme,
va sv. Augustina: "Mc omyl! Miluj mylzcz se'.' že mýlícímu se né ponechat jeho onyl, přestáváme
Nepřipouštějí, že odstraňování onylů je
orát člověka vážně a zajímat se o jeho objektiv
pevně spojeno s láskou k mýlícím se. Je
ní dobro. S falešnou snahou po smíru se setkává
jich falešná touha po smíru je zaslepuje
me i u lidí, kteří uznávají nutnost sířit pravdu,
vůči vítěznému charakteru anatheira, které bojují proti mylným názorům v oblasti přirozeně
vyslovuje neonylná Církev.
poznatelné pravdy-ve vědě či filosofii-ale jde-li
Ryzí, nefalšovaná ochrana neměnného božího o obranu Bohem zjevených pravd, bezdůvodně tvrdí,
Zjevení je spojená nutně s odsouzením lží ze "ničení omylů"je tvrdé a nelaskavé. Nechápou, ze
v oblasti Božího Zjevení je nutné bojovat proti
víry. Kristus i apoštolově předpověděli,
že do Církve budou stále vnikat heretikové omylům silněji, protože následky jsou neporovna
a budou se snažit ji zničit. Co by zbylo
telně závazněj sí.
z božího Zjevení, kdyby neodsoudila Církev Tento falešný smír se neomezuje na ty, kdo neumě
arianismus, pelagianismus, nestorianismus jí nebo nechtějí vidět nebezpečí, hrozící Církvi
a albigenianismus? Co kdyby tyto nepravdy zesvětačením a odpady tak z v. progresivních kato
trpěla? Kardinála Newrrana, který se s těž líků. Mnozí z těch, kdo toto nebezpečí vidí jasně
kým srdoem rozhodl přetrhat svazky s angli tvrdí, že je nelaskavé, na nebezpečí poukázat.
kánskými přáteli, vedlo do Církve přesvěd Je pravda, že i velkým teologům často chyběla v
čení, že Církev vždy hájila pravdu proti
boji za pravdu láska, ale to není důvod, nebojo
všem heretikům a že učení církve-i když se vat proti onylům. Sv.Augustin byl např.v bojiproneustále lépe formuluje -zůstalo neposkvmě- ci pelagianismu prosycen láskou k bloudícím.

Mnozí často právem zdůrazňují, že
vykořeňování omylů nezaručuje ješ
tě lásku k mýlícím se. Málokdy si
však vzpomenou na opravdu rozhod
ný bod: Pravá láska žádá absolut
ní vykořenění omylu! Tedy i když
vykořeňování omylu nutně není
spojeno s pravou láskou, pravá 6
láska je nutně spojená s ničením
onylu.
Falešný smír/irenismus/nechápe
roli lásky ve službě jednoty. Sta
ví jednotu nad pravdu. Irenista
uvolňuje podstatné pouto mezi lás
kou a obranou pravdy, jde mu víc
o to, aby dosáhl jednoty mezi vše
mi lidmi než aby je vedl ke Kristu
a k jeho věčné pravdě. Ignoruje
fakt, že pravá jednota se dá do
sáhnout jen v pravdě. Modlitba
Kristova "aby všichni jedno byli",
znamená, aby všichni jedno byli v
NĚM a nesmí se odtrhávat od jiné
ho místa sv.Jana/10,1-16/: "Ano,
j
skutečně, nikám vám: Kdo nevcházi
do ovčince dveřmi, nýbrž tam vni
ká jinudy, to je zloděj a lupič..
Já jsem dveře; kdo vejde skrze
mne, bude zachráněn. .Mám i jiné
ovce, které nejsou z tohoto ovčin
ce. Ty také muszm přivést a upo
slechnou mého hlasu a bude jen
jedno stádo, jen jeden pastýř... "
PíetAŽc/i yon HZtde.bA.and:,
TROJSKÝ KUN 1/ MĚSTĚ BOŽÍM

rými emigranty se stýto, že neznáš?Nelži!
jsi? Jaké funkce? Jaké příješ knihy exilových naKolik vyděláváš?
vojenské účeNěrrecké?
estébák
Surovec
pendrekám. Náněco

letou"
"tuzexový"
nesmím do ČSR
nem razítko"Ne
zkusit znovu zažánás něco o fabrikách
tobě to záleží!" Gangóíe\jztah.

DOBRODRUŽSTVÍ "UPRAVOVATELE".

M&j dtuhý den v Ptáže..Jdu zvotna po Váctavškém námČští
k muzeu. Nemohu še zbavit pocitu, Že jšem štedován. Ptípíšují to Četbe špionážních tomána a bujné fantazií...
U Ztaté hašy še mi štaví do cešty etegantní tticátník. Na
bízí šeptem výměnu devíz za kotuny. Vím, Že mezí"vekštaky"
jšou agenti STB,ptoto enetgícky odmítám."Vekštag"teaguje
nečekané; boteštívým chvatem mí zktoutí tuku a nadává...
Než jšem še vzpamatovat"vekšták"zmizet a štojí tu dva otgání. Tohte výttžníctví ptý mí ptíjde dtaho. Ignotujíce mé
ptotešty, vedou me do Ktakovšké atice na poticii.
Mezi uniformovanými je pár civilistů, jeden je mi povědo
mý -určitě jsem se s ním už v Praze setkal. Tělesná prohlíd
ka, obsah kapes mizí v hnědé obálce. Pak mi civilista dává
k podepsání protokol s osobními údaji a přiznáním, že jsem
podnapilý vyvolal výtržnost; vše bylo už připraveno dříve.
Když odmítám podepsat, vyhrožují:"Nechceš-1 i výtržnictví,
přišijem ti devizový přečin. Dostaneš pak dva roky!"
Tak "beru"raději výtržnictví. Dva uniformovaní mě eskortují civilní škodovkou do věznice na Karláku.
Svlékám se do spodků, tělesná prohlíd
ka. Jen ve spodcích mě vezou výtahem
do podzemí - do samotky.
"Večeře":20 gr salámu, chleba, čaj v
esšusu se stopami guláše. Bachař:"Už
víme
tři dny že má přijít nějaký emigrant
Nemám hodinky, podle úderů na věží počítám, že
je devět. Ze dvou žárovek svítí jen jedna ce
lou noc. - Budíček v šest, za půl hodiny mel
ta s chlebem. V poledne lečo a brambory,
večer mastná polévka s chlebem. Pak další
noc, ráno, dopoledne-místo jídla mě ve
dou k výslechu. Trvá čtyři hodiny.
Dva"vyložení sympaEáci"mladí, v tuzexové eleganci, jež prudce kontrastuje s
mými
kapitalistickými spodkami zn.Schiesser
O mé
výtržnictví se nezaj ímaj í, ale:"S ktekáš?
Znáš rodinu X? Znáš dr.Y? Paní Z? Jak
V kterých emigrantských organizacích
spevky? Které časopisy odebíráš? Kupukladatelství? Kterých? Kde pracuješ?
Kam jezdíš na dovolenou? Co děláte pro
ly? Kde jsou blízko posádky? Americké?
Nevíš to? Nedělej ze sebe blbce!" Jeden
mi vráží loket do nosu, až vytryskne krev,
se omlouvá:"Já nerad",a hned mě druhý udeří
kem do kolena. Držím si nos i koleno a česleduje psychoteror:"Snad nechceš,aby se
stalo tvým
příbuzným?" Kladou přede nne řadu fotogra
fií bez
komentáře. Hrůzně ztýraní lidé!
Konečně návrat na celu, dvě noci a dva dny ticha. Pře
ce mě tu německé vyslanectví nenechá?/Nevím, že v ČSB
je asi 250 občanů NSR pro smýšlené delikty! I s "pa13 let!/ Pátého dne mi vrací mé věci, jeden
pán mi dává pas. Podle § 3 zák.68/1965 Sb.
pět let. Vizum v pase je překřížkováno a na
platné!" Orgán říká:"Po dvou letech si můžeš
dat. A kdyby se ti zlepšila parněE a měls pro
nebo utečencích, smažeme to všechno! Jen na
tum še nešmí vátit a "uptavovat"š nimi
ZKRÁCENÁ PODLE HLASE NfiRODA-CHICAGO

blahoslavenství
PRO TY/ KDO CHTĚJÍ MIT VLASTNI ŠPETKU
HUMORU A VYZAŘOVAT MOUDROST I RADOST
EVANGELIA,

ŠŤASTNI, kdo f>e uměji ómát tami éobě:
nepřestanou óe bavit'.

ŠŤASTNI, kdo umějí aoztiXovat hoay od
katin - usetai si mnoho sta
rosti

ŠŤASTNÍ, kdo si dovedou odpočinout a
spát a nehtedaj i při tom výmtuvy - budou z nich moudar
tidél
ŠŤASTNI, kdo umeji mtcet a postouchat,
dovědí H mnoho nového'

ŠŤASTNI, kdo jsou natotik intetigentni,
aby se nebaati tuze vazně:
jejich okoti to ocenil
ŠŤASTNI, kdo jsou pozorná k potřebám
druhých, aniž by sami sebe
poktádati za nezbytné: budou
rozsévat mnoho radostr!
ŠŤASTNI JSTE, dokážete-ti brát vážné
mate věci a ktidne věci vázne:
dojdete v živote datekol
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ŠŤASTNI JSTE, dokážete-ti si v^ dobrém
vyktádat chováni btizního,
i kdyby tomu vnějšek nepomáhat
budou vás považovat za naivni,
ate pravá táska zaptati i tuto
cenu'.

PŘIHLÁŠKY:Josef Schelbert, Drusberg-Car,
8842 Unteriberg/SZ,tel.O55-56-15-45

ŠŤASTNI, kdo mystí, než začnou jednat,
a kdo se modti, než začnou
mystet: vyhnou iz mnoha htoupostem'.
ŠŤASTNÍ JSTE, umite-ti mtcet a zachovat
si úsměv, i když ií vám skáče
do reci, i když vám někdo odpo
auje ci"štape na paty":
Evangetium zaciná paonikat do
vašeho ^adczl
ŠŤASTNÍ JSTE HLAl/NÉ UY, kteai umíte
vidět Pána v každém, ó kým íí
netkáte: MÁTE PRAVÉ SVĚTLO
A PRAVOU MOUVROST!

Povede schónstadtský Pater ze Švýcarska.

Z franštiny přeložila DOMA

POuf DO BANNEUX, SCHÓNSTATTU A DO OPATSTVÍ
SV.HILDEGARDY Z BINGEN U| _ 16, DUBNA

V Banneux/Belgie se před 50 ti lety zjevi
la Panna Maria 12 ti lete Mariettě jako
Matka chudých, zavedla ji ke svému pramenu,
prosila o modlitby a svěřila jí tajemství.
Schonstatt v Porýní. je středisko schonstadtského hnutí, zal.P.J .KENTENICHEM. Sv.Hildegarda/1098-1179/nystička, autorka několika
nystických knih. - PINá PENZE-530 frs

Ariánství - tvrdí, že Kristus není Bůh, ale Bohem stvořená bytost, skrze níž stvořil Bůh
vše ostatní. Slovo se spojilo s tělem Ježíšovým a nahradilo v něm lidskou duši.
Nestorianismus-hlásal, že v Kristu jsou dvě osoby, božská a lidská. Maria porodila jen
člověka, proto není Bohorodičkou. Odsouzeno r.431 na III.cirk.sněmu v Efesu.
Albigenští-duál ismus o rovnosti dobra a zla. Kristus měl zdánlivé tělo, hmota je špatná aj.

vším, co je Bůh a nad vším3 co má".
protože na sobě nezakusil tuto do
Autor článku, byv.protestant a největ
konalou čistotu nysli? Prudká mys
ší katol. filosof tohoto století, neotická touha v zmítané a smyslné
tomista Jakub Maritain, nám objektiv
duši, kličkujíc kolem všedi směrů
ně předvádí postavu Martina Luthera a
duchovního života, zvrtla se pak v
jeho vnitřní drama.
pudovou chamtivost vychutnávat
Ohnivý vyvolávač velkých, nejasných
svou vlastní svatost. Luther oku
sil, které dřinou v srdci člověka,
sil skryté ovoce milosti Kristovy,
Martin Luther, mel realistickou a zá
vstoupil do duchovní zahrady Círk
roveň lyrickou, silnou, impulzivní,
ve, a myslím, že pokročil dost da
smělou, bolestnou, citovou a chorob
leko, ale hned na začátku se jeho
ně vnímavou povahu. Byl dobrý, velko
vnitřní život vykolejil. Lidský
dušný a něžný. Přitom nezkrotně pyšný, bouř prvek v nej vyšším a nej subtilnějším řádu se
livě domýšlivý. Rozumová stránka byla u ně stal fakticky pro něho zajímavějším než Bůh.
ho velmi slabá. Považujeme-li rozum za
Pak se ze stejně chybného postoje opíral v úsilí
schopnost, chápat obecné věci, rozeznávat
o ctnost a křesťanskou dokonalost jen o své síly
podstatu věcí, moudře sledovat zákruty a
spoléhal víc na své námahy a umrtvování - na
jemnosti reality, nebyl inteligentní, spíš skutky vůle než na milost. Tak prakticky vyznává,
omezcný-hlavně zatrvzelý. Byl však neoby
pelagianismus, z kterého později obviní katolíky
čejně vnímavý pro zvláštní a praktické věci, a z kterého se nikdy neosvobodí. V duchovním ži
prohnaný, houževnatě důvtipný, měl schop
votě byl prakticky farizejem, jenž se spoléhá
nost poznat zlo u druhého, dokázal najít
na své skutky, jak svědčí jeho skřivená tvář
tisíc prostředků, aby se vymotal z kličky a skrupulanta - a není to jen tvář; vyčítal si ja
aby přemohl protivníka. Slovem to, co nazý ko hříchy neúmyslné dojný smyslnosti a snažil se
vají filosofové chytrostí.
o svatost, bez nejnenší stopy lidské slabosti..
Po vstupu do kláštera-kam vstoupil ze stra Pak ho zase znepokojoval pohled pýchy, který
chu, zaviněnému smrtí přítele v souboji a
vrhá duše v tcmto postoji na sebe samu. Setře
velkou bouřkou, ue které málem zahynul,
svátost pokání jeho hřích? Pak je tedy lepší
"víc stržený než vábený"byl přesný a horli než všichni ostatní: "Ve svém bláznovští jsem ne
vý, ale stále nespokojený a splašený.
mohl pochopit3 jak po pokání a po zpovědi se mám
V té době upadla úroveň kněžstva zejména v pokládat za hříšníka podobného jiným a nevynášet
Německu. Stal se přívržencem reformního
se nad nikoho."
směru a nedal si-jak říká-zastřít nos pavu Přichází NOC SMYSLÍ, která je tím tmavší, čím
činou, šlo-li o to, hromovat proti výstřed víc cítí duše potřebu vyrovnat se sama se sebou.
nostem. V 25 letech se stal universitním
Luther ztratil citovou útěchu. Je ponořen do
profesorem ve Wittenbergu, v 29 získal dok moře úzkosti. Vidí s krutou jasností-kterou v
torát teologie. Učitelské místo, svěřené ne tomto případě Bůh dává- malomyslnost a zvrhlost,
moudře tomuto nespokojenci, strhlo ho hned kterých je plné lidské srdce: celá budova doko
do prachu, zamořeného lidskými nedostatky a nalosti, kterou se snažil postavit vlastníma ru
změnilo jeho horlivost v pýchu a nadutost. kama, se-jak se mu zdá-řítí na něho, obrací pro
Z povrchně nastudované scholastiky vytěžil ti němu, aby ho obvinila. Mohla to být očistná
jen arzenál falešných teologických myšlenek temnota a je to chvíle, aby si vyvolil směr pro
a podivuhodnou úskočnost v argumentaci.
věčnost. Co dělá? Opouští sám sebe? Vrhá se do
To, čím se později stal, nám nebrání před náruče Boží? Ci řekne zmítanému srdci slova sv.
stavit si, čím mohl být jako katolík a ře- Augustina:"Chceš-li utéci od Boha, utíkej k Boholník, vkládající upřímně svou přirozenou bu?’Ne! Opouští modlitbu, zahrabává se do činnosprudkost do hledání dokonalosti....8
ti:"5yZ bych potřeboval dva tajemníky",píše r.
Zdá se, že v duchovním životě hledal pře 1516 Langovi, převorovi v Erfurtu, "skoro celý den
devším to, čemu autoři říkají citové útěchy píši dopisy.. Kázu v klášteře a jídelně3 každý den
a že se vášnivě přimknul k experimentální
mě volají kázat do farnosti; dozírám nad studiem,
zálibě nábožnosti, k procítěným ujištěním, jsem obvodním vikářem a tím jedenáctinásobnum
které Bůh dává duším, aby je k sobě připou převorem; vybírám poplatky za ryby; jako církev
tal, ale odebírá je, kdy chce, nebot jsou ní pověřenec zastávám zájmy hertberské farnosti
to jen prostředky. Pro Luthera však celá
v soudním procesu v Torgau; jsem lektorem o sv.
otázka byla v tom, CÍTIT se ve stavu milos- Pavlu3 sbírám poznámky o knize žalmů. Zřídkakdy
jako by milost byla předmětem pocitu! Což
mám čas pomodlit se breviár a sloužit mši sv. "
ho učení teologů, že ve chvíli, kdy je od Teči už nemá sílu proti neblahým přirozeným horeč
straněný hřích, vlévá se do duše milost"ne kám. R.1519 píše Staupitzovi:"Jsem jen clověk3nuvedlo skoro do zoufalství nad Bohem, nad
cený se dát zvábit společností3 opilstvím,
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žádostmi těla. .Nemám v sobě to3 co je po gické pravdy a svůj faktický stav ve všeobecný
zákon lidské přirozenosti. Touží s jeho pomocí
třebné pro zdrženlivý život. " Upadl snad
do nějakého těžkého poklesku? Nezdá se.Upa po jistotě a po vnitřním zadostiučinění, osvobo
dá však vnitřně, zoufá si nad milostí.Když zuje se-aspoň si to myslí-od výčitek svědomí,
člověk začne poznávat bídu a rány Adamových zoufaje nad všemi dobrými skutky a vrhaje se bez
synů, had mu šeptá do ucha: "Souhlas tedy s snahy napravit se do důvěry v Krista. Je v jistím, co jsi: zkažený anděl, nepodařený tvor. tém smyslu zaujatým farizejem, z uzdy puštěným
Tvou úlohou je konat zlo, vždyť tvá bytost skrupulantem. Myslí, že už spoléhá jen na Boha a
je zlá." To je tedy pokušení ducha před 9 odmítá připustit, že člověk může mít účast na
každým jiným pokušením. Luther se této
Kristově spravedlnosti a milosti-která je podle
zvrhlé resignaci poddává. Přestává bojovat, něho jen vnější a nemaže v nás vzbudit živý činprohlašuje, že boj je nemožný. Obkličuje se zavírá se navždy do svého já. Prohlašuje za na
ze všech stran hříchem nebo tím, co za
uku to, co bylo jen jeho osobním hříchem. Střed
hřích pokládá, dává se unášet proudem. A
náboženského života neumisťuje v Bohu, ale v člo
přichází k praktickému závěru: žádostivost věku. Své já pozvedá proti papeži a proti Církvi,
se nedá přemoci.
jeho vnitřní život dovršil svůj rozvrat.
Je to jen klasický příklad padlého nnicha. Následky známe. Uprostřed náhlých procitnutí a
Myslíte, že se trápí? Skoro se už osvobozu bouřek činností zžíraného života, úspěšného v
je a rozbíhá se ke svatosti. V této chvíli odporu proti moci Církve a v úplném rozvráceni
Německa a křesťanstva, živí se touhou po lepším
se objevuje Luther reformátor. Nachází
evangelium, to mu zjevuje křesťanskou svo životě a povoluje pudovým silám, podrobuje se zá
bodu. V evangeliu a sv.Pavlovi vidí to, co konu těla podle jistého postupu, který možno zjis
jsme považovali za zoufalé přiznání ŽÁDOS tit na sérii jeho portrétů. V posledních se jeví
TIVOST NENÍ MDŽNO PřEMDCI. Vzdání se, pesi hněv, pomluva, nenávist a klam, láska v pivu a k
mistické poddání se tělesnosti, kterou zto vínu, posedlost necudnosti a oplzlostí, to vše
se projevuje docela nevázaně a vždycky v"duchu"a
tožňuje s dědičným hříchem, jenž se nedá
vytrhnout, udělal nás v základě špatnými, v "pravdě", v životě, v evangelické svatosti, ve
vůni křesťanské svobody. Říká z kazatelny:"Jak
zkaženými v podstatě naší přirozenosti.
Kristus však za nás zaplatil a jeho spra neni v mé moci nebýt člověkem, tak na mně nezá
vedlnost nás udělá zase dobrými. Je spra vist, abych zil bez zeny. " Všude rozviřuje smysl
nost, řeholnice povzbuzuje, aby se vdály, a tato
vedlivým MÍSTO NÁS. Ospravedlnění je na
nás nezávislé, v jádře jsme hříšiíci: ne povzbuzování pocházejí z oplzlé představivosti,
vlévá do nás nový život, jen nás jako by
kterou se péro zdráhá popisovat. "Všichni jsme
svati, "dodává. Jde-li však o modlitby, posty a
přikrývá pláštěm. Pro záchranu nemůžeme
nic dělat, naopak, spolupracovat s Bohem
umrtvování, "tento druh svatosti mohou každý den
znamená nedostatek víry, zapření krve
provozovat i psi a svině". Má výčitky svědomí?
Kristovy a zavržení.
Víra mu má ulehčit zakončit vzdorování, a to ne
Tedy"nebe se otvírá". Sbohem trápení a vý ní vždy lehké. Co však dělat ve vážných úzkos
čitky! SPASENÍ JEN SKRZE VÍRU1T. j .důvěry- tech, kdy přichází trápit člověka dábel a rozdmý
plné nadšení. Cím víc hřešíš, tím víc mu chává oheň svědomí? "Pit, hrát si, smát se v tom
síš věřit, tím spíš budeš spasen.
to připadě ještě vic a dokonce spáchat nějaký
Už je Luther šéfem školy, učitelem, proro-- hrich, abychom si navykli vyzývat a pohrdat Sata
nem"; "ach, kdybych konečně mohl najit nějaký
kem a může ke své teologii přivábit celé
Za/"Dráždit v sobě
tehdejší Německo, plné netrpělivé smyslnos dobrý hrich, abych doběhl
ti, hnilobného kvašení, smíchaného s nadě zuřivý hněv, představovat si papeže"s jeho vředy
a s jeho hmyzem"a když je nemožné se v takovém
jí po reformě, živené vic humanismem a
vzdělaností než nadpřirozenou vírou. Jeho rozpoložení modlit, tak aspoň proklínat.
nauka se zrodila především z jeho vnitřní To nejsou následky, ale princip, ukrytý v jeho
duchovním životě. Nesmírná pohroma, kterou byla
zkušenosti. Ostatní bylo druhořadé. Tato
pro lidstvo protestantská reforma, je jen násle
duše se spoléhá na víru, která spasí bez
dek vnitřní zkoušky, která špatně skončila u
skutků; není to už teologická víra, ale
mnicha bez pokory. Začal bojovat a byl poražen.
lidský pohyb slepé důvěry, která zoufale
napodobuje ctnost víry-spoléhá se na víru- Luther vypravuje, že viděl a vypověděl boj ne
důvěru, která ntí v budoucnosti zajistit
sčetnému množství dáblů, kteří mu vyhrožovali a
duševní slast a nežádá od ní zakoušení mi útočili proti němu. Drama reformy bylo v začát
losti, jež však zůstává stále podstatná.
cích a principech duševní drama, duchovní boj.
Lutherova nauka vyjadřuje především vnitř Zárodek protikřesťanské revoluce se uvedl do svě
ní stavy, duchovní dobrodružství a osobní ta skrze člověka, oddaného dokonalosti, zasvěce
dějiny Lutherovy. Není schopný přenoci
ného Bohu, s nezrušítelným kněžským znamením, kte
sám sebe, proto své potřeby mění v teolo- rý pokazil evangelium.

Chápu, proč chtěl v den svěcení při slo
vech biskupových: "PŘEJMI MDC, PŘENÁŠET
OBfiŤ ZA ŽIVÍ I MRTVÍ,* aby ho pohltila země
proč ho přepadla taková hrůza na začátku
mešního kanónu, že by byl utekl od oltáře,
kdyby ho byl nagister noviců nezadržel.
"Jeho srdce krvácelo, kdykoliv četl kanón
mše.. "
Moderní svět se odvozuje z mystického blu
du. Všechno začíná duchem; na dně duše
některých lidí, v životě onoho NOIS, které
jak praví Aristoteles, není nic vzhledem k
obsahu a váze, se vytvořily všechny velké
události moderních dějin. Světnička, v
níž se Luther hádal s dáblem, krb Descartův, u něhož měl svůj podivný sen, místo v
lese de Vinoennes, kde plakal Jean Jacques
Rousseau při odhalení dobroty přirozeného
člověka - hle, to jsou místa, na kterých
se zrodil moderní svět.
Jakub MARITAIN':TRAJA REFORMÁTOR!,
/nepatrné zkráceno/.

plnit své každodenní povinnosti v duchu pokání
a světí každou první sobotu v měsíci. Ke svěcení
prvních sobot, jak to uložila Panna Maria sestře
Lucii v Pontevedře, patří účast na mži sv.,sv.
přijímání a rozjímavá modlitba růžence s úmyslem,
věnovat to Bohu jako pokání za urážky a hříchy
všech lidí.
Střediskem MODŘÍ ARMÁDY je Domus pacis ve Fatimě.
Tam bydlí poutníci - i my jsme tam bydleli - a
koná se i mše sv.podle byzantského obřadu před
velmi cennou ikonou Panny Marie Kazaňské, která
má být jednou po obrácení Ruska předána zase vě
řícímu lidu. Modrá Armáda organizuje putování
"mezinárodní" kopie milostné sochy Panny Marie
fatimské po nejrůznějších zemích celého světa a to už víc než 35 let a bez přestání.
Také rozesílá do celého světa sochy Panny Marie
fatimské, požehnané v kapli zjevení.
V dějinách Modré Armády je důležitý rok 1950,kdy
vznikla Modrá Armáda v Bad Sáckingen v Německu,
odtud se rychle rozšířila do Švýcarska a do Fran
cie. V r.1950 putoval Colgan se svým nejbližším
spolupracovníkem žurnalistou J.M.Haffertem do
Fatimy a vezl s sebou na mikrofilmu už milión
podpisů členů Modré Armády. Tam, kde se Panna
MODRÁ ARMÁDA
Maria zdevila, pod stromem, kde na ni děti vždy
Bylo to 8.prosince 1946, kdy farář
13. v měsíci čekaly, byly tyto podpisy
Harold Viktor COLGAN ležel téžce
symbolicky zakopány do země. Z Fatimy
nemocen a kdy přislíbil, uzdravi
pak putovali P. Colgan a Haffert do Ší
li se, že bude sloužit Panně Marii.
ma, kde dostali nejen oni, ale všichni
Jeho prosba byla vyslyšena. Brzo
členové Modré Armády papežské požehnání
po návratu do své farnosti v
od Svatého Otce Pia XII. Jedním z nej
Plainfieldu nedaleko New Yorku se
známějších členů Modré Armády byl kanc
mu dostal do ruky článek o Fatirne.
léř Konrád ADENAUER a patří k ní i PaFatimské poselství ho zaujalo svou ča-*
Werenfried van Straaten-Spekpater.
sovostí a pravdivosti - jak potvrdily udá
10 Když 13. května 1982 navštívil Svatý
los ti posledních desítiletí. Colgan našel
Otec Jan Pavel II.Fatimu, poděkoval nejen za zá
svůj úkol.
"Budou-tú moje, pjioAby Aptncny, Ruóko ac , chranu svého života, ale především vyhověl přání
obtáác a bude. mA. Když ne, bude Robko Ave Panny Marie a v duchovním spojení s biskupy ce
lého světa znovu zasvětil celé lidstvo Neposkvr
omyty ve Av&te b.átčt, vyvotavat vátky a
p/tondbledováni dúikve. VobÚc budou Auzoněnému Srdci Mariinu.
vdnt, Svaty Otec bude muAet mnoho tvvpet a Kdo chápe vážnost světové situace, zhoršující se
nekteaé ndaody zahynou."
rok od roku, a kdo se dívá na život očima víry,
Pan farár Colgan kázal o všech šesti fatomu je též jasný význam fatimského poselství.
timských zjeveních a nakonec vyzval věřící,
Stigmatizovaný kapucín Padre Pio ze San Giovanni
aby na příští nedělní mši sv.přišli ti,kdo Rotondo řekl: "Rád přijmu. Žízný Modaz Aamády za
se chtějí řídit fatimskym poselstvím, v
Avž duchovni dztí, badoa-íí podíz A váho AÍtbu
modrém oděvu nebo si dali na oblek něco
také zut:." A na otázku, kdy se Rusko obrátí, od
modrého. Když pák tu neděli vystoupil na pověděl :"JAZm pžzAvzdŽzn, žz az RuAbo obaótá, až
kazatelnu, zvolal: "V ž D Y T MY JSME na kazdžho komanÍAtu na Avztž badzmz met jzdnoho
MODRÁ A R M Á D A ! " Tak dostalo
veómzho aízna Modaz Armády."
hnutí, které má za úkol seznamovat s fatim
A
tak bychom si prali, aby se našli mezi čtenáři
skym poselstvím a žít podle něho, jméno
Modrá Armáda. Toto mariánské hnuti modlit tohoto článku dosud chybějící věrní členové.
by překročilo nejen hranice farnosti pana Zájemci o Modrou Armádu se mohou obrátit o bliž
faráře Colgana, ale i hranice USA a rozší ší informace přímo na adresu: Blaue Armee U.L.
Frau von Fatima, Postfach 90, 4024 Basel.
řilo se do všech světadílů.
členové Modré Armády se zasvětí Neposkvr Můžete se obrátit i na naše kněze, rádi Vám
něnému Srdci Panny Marie a na znamení to informace o Modré Armádě opatří.
hoto zasvěcení nosí škapulíř či mariánskou
H.l.
medaili, denně se modlí růženec, snaží se

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

11.února 1921.
Pečuji v knihovně o tak zvanou kulturně osvětovou činnost.
"Alexandro Lvovno, k 8.březnu připravíte výstavu na téma: Žena", poručil mi vedoucí knihov
ny. "Především udělejte seznam všech knih, které mtíme o tomto témtu v knihovně, a seřadíte
je podle pokynů, která vám ještě dám; za druhé sestavíte text k plakátům, které nakreslí
naši malíři."
Později mi dal témata: Dějiny ruské ženy, Měšíácká žena, Proletářka atd. a Žena budoucnosti.
"Co rtím napsal o ženě budoucnosti?" zeptala jsem se.
"Nevím?" odpověděl."Odkud ntím znát ženu budoucnosti? Vy to musíte vědět, jako kulturní pra
covnice ."
"Dobrá, pokusím se, nahlédnout do budoucnosti,"souhlasila jsem."Ale zdá se mi, že návod,
který jste mi předložil, není právě následováníhodný. Jak mám na příklad..."
"Ach, soudružko Rachmanová, "vpadl mi do řeči,"všemu musíte rozumět a na nic se neptat!"
12.února 1921.
Cnes jsem přišla do knihovny, promluvit si s umělkyní o plakátech pro naši výstavu. Je to
poměrně mladá dívka, dcera generála, kterého Rudí zastřelili, žije v nesmírné bídě a chodí
doslovně v hadrech. Sukni irtí z pytlů od mouky a pod ní, když se sehne, je vidět kalikové
vojenské spodní kalhoty. Stydí se ovšem a snaží se chodit stále v plášti, který je z jejího
oděvu poměrně nejlepší. Usadily jsme se vedle okna za velkou skříň a začaly hovořit o naší
práci.
"Ach, Alexandro Lvovno, nejtěžší pro tuto ženu je budoucnost,"začala."Vedoucí úřadu mi po
slal zpět už šestý návrh, nic se mu nelíbí. Nakreslila jsem mu hezkou, čistou a prostě, leč
vkusně oděnou ženu jak zírá radostně do dáli. Vedoucí se rozzuřil a řekl:"Pro ženu budouc
nosti je moc spokojená, a hlavně, není na ní vidět třídní uvědomění. Jak si vůbec ženu bu
doucnosti představujete?" křičel na mě,"snad děti a k tomu rodinu! Nová žena musí budovat
stát jako muž. Rozumíme?!" - Tak prosím, co mám dělat? Mám nakreslit ženu, která by zároveň
vypadala jako žena budoucnosti, která buduje stát a ntí třídní uvědomění. .No, a vy, oo napíše
te o ženě budoucnosti?"'TSIebude to tak těžké, musíme dát dohromady všechno, co bude charakte
rizovat ženu, která vůbec ženou není.""To byste měla říct našemu vedoucímu, sežral by vás
vztekem! Dnes jsem se ho znovu ptala, jak ntím tu ženu nakreslit. Odpověděl:"Nakreslete ji
tak, aby na její tváři bylo poznat, že s domácností udělala amen!" Nezdržela jsem se a zepta
la se:"Ano, z tváře jí musí být vidět, že dontící polévku už nevaří a zato si pochutnává na
polévce v kantině." Vedoucí řekl, že mám buržoazní předsudky a pohrozil mi, že me potrestá."
Tak jsme se bavily ještě chvilku a konečně jsme se bez výsledku rozloučily. Jsem sama zvěda
vá, jak
stvoříme ženu budoucnosti s naší buržoazní zaostalostí... 13.února 1921.
J
Dnes mi předal vedoucí zachmuřeně plakát s Ruskou ženou, na který předseda Osvětové komise
vlastnoručně napsal: "Musíme se snažit, zapomenout na ruskou ženu, že kdysi byly ženy sedlá
ků. Místo tohoto plakátu udělejte plakát: "Ruská nevolnice." Soudružka Rachmanová nechí je
přísně napomenuta pro nedostatek proletářského třídního vědomí."
Řekla jsem vedoucímu:"Vidíte, s vaším třídním uvědoměním to není také docela v pořádku, pro
tože nápad o ruské ženě sedláka pochází jen a jen od vás."
Vedoucí se hryznul do rtů, ponořil se do své práce a neřekl ani slovo.
15.února 1921.
V rámci naší velké výslavy o ženě má být ještě zvláštní výstava na téma Komunistická žena.
Odd.pro práci mezi ženami nám poslalo mladou komunistku; jmenuje se Soňa Teplouchova a není
jí ani 19 let. Je ošklivá, má odulé rty, nos jako okurku, trudovitou tvář, ale je milá, ve
selá a energická. Hned se se imou dala do řeči a první, co mi sdělila, že má za sebou šest
potratů. Zvláštní, začnu-li mluvit s komunistkou, hned hrdě hlásí, kolik měla potratů.
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Ani se nemusím ptát. Mám skoro dojem, jako by to v jejich kruzích byla známka určitého po
stavení; jako se dříve cenili důstojníci podle počtu řádů, cení se komunistky podle počtu
potratů.
"My, nové ženy," řekla kromě jiného,"už nemusíme mít rodinu a manželství. Stejně jsem celý
den a půl noci v kanceláři a na schůzích! Jistě, děti vlastně být musejí, ale aE je převezme
stát. Zatím nejsme tak daleko, abychom měli slušné domovy pro děti, proto nemá snysl přivá
dět děti na svět. A když mám ďiuí, najdu si soudruha, který se mi líbí. Jinak patřím státu
a komunistické straně!"
18.února 1921.
Volný čas, který Otmarovi a rmě zbývá, věnujeme přípravám na státní zkoušky, neboE doufáme,
že se nám přece jen podaří dostat se do universitního města. Knih máme na štěstí dost, ne
boř naše knihovna je bohatá na filosofická a filologická díla. Těžko se sehnat papír. Nikdy
se v Rusku tolik nepsalo jako dnes, téměř v každém domě je nějaký úřad a ke každému podniká
ní je třeba potvrzení. Tato potvrzení jsou ovšem psaná na tak špatném papíře, že při několi
kerém přeložení z nich zůstanou cáry. Nedostatek papíru znásobuje ještě fakt, že všechny
druhy se používají jako cigaretový papír. Na trhu se dostane poměrně levný starý papír,
knihy, noviny ap., které tam obyvatelé prodali. Včera jsem koupila za tisíc rublů hromadu
papíru z farního archivu, který je popsaný jen na jedné straně.
28.února 1921.
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Tatínek se vrátil. Ale jak se ve vyhnanství změnil! Sotva jsme sehnutého starce, s třesoucí
ma se rukama, bílými vlasy a výrazem dětské bezmoci na tváři poznali__ Stepán Petrovič
držel slovo, tatínek je mozi námi. Ale zvláštní, ani on, ani ny z Loho nemáne pravou radost.
Nebo jsme se už odnaučili radovat se?
Tatínek mlčí, jako vždy, když něco těžkého prožívá. Dosud neřekl ani slovo o tom, co ve vy
hnanství prožil, doslovně ani slovo. Připomíná mi housle s přetrhanými strunami...
********************************************************************************************

VY SE PTÁTE MI ODPOVÍDÁTE
KDESI JSEM ČETL, ŽE MAMĚ ZÍT JAKO KRISTUS. JE TO VŮBEC MOŽNÉ? - Není to možné. Je to fráze
nemyslícího člověka. Nemůžeme jako Kristus dělat zázraky, prorokovat, dávat nova' přikázání,
tvrdit o sobě, že jsme byli dříve než žil Abraham, nemůžeme zemřít na kříži, žádat od dru
hých bezpodmínečnou poslušnost atd. Můžeme žít podle vzoru a učení Kristova, které předal
své Církvi a ta je má pečlivě střežit před oniylem a lží
KRISTUS PRY SE^NENARODIL V_BETLÍMĚ, ALE V NAZARETE, POZDĚJI PRY UMÍSTILI JEHO NAROZENÍ V
BETLÉME, ABY PŘEDSTÍRALI, ŽE SE NA NĚM SPLNILA PROROCTVÍ'STARÉHO ZÁKONA.Ten, kdo to^
tvrdí, to nemůže dokázat. 0 Kristu je ve Starém Záíoné přes 400 proroctví a ta se na nem
splnila; proč" by si dva evangelisté museli vypomáhat lží o narození Kristové v Betlémě?
Ani to není podstatné. 0 událostech z Kristova dětství věděli učednici většinou od Panny
Marie a jeho příbuzných. Maria ani lhát nemohla, okamžitě by některý z příbuzných řekl, že
to není pravda. V době", kdy byla založena Církev - při seslán^ Ducha sv. - a kdy se veřejně
začalo hlásat evangelium, žilo ještě mnoho příbuzných, sousedu a přátel Kristových^ Vždyť
jeho příbuzným byl i sv.Jakub, první jerusalémský patriarcha, u Židu vážený pro svůj přísný
život, první mučedník mezi apoštoly. Ten by k podobné lži jisté nemlčel.

KDESI JSEM ČETL, ZE PRAVgA^BIBLICKÁ jE ROZDÍLNÁ" OD PRAVDY HISTORICKÉ. -Jento progresistický^vynález má snižovat duveru k slovům a událostem g Písma, ^zejména k těm, z nichž jejDatrno
božství Kristovo a jiné pravdy, které se progresistum nelíbí a narušuj g jejich vlastni výmysly. Např.Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení Pánť, vymítání zlých duchu ap. Pravda je shoda
poznání, rozumu, se skutečností, s věcí.
Buď je něco pravda nebo to pravda není - ať je
to pravda historická, biblická, matematická, přírodovědecká ap. Kristus Žádá, abychom za
něho obětovali i život, proto musí být naše víra jistá a pevná jako víra prvních křesťanů.
Jsou pravdy víry, které nejsme schopni rozumem pochopit - Nejsv.Trojice, přítomnost Pane v
Eucharistii, milost, vykoupení ap. Naše víra se tu však opírá o svědectví hodnověrných lidí,
apoštolu a učedníků, kteří by se jisté nenamáhali g neobětovali, kdyby o těchto pravdách ne
měli jistotu od samého Krista a důkazy jeho zázraku a proroctví. Sv.Pavel pís'e:"Jestli Kris
tus nevstal(z mrtvých), prázdné je naše kázání, prázdná je naše víra."
STANE SE KNĚZ BISKUPEM, KDYŽ HO JMENUJE SV,OTEC? - Sv.Otec musí budoucího biskupa jmenovat
nebo jeho volbu schválit. Biskupem se však katolický a pravoslavný kněz stává svěcením, udě
leným jiným právoplatně vysvěceným biskupem. Biskupská moc přešla z apoštolů, tak zv.apoštol
ská postoupnost. - Biskupové bez této postoupnosti nemají plnost kněžské moci, je to pouhé'
jméno a nejsou svěceni, nýbrž ordinováni, ustanovováni na určité místo.

ce - vetŽinou podZe fptogMéta. Někteáa vyptá
váte, že i nimi Cááané jednati napáed jako 4
"neptáte-čé". Ovžem všichni tito Japano-čáňané
Po návštěvě sv.Ůtce v Japonsku stoupnut po
své
hodiny nenásti a mas dá. óe vtátit do Cány
zoruhodné zájem o katotíckou víra. Také v
bez
nade je, že se setkáji zase s pŽábuznými Či
tomto roce se hromadné sdetovací prostředky
ze pozná já důkZadněji svou vtast. MaZokdo z
vetíce zabývaty návštěvami sv.Otce v Angtií,
v Argentině,Spanětóka a především v Portu nich, umeZ japonsky, což byZo dost tnagické pat
galska - zvtáste se zrnino vaty o Patině. () , setkáná todiěu, mZavácách jen japonsky a děti,
této návštěvě mety patdrahé hodiny trvajícr mZuvácách jen cánsky.
vysítarc A větrní dobrým komentárem pro ty, Utěátý počet těchto váZečných Japonců. smeZ za
stat v Japonsku - aZe meZi veZké jazykové pota
kdo nemají tetevízi.
ze a ptoto statost s hZedánam ptáče. VZáda nyná
Když přijeta v dubna(1982) Matka Tereza z
sto
já páed nemaZým ptobZémem, jak je podpoáit
Katkaty do Japonska, v ys těchto jej i rec na
a
najat
jim vhodnou ptáci - vzdyt jsou to syno
prostora pro koňské dostihy dobré deset ti
síc tídí. tak^ hovořila o svém dáte se sku vé a. deety Japanu.
pinou postancu z razných zení. Tito boháČÍ- V CánČ ptý je takových opuštěných sitotku ještě
jak stálo v novínách-mezí námi i senátoři- mnoho. Najdou všichni své todice nebo ptabuzné?
jí vtožili na obětní tácek jen třsrcovku - K.nome toho se neuStáZe mZuvá o tom, jak kZesá
hodnota japonské měny. Vnahotaje cám dáZ vetsá
ani ne deset franku'.
a
nezaměstnaných přibývá. I naše továtna teZexLidé mají sice zájem o křesťanství, ate
a komputetu má už veZké odbytové obtáže -je
nechtějí se vázat na urdité náboženství.
Velká část Japonců" vyznává"víc náboženství tam zaměstnáno asi dva tisáce ptacujácách. Men
sa podniky se hou^nČ zavátajá - a je pochopiteZnebo je s nimi ve styku, aby bytí zadobre
s různými božstvy a v nouzi se na né rnohíí né, ze tám ttpi i moje ovečky, katoZáci.
obrátí^ o pomoc. A tak se v autech většiny V poZováně áájna 1982 dávaZ naXá
Japonců houpou všelijaké amulety z razných Matnosti statý biskup Kobayashi
exetcicie. SveáiZ nás všech
chrámu.
ny Vuchu Svatému, aby ná
Vo kosteta chodí spousta studentu a
boženský život znovu tozkvetZ.
zejména Studentek, aby sejoomodtiti před
Jako
eeZa katoZická Cá^ev,
přijímací zkouškou na vyssr Skotu nebo na
masa se i nose obec stáZe13
universita. Začátek skoty bývá na jaré.
obnozovat, aby spZnZZa Svě
Nebo se horlivé modtí před zkouškami. A po
postáné,
vydávat svědectva
zkoušce zase zmizí a videm je vykostěte
až když se dostaví nějaká obtíž, nešťastná o Kaistu ve spoZecnosti,
táska, nemoc, neštěstí v rodině, nová zkouš ktená stává mat.enieZná hod
noty výše než hodnoty du
ka ap.
Jisté'jste styseti o strašné bouři v Naka- chovna.
saki "katotickém meste" Japonska. Zahynuto Vykuji Vam vžem za hmotnou
pri ní přes 300 tidí. Tehdy utrpělo velké a zvZáste za duchovná po
moc v modZitbé. ModZitba
škody i naše Iwate-Ken. Třikrát za sebou
nás všechny spojuje v K/itsbyta větrní Špatní úroda rýze. Rovněž nás
tu a dodává našemu maZému
hřbitov byt zaplaven vodou jpri vydatných
hou^ecku katoZáku odvahu a
deštích. Po prvním nestěsic byty vykopány
znova odvodnovael strouhy. Po drahé zápta- siZu k svedectv-^ p/LO hnásta
a nám, misionááam, ťLpeZivost,
ve nejsou ještě všechny škody odstraněny.
abychom vytavaZi, i když se
Celé týdny se a nás hovořily o návštěvě
japonských sirotku, kteří zastali za války nám někdy zdá, že nose situa
a po skončení války v Ceně. Tehdy mnoho ro ce je bezvýchodná.

DOPIS Z JAPONSKA

dila zemřelo nebo museli kvapné opustit
svůj majetek, aby zachránili vtastní život,
proto nechati své děti v dobrých čínských
rodinách nebo je pon^chati osudu, doufajíce,
ze je za tepsich času zase najdou. VétŠina
těchto sirotku „už má vtastní rodiny - s
CÍnany nebo s CÍnankami. Jak japonská, tak
čínská vtáda se snažity, aby se opět shtědati rodíce, sourozenci nebo příbuzní v
Japonsku. Mnozí meti stestí, že naXti rodí
ce nebo sourozence cí jiné příbuzné-Japon-

Vás

Pate/L é.GáhMáZefí

Sestra Lia a jej i nalomocní pacienti z Leprosy
Hospital Ndanda, Tanzania, děkují všem čtenářům
za zásilky mýdla - pokud je už dostala. Poslala
vánoční gratulaci s barevnou fotogracií nemocné'
ho černocha před ošetřením a po osmiměsíčním
ošetřování. Výsledky jsou neuvěřitelně úspěšné.
"Co jste udělali jednomu z mých nejmenších
bratří3 mne jste udělali3 "řekl Kristus.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
R.1982 zřídil sv.Otec papežskou radu pro kulturu. 22.12.mr.
jmenoval 12 osobností ze všech končin světa a oborů za členy
této rady-ve směs jsou to laici. Mezi nimi je náš krajan, známý
politolog prof .Mikuláš Lobkowicz, byl dlouhá léta rektorem
mnichovské university. Ustavovací schůze se konala 17.1.t.r.
Maďarské pošty vydaly 6 známek s vatik.tématikou: umělecká dí
la v madarské kapli v kryptě sv.Petra a na jedné je sv.Otec
jak světí 8.10.79 tuto kapli. Madarsko je druhou východoevrop
skou zemí, vydávající'tpapezskou',známku. Polsko bylo první, 1979.
Slovenská tajná policie zahájila mezi mladými kněžími kampaň
ve prospěch PIT, hl.mezi těmi, kdo se stýkají s mládeží. Výsle
chy se zaznamenávají na páskách-co si o hnutí myslí ap.
Nový slovenský biskup pro ka
Čilští katolíci věnovali 3,750.000 dol.pro tělesně postižené
tolické Slováky v, zahraničí,
děti své země. Sbírku podnítila televizní stanice katol.uni
Otec Dominik HRUŠOVSKÝ,dosa
versity v Santiagu svým programem 10-11.12.mr.v němž vystoupi
vadní řed. Slovenského ústavu
lo mnoho umělců a osobností veřej.života různých národů.
Sv.Cyrila a Metoda v Ůímě,
V Koruse u Hirošimy bude pormík, postavený obětem koncentr.tá
se nar.ve Velkej Máni a.1926
bora v Osvětimi, kde zahynul Maximilián Kolbe a 3 mil.osob.
, a studovat ve Zlatých. MoravMilánský arcibiskup Martini,SJ.oznámil ve své katedrále na Hod
cíach a v šuranoch. Na kněze
Boží vánoční věřícím, ze sv.Otec navštíví v květnu t.r. Milán
byt vysvěcen 23.prosince 1950
na zakončení katol.národního sjezdu. Poslední papež, který na
v Ráme. Pak pracoval v ital
vštívil Milán, byl Martin V./1417 a 1431/, který tam posvětil
ských farnostech a stal se
katedrálu. Milán je největší evropská diecéze.
profesorem v semináři v La Q
"Kirche in Not"oslavila r.1982 dvacet let pomoci lat.Americe.
Quercía u Oíterba. 4 noky pů
43.mezindr.Eucharistický kongres se koná v r. 1985 v Nairobi
sobit jako misionář mezi Slo
v Keni na téma Eucharistie a křestanská rodina.
váky ve Prancíí. R.1966 redi
V Praze existuje linka důvěry:2979OO,a linka důvěry mládeže:
govat v RÍmě Hlasy z Rima. Na
296402. Na Olšanech je čestné pohřebiště krásnoarmějců.
vánoce r.1972 byt jmenován
Pro 4.program anglické televize BBC byl r. 1982 mužem roku sv.
monsignorem a 15.února 1973
Otec/ze byl na návštěvě ve VB/,zenou roku min.předs.Thatcherosi ho slovenští knězi v Římě
vá, dále princezna Anna. Korunní princezna Diana je na 5.místě
'zvolili ředitelem Slovenského
Františkán P.Bárta byl pohřben 24.12.mr.v Liberci. Pohřbu se
ústavu sv.Cyrila a Metoda.
zúčastnilo 2000 osob a tajná policie, která kontrolovala iden
Přejeme novému biskupovi na
titu mnoha osob, ale zatčen nebyl nikdo.
šich bratří Slováku, pří výko
Katol.den v Rakousku se koná na oslavu 300 let od osvobození
nu jeho poslání i v osobním
Vídně od Turků.
životě mnoho Božího požehnání.
33.kongres Kirche in Not v Konigsteinu se koná od 4.do 7.8 na *********************
téma"Ábele, kde je tvůj bratr?" Bude se hovořit hlavně o for
Paní Líznová směla navštívit
mách solidarity s východními a vývojovými zeměmi.
svého syna na Borech a byla
24.1.začal v Bratislavě soud s Helenou Goudovou/33/státní za
hluboce otřesena tímto setká
městnankyní a studující teologie, Emilii Kesegovou/30/knihovním. Není naděje, že by byl
nicí a. Františkem Novojevským/26/, stavebním dělníkem, které
tento odvážný jesuita předčas
ho několikrát odmítli přijmout do semináře - pro přestoupení ně propuštěn. Je mu 42 let,
zákona o náboženské cinnosti/kontrola státu nad církvemi/.Při má už úplně bílé vlasy a je
zatčení v srpnu a domovní prohlídce našla policie rozmnožené hubený jako kostra. Morální
náboženské texty. Vytýká se jim organizace"ilegálních schůzť.'
stav je dobrý, vzdor chatrné
Mladí katolíci rozdávali všude letáky s fotografiemi zatčených mu zdraví. Matka smí navští
katolíků, aby se s případem veřejnost seznámila.
vit syna 12.3.a z vězení by
90% islámsko-křesňanských sňatků ve Francii ztroskotává.
14 měl
být propuštěn v červnu tr,
Na žádost britských úřadů podnikne evropský parlament kampaň Mezinár. výbor pro podporu
proti sektám mladých/3 mil. Američanů, 12 mil.Evropanů/. Brit
Charty 77 se sídlem v Paříži
ský poslanec Cattarell podal zprávu o nebezpečí sekt pro děti udělil cenu Jana Palacha 82
a mladistvé, l/říve či později ohrozí členové sekt společnost.
asi 10 ti cs.knéžlm, pastorům
Nejnebezpečnejší jsou"Děti Bozi", která při verbování nových a laikům,kteří podepsali Char
stoupenců nutí své členy i k prostituci. Upozorňuje se také
tu. Cena se uděluje už po 4.f
na podezřelou činnost sekty Moon.
jména vyznamenaných se veřej
Letos vyjde 6 sérií vatik.známek, první bude věnována výročí
né neoznámí, aby se jim neu
Vykoipení. Také italské pošty vydají k zahájení Milostivého
škodilo. Cena je 25.000 frf.
léta 25.3.t.r. známku.

dů. Kořenná chuE ředkviček překryje chu& jedu.
A
pak, vrah nechce, aby někdo podezříval nevin
Soňa hlásila ode dveří:"Je prostřeno!"
"Omlouvám se za skronnou večeři,"obrátila nou služebnou."
"Jaký nesnysl,"namítl Petr."Bude-li se chovat
se Sylvie Morelová k Petru Olivarovi.
"Neuváděj Petra do rozpaků, přerušil ji je vrah tak, jak ho popisuješ, hned ho zatknou.
jí nanžel Lucien,"víš, jak je nenáročný!" Na co přisel on, přijde také policie. A proč by
Vstoupili do jídelny a usadili se za dubo neměla služebná také ochutnat ředkvičky?"
Lucien se usmál:"Odpovím ti na tyhle námitky.
vým jídelním stolem. "Slíbil jsi, že nám
budeš vyprávět obsah nového scenáře,"obrá Je to strhující, viň, Sylvie? Napřed je manželo
vi naprosto jedno, co se s ním po vraždě stane.
til se Petr k Lucienovi:"Jsme zvědavi!"
Svou ženu zbožňuje a když ji ztratil, nemá už
"Je to televizní hra - krimi."
Odmlčel se, aby zjistil, mají-li poslucha život pro něho cenu. Chce jen svou poslední ra
či zájem. Pak pokračoval s přivřeným zra dost - vidět umírat ty, kdo ho zesměšnili. Co
bude pak, to ho nezajíná. Jde mu jen o chuE
kem: "Nemladý muž je ženatý s okouzlující
pomsty. Chápete to konečně?"
ženou. Blondýnka, štíhlá, fialkové oči,
alabastrovou ple£, temperamentní. .ano, má Ticho přerušil ostrý hlas Sylvie:"Řekni mu, aby
přestal, Petře. Jistě se pomátl."
milá, myslel jsem na tebe,"obrátil se k
"Nech ho vymluvit,"zamunial Petr a vzal ji za
Sylvii. "Tuto ženu její manžel nesmírně
ruku."Musíme vědět, co chce udělat. Skonči tu
miluje. Náhle pozoruje u ženy určitou
lhostejnost, a snaží sc poznat příči NAŠE KRIMI špinavou hru, Petře,"vykřikl a obrá
til se na spisovatele.
nu jejího chladu. Snad je v souvis
Ten se rozesrrál. Nelidský smích třásl
losti s častými návštěvami jeho mla
celým jeho tělem.
dého přítele? Zastihl je několikrát
"To je vše. Otrávil jsem sůl, kterou
spolu a žena už nebyla chladná..."
jste
si solili své ředkvičky. Starý
Odmlčel se. "Jeho přítel je v
románový trik. Jed s pomalým účinkem.
nejlepším věku, bohatý, elegant
Vše předem naplánované. Vám ještě jen
ní a skvělý společník. Narušujíi
zoývá zemřít před mými zraky. Dobře
snad jeho návštěvy vřelý vztah
vynyšleno, co? Zločin z vášně! Služeb
mezi manželi? Proč nejíš ředkné nehrozí nebezpečí. Slánka stojí
vičky, drahoušku? Je núj přiběhl
přece zde, na stole. Já sám jsem se
tak poutavý? - Protože manžel
jí vůbec nedotknul. Nu - ještě nemáte
má dost času, maže sledovat
bolesti v žaludku?"
manželku krok za krokem. A brzd
Petr a Sylvie si maně sáhli rukou na
najde místo, kde se s jeho příd
žaludek. Oba seděli jako ochrnulí,
telem schází, útulný hotel v ti
krůpěje potu se jim perlily na čele.
ché ulici. A pak získá další důkazy nevě
Sylvie reagovala první:"Soňo! Soňo!" vykřikla.
ry své ženy."
"Začátek tvého dramatu není originální.." Malá služebná se objevila, v očích strach.
"Slánka, slánka," vyrazila ze sebe v slzách
přerušil ho Petr rozčíleně.
Sylvie a klesla na pohovku.
"Teá začíná zápletka. Manžel se rozhodne,
Sonina tvář zrudla."Paní to viděla? Jak jsem
že oba odstraní. Ach..další chodí"
slánky vyměnila?" zakoktala kajícně.
Odmlčel se. Když Soňa zmizela v kuchyni,
chopil se zase slova:"Vymyslí si rafinova Lucien Morel vyskočil, až za sebou převrátil
židli.
ný plán, aby na něho nepadlo podezření.
"Co říkáte? Vý jste vyměnila slánky. Co jste
Ale Sylvie, proč nejíš? Je ti snad špat
provedla
s tou druhou, huso?"
ně? Jsi úplně bledá."
"Rozbila jsem ji,"řekla Soňa s pláčem na krajíč
"Dej s tou historkou pokoj, Luciene!"
ku, "když jsem prostírala, slánka rě byla na pod
"Petr chce vědět, jak to skončí, že?"
"Pospěš si, pak ti povím, co si o tom mys nose; zavadila jsem o ni loktem a ona spadla a
rozbila se."
lím, "řekl Petr s křečovitým úsměvem.
"A co jste udělala se solí?" vyrazil ze sebe
"Manžel, jeho žena a milenec sedí jednou
Petr
Olivar a přetřel si zpocenou tvář chvějící
večer u večeře - jako my dnes večer. Churavý manžel jí pouze dietní jídlo, oba mi se rukou.
"Byla úplně čistá," odpověděla Soňa se vzlykolenci mají jídla těžší. Pro manžela není
tem. "Naprosto bezvadná. A tak aby nepřišla nanic lehčího než otrávit to jídlo, které
zrrar, osolila jsem jí tuhle ten salát našeho
sám nejí. Řekněme ředkvičky!"
pána. Já vím, je dietní, ale trochu soli neMorel se číábelsky ušklíbnul. Petr řekl:
"Jaká pitomost, vymyslet si právě ředkvič ško.__ "
Její slova přerušil výkřik Lucienův, který se
ky," vyrazil zajíkavě.
zhroutil na koberec.
..
. _
। a m n
"Není to pitomost - a to z několika důvo
MatVLCce R 0 L A M V
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KANÁRCI TAM NELÉTAJÍ
Moře u Playa del Ingléz na
Gran Canaria je většinou
stříbřitě šedé. Za slunných
dní-a to jsou skoro všechnyjsou pláže plné koupajících
se. "Ober ohne"t.j. bez za
krytých prsou u žen je přísně
zakázáno, ale při průchodu
vesničkou bungalowů jsem pře
ce na takovou čtyřicátnici na
razila. Zřejmě Němka, hnědá
jako čokoláda na vaření.
Shluky bungalowů ve španěl
ském slohu mají několik vlast
ních plováren. Ovšem zlodějia těch je na ostrově spousta,
zvláště ted, kdy je nezaměstnanost-tam maj.
snadnější lov než v hotelích s řadou uni
formovaných hlídačů, bystrých a s dobrou
pamětí.
Středem městečka je ekumenická kaple, mo
derní, prostorná, ale bez věže. Při neděln:
německé mši sv.byla plná většinou letitých
Němců a Němek , a spousta věřících stála
ještě na prostranství před kaplí, kam pře
nášely kázání, modlitby a zvučný zpěv amp
liony. Při pozdravení pokoje ke mně napřáhl
ruku neobyčejně milý mladík.
16
V boční, katolické a dosti temné kapličce,
se sloužila anglicky mše sv. Věřících bylo
méně, zpívali nejistě a tlumeně. Štíhlý
kněz s mírně prošedivělými vlasy se modlil
skoro hodinu před mší sv z velmi opotřebo
vaného breviáře. Mladý kněz, který koncelebroval, seděl na lavičce po boku oltáře,
nohu přes nohu a znuděně zíral na oltář.
Po mši sv. klekl hlavní celebrant uctivě
před svatostánkem, mladý kněz jen nedbale
pohodil hlavou.

nám rozdal rozmnožený list s prak
tickými radami.
Za kaplí je bazar, dvě patra pod
zemí, spodní ještě není obchodní
ky obsazeno, ale v prvním je krá
mek vedle krámku:radia, magneto
fony, stereo, fótogr.a filmové pří
stroje, šperky, kožešiny, kožené
zboží, koberce a tlačenice louda
jících se hostů. Je tam i mnoho
nevkusných věcí: závěsný koberec
s portrétem sv.Otce, vedle Marylyn
Monroe, polonahé ženy, jedovatě
zelené krajiny ap. Trvá dlouho,
než se člověk vyzná v labyrintu
chodeb s obchůdky.

Nahoře jsou víc jídelny, a jezírky
kde děti pomocí přístroje vedou lodky do přísta
vů. A portrétisté! Dva z nich zručně a poměrně
levně/2000 pesetos/malují pastelovými barvami
podobizny. Jeden z nich, starší, prošedivělý pán,
maloval právě chlapečka, kterého držel otec na
klíně. Jindy maloval velmi hezkou dívku. Třetí
malíř byl mazal a brzo vyklidil pole. - Jeden se
usadil také v přízemí našeho hotelu - a byl to
Švýcar - otec z Graubůnden, kde mají k umění
zvlášE blízký vztah, matka z Ebnat Kappel. Štíh
lý, příjemný hoch, studoval v Kanadě a v Paříži.

Deset dní po volbách se nají podle zákona odstra
nit velební plakáty. Nikdo je neodstraňoval. Na
jednom byl kandidát strany, tučný a nepřítažlivý
muž, na druhém kandidát jiné strany, vyzáblý ja
ko kostlivec. Komunisté měli vtipný a přitažlivý
plakát: z temného pozadí vystupuje skupinka mla
dých, svěžích lidí a s úsměvem napřahují k divá
kovi zapálenou svíčku."Děti tohoto světa jsou
chytřejsi než děti světla," napadlo mi.

Samoobsluhy prodávají totéž, co u nás. Kuřivo
a lihoviny jsou bez cla, proto levné a v lainvích,lisovaných do tváří starých Aztéků, se
Německý kněz-v té době byl přeložen do Ka prodává domorodý likér.
nady-středního věku, mírný progresista/v
Poslední den. "Diškrece"milé, starší uklízečce a
neděli klidně vynechal ze mše Věřím v Bohy
upovídanému posluhovi, který snesl hbitě dolů
uspořádal o Kanárských ostrovech dvě filmo
kufr, čekání v křeslech, až přijede"náš"autobus.
vá představení, vždycky plná a živá. Vidě Vedoucí cestovní kanceláře, paní Ursula, veselá
li jsme tam to, co mnozí nemohli vidět
Němka, čeká děfátko. Každému hostu předává velkou
osobně:dračí strom-3000 let starý na Tenekvtici tropických květin. Dlouho
riffě, 7 kg"lehký"velký kříž v nej starším
kvetly doma ve švýcarském hrnci.
kostele sv.Jana v Telde, /z 15.st./
Letištní hala je přeplněná.
darovaný v 16.st.mexický
První odlétá obrovské švédské
mi Indiány a zhotovený
Lletadlo, pak Němci a pak my.
podle tajného receptu
Vedle v letadle sedí Švýcar z
u kukuřičných stonků,
Baaru a veze manželce čínskou
syčící proudy vod, trys
soupravu. Opatroval ji jistě
kající ze země na ostrolépe než já svou mísu z kouřově Lanzarote, podivuhodívého skla/6 frs/.Na letišti v
nou zahradu a papouščí
Klótenu se přetrhlo držátko,
akrobacie aj.
mísa Eukla o cement a zbyla
Kněz-schopný organizátorz ní hrstka střepů.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

REKVIÍM - zádušní mše sv.~ za všechny oběti komunis
tického systému v naší vlasti - se koná péčí Sdruže
ní býv.čsl.politických vězňů v zahraničí při příleži
tosti 35 .vyr. uchopení moci komunisty a ztráty samo
statnosti i zániku demokracie v CSR. Koná se v kapli
kostela Herz Jesu-Kirche v Curychu, Wiedikon, AemtlerBOHOSLUŽBY
str.43/tramvaj č.2. a 3.na stanici Sihlbeldstr., č.5
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
a 14 na stanici Goldbrunnenplatz a autobus 67 a 73 na
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15 stanici Kalkbteitestr./ v 15 hod./sobota/ 5.března
BALEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA
11,15 JARNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND s P. Josefem
BERN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
BEM/EkEM Z ŘÍMA - jako příprava na velikonoce. Z ač íná
česká a slovenská, sobota
18,00 v pátek večer a končí v neděli po obědě. Už jste se
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.,sloven přihlásili u P.Vondry/055-881460/? 11.-13.března
ská, v sobotu
17,00
DUCHOVNÍ CVIČENÍ V BETHANIEN
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46. neděle
19,00 povede P.Pavel KUČERA. Přihlášky u P.Birky slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche ,
041-312635. - Cena duchovního víkendu v Quartenu cca
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,
80 frs. - Cena duchovních cvičení cca 120 frs. Začíná
0ORTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel, se ve čtvrtek večer.
17.-20.března
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3.
ned.v mesiaci-P.Mazák
10,00 DUCHOVNÍ SETKAJÍ MLÁDEŽE S P.ROBERTEM KUNERTEM, jesuiFRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de tou z Klagenfurtu se koná v Einsiedeln. Přiveáte i
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,00 své kamarády! Přihl.a informace P.Simčík, P.Birka.
LABSANNĚ -Boulevard de Grancy 29.,I.p. Ceny jsou úměrné Vaší kapse!
7.-10.dubna
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30
Rtjri-TANN - kaple u katol.kostela ŠVÝCARSKÁ POUÍ DO BANNEUX/BELGIE, DO SCHČNSTAITU A K
P.Šimčík posílá pozvánky
9,30 SV.HILDEGARDE. Povede schónstattský pater, jede se
LUCEFN-St.Peterskapelle, neděle 19,00 autobusem, 6 dní, plné penze, 530 frs, přihl.
SCHAFFHAtSEN-kaple u kost.sv.Petra, St J.Schelbert, Drusberg-Car, 7732 Unteriberg/SZ/Tel. :
Peterstr.il.P.Šimčík posílá pozvánky
O55-56-15-45/viz str.7./
16.-20.května
SOLCTHUFN-Spi talki rche. každou 2. nedě
li, P.Birka
10,30 POUÍ DO ŘÍMA K MILOSTIVÉMU LÉTU pod vedením P.Šimčíka.
ST.GAT.1 .EN-poslední sobotu v měsíci,
Počet účastníků je omezen, proto si s přihláškou po
Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nád spěšte. Ceny budou přijatelné, budeme bydlet v Pout
voří
18,00 ním domě kard.Berana
10.-15.května
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-GallusMÁJOVÁ POUÍ V EINSIEDELU - Slavnostní kazatel pravdě
str. 34.
29.května
WINTERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg, podobně Otec biskup J.škarvada
česká mše sv. v sobotu
19,00
12.června
ŽENEVA-v kapli při kostole sv.Terezie POUÍ NA SCHWÁGALPU POD SÁNTISEM
14,avenue Peschier,2.ned.v mes. 9,30
Data neprav.mší sv.rozesílají misioná OSLAVY SV. VOJTĚCHA VE VERONĚ - spojené se syirpoziem
ři sami a rádi je sdělí i telefonicky o osobnosti a době světcově, o postavě biskupa v kato
zájemcům. Na ně se obratte i v záleži lické Církvi, jeho poslání a poslušnosti vůči němu, o
tostech. křtu, pohřbu, vyučování nábo jeho povinnostech, o vztazích mezi Církví a státem,
o problematice 10.století. Otec opat Opasek jako cpát
ženství a pod.
kláštera, založeného sv.Vojtěchem, bude mít promluvu
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrutina téma Sv.Vojtěch-světec a mučedník.-Přihlášky:
str.26, tel.041-312635
P,Jos.ŠIM£Ď<-8004 ZÚRICH,Brauerstr.99. Academia Christiana, Via Conoordia 1,1-00183, Roma.
t.01-2415025, P.Ant.BAN^K-01-2414455
Zašlou vám včas proaram s cenami aj. 29-rěerwa
______________ —_____________
P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES, La
CHCETE,ABY VAŠE DĚTI ZNALY DOBŘE KATOLICKOU VÍRU?
Longeraie, tel.021-717713
P. Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel, P.ŠIMČIK SE OBĚTAVÉ VĚNUJE VYUČOVANÍ KATECHISMU SE
SVĚTELNÝMI OBRAZY KAŽDOU STŘEDU v 18 hod.J
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.
P.Alois CNDERKA, /salezián/,4058 Basel, BLAHOPŘEJEME JIŘÍMU EHRL1CH0V1 Z BERNU K ÚSPĚŠNÉ SLO
Lindenberg 21. ,tel.061-321944
17 ŽENÉMU DOKTORÁTU PRÁV !

IN MEMDRIAM

přestávce navštívit bývalé kolegy do
šatny a povídá Vejražkoví, který spolu
se Zdeňkem Štěpánkem hrál na předscéně
Léta opravdu běží, vážení..
jakéhosi komentátora hry:"Je to moc hez
Když se dívám na obrazovku
ký, a ty vaše předscény se mi líbí, ale
na rozesrótého Miroslava
musíš uznat, že ty naše forbýny děláme s
Horníčka a na jeho rozdová
Werichem přece jen o něco lip!"
děné posluchače, nechce se
Probíhalo hokejové mistrovství světa a
mi pomalu věřit, že patřil
současně s naším večerním představením
mezi nás, že s námi sdílel
začínal zápas našeho národního mužstva
šatnu a spolu s námi dobs mužstvem SSSR. Jaroslav Průcha, který
rákoval.
ono představení režíroval, se šel, jako
Ale ruoe, gesto, vážný ob
vždycky, přesvědčit, zda je scéna řádně
ličej, vystřídaný vzápětí
připravena,
zda nechybějí rekvizity a
úsměvem, prozrazují přece jen "starého"
hlavně všechny židle. Najednou přiběhl do šaten
Horníčka.
Svou někdejší působnost v Národním divadle právě doprostřed vášnivých debat o vyhlídkách
komentuje Horníček odkazem na známou prav našeho mužstva v nastávajícím utkání. "To je
du, že "každý máme nějakou teimou minulost", ale šlendrián!"úlevoval si Průcha,"ti nábytkáři
ale je na něm chvályhodné, že svůj herecký tam zase dali o jednu židli méně!" Horníček na
to s vážným obličejem:"Pane režisére, ty vaše
národ nezapírá a že se k němu naopak hrdě
starosti bych chtěl mít! Před námi tak strašně
hlásí - panebože, kde by taky všechny
historky bral?
18 důležitý zápas a vy si děláte starosti s jednou
Několik zmínek o Horníčkovi v předcházejí
BBZOUŠKA, TAJNOSTI ZfrULlSf
cích i následujících kapitolách by bylo má
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
lo. Miloš Nesvadba má se swu pamětní des
kou naprostou pravdu, a skutečnost, že řa Ruský pravosl.kněz Gleb Jakunin je již 4 měsíce
da Horníčkových "činů" ani odstupem let ne internován na Sibiři v malinké cele samovazby,
vybledla, mě nutí věnovat mu aspoň pietní kde spí na holé zemi. Úřady mu vrátily Písmo sv.
vzpomínku.
R.1982 stoupnul zase počet duchovních povolání
Je to už nějaký pátek, co Jaroslav Průcha a kněžských svěcení. Také v Anglii bylo vysvěce
režíroval Tylovu‘"Tvrdohlavou ženu" a jako no víc knězi, ale stále je jich málo. Zato
asistenta si, chudák, vybral Horníčka.
stoupnul počet řeholniků.
Asistent režie, jak to aspoň před Horníč Vyslanectví řádu Maltézských rytířů u sv.Stoli
ce bylo povýšeno na velvyslanectví.
kovým nástupem bývalo zvykem, sedí na
všech zkouškách vedle režiséra, zapisuje
Marxističtí provinciálové/představení řádů/ v
jeho poznámky, vede režijní knihu, vykoná Ecuadoru, Panamě Guatemale a Porto Ricu si po
vá všechny pomocné práce, někdy simultánně zvali P.Dr.Skalického, prof.na Lateránské univer
zkouší s alternujícími, zprostředkovává
sitě, aby připoměl řeholníkům základní zásady
styk režiséra s "vnějším světem", s kance křest.sociální nauky. 7 čes.vatik.rozhlase o své
láří, s technikou, informuje herce o při cestě promluvil zajímavě a zábavně, ovsem spise
pomínkách, stará se o plán zkoušek.
z technického nez duchovního hlediska.
Ale Horníček vnesl do této funkce novou,
Počet členů Pacem in Terris ubývá-šfastný násle
řekl bych"převratnou"náplň. Namísto neplod dek dekretu kongregace pro klérus z 8.3.mr. V
ného sezení vedle Průchy v hledišti seděl pražské a spišské diecézi mají jen 5-7% kněží.
v klubovně s kolegy a vesele bavil je i se- Prosba o mýdlo pro malomocné v Tanzánii/KLEB 12/
be. Bude-li historik pátrat po genezi jeho šla dál mezi katol.mezinárodní pracovníky. MáteHovorů, doporučuji mu dvě místa: klubovnu li vliv v nějaké instituci - přimluvte se!
a pánskou šatnu v Tylově divadle. V klubov Vídeňská teologická fakulta, nejstarší na světě,
ně vysedávajícímu Horníčkovi připomenul
oslaví v únoru své 600 výročí. - 12.2.oslavíme
Vítězslav Vejražka:"Poslouchej, Horňas,ja 110 let od narození Josefa Floriána, obětavého
ko asák bys měl sedět vedle Průchy a ne ta a inteligetního nakladatele katolických knih.
dy v klubovně!" Mirek ho ale odbyl:"Slávku 21.1.přijal JP II.členy delegace patriarchální
podívej se, Průchu oba dva známe. Není poc later.arcibasiliky, kteří mu k svátku sv.Anežky
tivějšího člověka na světě. Já mám na něj přinesli dar-2 beránky-z jejichž vlny se zhotovu
absolutní spoleh. A kdyby si i Průcha ne ji palia/prouzek látky kolem krku arcibiskupůvěděl rady, tak bud klidnej, \on si pro mě primasů, např.kard.Tomáška/. Beránci byli před
tím posvěceni v kostele sv.Anežky v Římě.
vzkáže!"
Režisér Lapierre natáčí film o Matce Tereze, k
0 generálce na "Optimistickou tragédii"to už Horníček nebyl v Národním a působil němuž napsal scénář. Film se odehrává hl.v Kalkas Janem Werichem v divadle ABC - přišel o tě a j.indických městech a má u lidí vzbudit zá
jem o práci mezi nejchudšími z chudých.

HUMOR
Právník vypravuje kamarádo
vi: "Převzal jsem obhajobu
zajímavé rodiny. Dcera píše
básně, které nikdo nečte,
syn divadelní hry, které žád
né divadlo nepřijímá, matka
romány a ty žádný nakladatel
nechce vydat.""A otec?""Podepisuje šeky, které nikdo
nechce krýt."
Po dvouhodinovém zkoušeni
se rozhodne zákaznice: "Ten
hle klobouk nri zabalte. "
Prodavačka se zeptá vedoucí
obchodu ustrašené: "Co délat?
Je to květináč z umělé hmoty
Na hraničním přechodu se ptá celník ve vla
ku: "Lihoviny? Kuřivo?Čokoládu?"Jeden ces
tuj ící vzhlédne od novin: "Kávu s mlékem."
"Co znamenají slova básníka:Kůň se v řeži
vzepjal? ""Že bude i koňské maso dražší!"
"Jak to, že vypadáte tak dobře?""Beru
vše s humorem, i manželku."
"Jsem rozvedena z manželovy viny.
Nechtěl plnit manželské povinnos
ti! ""Ták mladý muž?""Jistě '.Odpí
ral prát, umývat nádobí a uklízet1'
"Volal tě nějaký Velík,"šeptá
manželka muži, který hraje ša
chy. "žádného Veliká neznám."
"Nevadí. On tě také nezná."
"Tak proč mi volal?""Omylem."
Dva slavní houslisté si vyprávě
jí o svých začátcích:"Mohl jsem
vyletět z kůže, když se poslucha
či při koncertě dívali na hodin
ky. ""To nic, "říká druhý, "na mém
koncertě třepali lidé hodinkami,
protože si mysleli, že se jim
zastavily. "
Pan Novák si libuje:"To byl dnes báječný
zápas. Všichni hráči byli mimořádně rychlí
a zápas měl ohromný spád.'"'Pak nechápu,"
diví se manželka,"že se tak pozdě vracíš."
"Myslíš, že bude nrít tvůj otec výhrady k
našemu sňatku?"ptá se dívka chlapce. "Ale
ne. On měl pro mé kousky vždycky pochopení'.'
Pan Svoboda se ptá kamaráda: "Je to pravda,
že ti manželka při jídle čte z knihy?""Ano.
Z kuchařské. Abych
věděl, co uvařila."
"Jak to, že jsi
snědl celou skleni
ci marmelády. ""Ale
mami, vždyt jsi ří
kala, at ji dám ně
kam, aby k ní mouchy
nemohly! "

"Proč jste prodali toho inteli
gentního papouška?""Manželka měla
zlost, že ji málokdy pustil k slo
vu. "
Číšník převrhl na stole nádobu a
omáčka vytekla jedné dáme na klín.
Vykřikla: "Vždyť to nejsou ani mo
je sáty! ""To jsem rád, že se to
nestalo vám3 "omlouval se číšník.
"Tati, pamatuješ si dobře tváře?"
"Jistě!""To je dobře. Já jsem ti
totiž rozbil zrcadlo na holení."
"Haló, jsou tam hasiči? Musíte k
nám hned přijet! ”"Nono,snad neho
ří? "
"To je divné,"uvažoval jeden lékař."Každý se chce dožít vysokého
věku a nikdo při tom nechce stár
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Soudce se ptá svědka: "Když jste dostal lahví do
hlavy3 co jste řekl?""Už vůbec nic. "
"Celý život jsem uvažoval nad vynálezem perpetuum mobile.""A co jsi vyiryslel?""Že na to nik
dy nepřijdu."
"Věříte, že jsem se naučil tančit pod
le televize?"říká mladík dívce při
tanci. "Věřím. Tančíte i s poruchami'.'
"Znáte přísloví, že levá ruka neví,
oo dělá pravá?""Jistě.""Hned mi to
napadlo, když jsem vás slyšel hrát
na klavír."
"Moje žena mluví a mluví... ""0 čem,
prosím tě?""To neříká... "
"Tak už se s Karlem nehádáte?""Ale jen
o maličkosti.""Na příklad?""Já třebas
řeknu, že chci mít svatbu v bílém a on
zase, že si mě nevezme."
Dva kamarádi se vracejí z hospody, je
den klopýtne, upadne a prosí druhého3
aby ho zvedl. "To nedokážu. Ale abys vě
děl, že jsem kamarád, lehnu si vedle te
be "
Žena se vrací donů. "Dala jsi auto do garáže?"
"Částečně!"
Lékárník se vrátí pozdě večer domů a zastihne v
lékárně zloděje. "Co tu děláte?" spustí. Zloděj
ho uklidňuje. "Už
je mi zase dobře, pane
lékárníku."
"Mohla bych ti, drahý,
přečíst některé pasáže
z dopisů, které jsi mi
ošal, když jsme byli
mladí?""Není třeba,
miláčku. Jen mi řekni,
kolik chceš zase peněž'.
"Mami, kdes byla3když
jsem se narodil?""V ne
mocnici. ""A táta?""V
kanceláři. ""Tak nikdo ne
byl doma, když jsem k
vám přisel?"

KLUB,
8735 ST.GALLENKAPPEL,
SCHWEIZ

PAPRIKOVÝ GULÁŠ SE ŽAMPIONY. 500 g hovězího masa, 500 g čerst
vých žampionů, 4 peperony nebo
zel .papriky , 4 cibule, česnek,
2 lžíce tuku, paprika, sůl,
4 rajská jablíčka nebo protlak,
vývar nebo voda, 4-5 brambor.
Maso a žampiony pokrájíme na
kousky. Papriku na proužky. Žam
piony a maso na tuku usmažíme,
přidáme nakrájenou cibuli a čes
nek, papriku, sůl, pokrájená a
oloupaná rajská/resp.protlak/a
vše dusíme do měkká. Nakonec přidáme na
krájené brambory a dovaříme.
ŽAMPIONOVÝ SALÁT PRO 4 OSOBY. - 500 g čer
stvých žampionů, 4 karotky, svazek ředkvi
ček, zelená petržel, půl čerstvé okurky,
několik plátků hlávkového salátu, citrón,
4-5 lžící jogurtu, pažitka. - žampiony na
krájíme na plátky a 3 min.vaříme ve slané
vodě, do níž jsme přidali štávu z pol.cit
rónu. Přecedíme a necháme vychladnout. 5€ávu z druhé půlky citrónu smícháme S jogur
tem a jemně nakrájenou karotkou, ředkvička
mi, pažitkou, okurkou a petrželí a nakonec
přimícháme žampiony. Položíme na salátové
listy a posypeme salátovým kořením.
NÁDIVKA DO OMELET. - Nechá se zapěnit kou
sek másla a lžíce mouky, zalije se mlékem a
míchá tak dlouho, až se utvoří hladká kaše.
Ta se dá vychladnout, pak se do ní vmíchají
2 žloutky, sůl a vařený
květák nebo chřest. HOUBOVÁ NÁDIVKA: na kast
rol dáme máslo, kmín, na
krájenou zel.petrželku,
vložíme nakrájené houby,
osolíme a dusíme. Až jsou
houby měkké, přidá se
vejce a usmaží se.

VEJCE NA KYSELO. - Do
trochu osolené a okysele
né vařící vody pouštíme
opatrně rozklepnutá vejce,
aby žloutek byl vprostřed
a zůstal obalen bílkem.
Když je bílek sražený,
ale žloutek ještě řídký,

opatrně vejce vyndáme, zbylou vodu
přisolíme, přidáme trochu kmínu ne
bo kopru a žalejene kyselou smetanou
s rozmíchanou moukou. Když omáčku
povaříme, nalejeme na vejce; přílo
ha - brambory.

PLNĚNÁ VEJCE. - 10 na tvrdo uvaře
ných vajec se podélně rozpůlí a
žloutek se vyjme. Usekají se jem
ně 2 sardelky, kousky lososa nebo
úhoře nebo telecí pečeně nebo ku
řete a trochu kaparů. Přidají se
2 lžíce kyselé smetany, a tolik
majonézy s rosolem, aby se utvořilo tuhé těsto.
Do každé půlky bílku se vytvoří z tohoto těsta
forma žloutku, vejce se narovnají na mísu, ozdo
bí se rosolem a podávají se k čaji nebo jako
předkrm.
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PLNĚNÁ VEJCE TEPLÁ. - 6 natvrdo uvařených vajec
se oloupe a rozkrojí, žloutek se vyjme a unyje
ve studené vodě. Utře se 10 dkg sardelí s máslem
a přidá 10 dkg kaparů; žloutky se prolisují a
utřou se sardelovým máslem. K tomu se přidají 4
lžíce hořčice, kapary, sůl a citrónová štáva.
Vše se dobře promíchá, dá do sáčku a vstřikuje
do bílků, resp.ještě ozdobí kolem bílků.
VAJEČNÉ KARBENÁTKY. - Z 8 dkg másla a 10 dkg
mouky se udělá bledá jíška, zalije se asi 1/4 1
mléka, osolí a nechá vařit v tužší těsto. Odsta
ví se, zamíchají se do něj 2 lžíce parmezánu.
Polovina těsta se nanaže na vlhké prkénko asi
1/2 cm silně, poklade se lístky vařených, osole
ných vajíček a pak se na to
namaže druhá polovina těsta,
které se pěkně narovno uhladí
a dá se do studená - např.do
ledničky. Ze ztuhlého se vy
krajují koblihovou formounebo sklenicí - karbenátky,
resp.rohlíčky, které se namo
čí do vajíčka, do strouhané
housky a pak se osnaží jako
řízky. K tomu salát a bram
bory.

DOBRÉ
CHUTNÁNÍ !

