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kdo žije z křesťanské víry, byl hluboce zarmoucen náboženským rozpadem posledních dvou de
setiletí. Tento rozpad měl rmoho příčin, ale v pozadí všech - jako v pozadí všech zlých
věcí - stojí úhlavní nepřítel lidí, dábel. Píšeme úmyslně "lidí", protože jen jednotlivci
mají duši; nemá ji lidstvo ani dav. Tuto duši chce zlý duch získat za každou cenu a použí
vá k tanu všech prostředků.
Je tu na místě minulý čas? Byl zarmoucen? Ano, dnešní ostré útoky proti Církvi a proti
Kristu v hromadných sdělovacích prostředcích a jinde svědčí o tom, že dábel zoufale hájí
to, co už považoval za své vlastnictví. Lidé - i mladí a hlavně mladí, pokud mají určitý
stupeň inteligence, poznávají, že z těch "hodnot", které jim nabízí komunisticko-nevěrecká
nebo spotřebně-lhostejná společnost se nedá lidsky žít.
Kristus, nučený a popravovaný v duších, vstává z mrtvých. Zjevuje se některým duším, které,
šťastné jako kdysi ženy u prázdného hrobu či Magdalena, jíž se Zmrtvýchvstalý ukázal, spě
chají k nalomyslným a volají: "Vtd&ty jéme Pána.1
. "Malomyslnost se začne viklat, praskat.
Apoštolově si vzpomínají, co říkal Kristus o svém zmrtvýchvstání: "Zbotáe. tento chatám a ve.
ttech dne.ch ho zate. poótav/m."(Jan 2,19). A do skulin naděje vstupuje sám Pán. Musela to
být pro ně ohromující událost. Vždyť ani Tomáš nechtěl věřit svědectví tolika přátel, až
ho Kristus vyzval:"Ufnž Auku do mého boku."(Jan 20,27).
Na duchovním víkendu zdůrazňoval P.Benáček víru a
naději. Láska předchází, doprovází a přežívá ži
vou víru a silnou naději. Zlý duch cítí, jak se
upevňuje Církev ve svých věrných, a užívá proti
ní neomalených zbraní. Jako kdysi velerada zava
lila kamenem Boží hrob, tak zavalují dnes nepřá
telé Krista a Církev novými urážkami a lžemi.
Když provinciál švýcarských jesuitů prohlásí v
televizi, že jediný užitek z cesty sv.Otoe po
střední Americe byla jeho žádost, aby ho pustili
pomodlit se k hrobu zavražděného arcibiskupa Romera, je to nakyslá lež! Sv.Otec vydal v nebez
pečí svůj život, unavil se cestami, kázáními, rozhovory-a posilnil ve víře milióny katolíků.

Ale Pravda přece vstává. Právě tam a tehdy, kde
a kdy ji nejméně očekávají. Milujeme Krista, i
když ho nepřítel mučí a pronásleduje v duších
lidí. Vždyť i nám platí jeho slova:"Nebojte óe!
Já jiQjn pfamohZ ivét."(Jan 16,33).
Vaše

redakce

X® zahájilo propracovanou akci proti rozimchu

v Rusku i v satelitních zemích. Sko
CO N OVÉHO VE SVĚTĚ (náboženství
lí důkladně hl.studenty, aby dokázali věrohodně

25.března na Zvěstování Páně otevřel sv.Otec předstírat víru a dostali se tak do náboženských
v 17 hod. v atriu basiliky sv.Petra Svatou kroužků, podzemí Církve a kněžských seminářů.
bránu a tak zahájil Svatý rok vykoupení. Pak Tito pomocníci náboženského pronásledování jsou
sloužil v basilice mši sv. - Římský vikariát vydal první sešit o sv.roce. Je to za imohem lépe vyškoleni v teorii i praxi, než
čátek řady sešitů, které budou obsahovat vše hlasatelé víry na svobodném Západě.
co je třeba o sv.rooe vědět. Tento sešit se Lech Walesa poděkoval "mnoha lidem dobré vůle
zabývá rodinou a jejím vztahem ke 3.světu, v Německu"za pomoc hladovějícímu Polsku. Vidí
tématem, navrhnutým římskou Charitou pro 2 v tom projev křesťanské solidarity 3 která ne
postní dobu. - Komunistický starosta Říma, zná hranic.
Ugo Vetere z Kalábrie, 58 let, býv.druh Va- Poprvé za 15 let dosáhl katolický studentský
spolek v Itálii Cattolici popolari na státní
leria Volpiniho, řed.Osservatore Roněno z
římské
universitě při volbách do studentského
podzemního hnutí, má zabezpečit dobré přije
parlamentu
absolutní většinu. Stejně i na univer
tí asi 18 mil.poutníků, snad o málo víc než
sitě
ve
Florencii
a na technice v Miláně.
při posledním sv.roce, protože je možné zís
Bavorští
biskupové
se zasazují o to3 aby bylo
kat odpustky i v biskupy určených chrámech
dona. Zatím se opravují pomníky a pod. Bis urychleno blahoslavení karmelitky a filosofky
kup z Malagy Msgr Buxarais navrhuje oslavit Edith Steinové, řeholnice Teresie Gerhardingerov letech 1983-84 2000 let od narození Panny vé a řeholníků P.Victriciuse Weisse a P.Ruperta
Marie, čímž by se Milostivé léto prodloužilo. Mayera3S.J.Ten se narodil 23.1. 1876 ve Stuttgar
V neděli 20.3.byl po 14 ti letě přípravě za tu a zemř. 1.11.1945 v Mnichově. R.1899 vysvěcen
hájen proces blahořečení/a svatořečení/P.Pia na kněze3 1900 vstoupil k jesuitům3 od r.1912 v
z Petralciny, zesnulého 1968 v kapucínském Mnichově jako kněz pro přistěhovalce3 od 1921
klášteře Sta Maria delle Grácie v San Gio- vedoucí Mariánské kongregace. Pro statečný od
vanni Rotondo u Foggie v Apuliích, kde žil por vůči protikatolickým nařízením nacistů v r.
od r.1916. Církevnímu soudu předsedá arcib.z 1938 a 39 přechodně zatčen Gestapem. 3.11.39 7. 8.40 v koncentračním táboře v Oranienburgu. Do
Manfredonie a Vieste, Msgr.Vailati.
V dopise presidentu R.Reaganovi, uveřejně konce války domácí vězení v Ettalu. Byl velmi
zbožný a nekompromisně čestný v myšlení i v jed
ném 9.3.ve Washingtoně, odpovídá předseda
nání.
Proces blahořečení byl zahájen 20. 7.1960.
US bisk.konference arcib.Roach na tvrzení
mluvčích vlády, že některé kněžské kruhy ve M kubánských vězeních je asi 400 polit.vězňů,
stř.Americe hlásají marxismus. Připouští,že kteří jsou tam přes 20 let,např.za odmítnutí vo
takové případy existují/1/,ale že situace je jenské služby. Jak svědčí na Západ propašovaný
tak zmatená a komplexní, že je nutné bližší dopis vězně Alvareze, může být vězněn člověk i
po odpykání trestu-bez soudu.
vysvětlení.
Francouzská
reklamní firma vytvořila zdarma pla
Obě komory přijaly návrh, aby byla ve Švý
carsku zřízena nezávislá instance pro stíž kát 3 na němž se upozorňuje na chudobu asi 38 ti
nosti - velmi četné - na rozhlas a televizi. síc franc.kněží3 jejichž příjem je menší než zá
Levicové strany se proti tomu ostře postavi konem stanovená minimální mzda. Arcibiskup i
ly, snad proto, že z jejich strany stížnosti kaplan dostávají asi 1000 Frs měsíčně. K tomu
malé poplatky za svatby3 křty a pohřby. V Paříži
nej sou 3 zato z řad kře stanů - i na tak zv.
náboženské programy - vlastenců, rodičů ap. je 800 kněží3 polovina přes 70 let. Semináře ne
mají dorost-a většinou ani duchovní úroveň.
Instance má 9 členů, předsedou je Arnold
Nový chigagský kardinál Bemardin se vzdal všech
Koller - CVP - AI.
Sv.Otec dovolil uveřejnění vzpomínek 89 le veřejných poct ve prospěch sbírky pro sv.Otce a
pro chudé, která zatím vynesla asi 350 tis.dol.
tě řeholnice Pascaliny Lehnert na papeže
Sv.Otec zahájil zasedání latinsko-amerických
Pia XII., kterému tato řeholnice sloužila
od r.1917, kdy byl nunciem v Mnichově. Pro biskupů-CELAMu v Port-au-Prince/Haiti/. Novým
tože své soukromé dopisy a deníky dal papež předsedou byl zvolen Msgr Ant.Querrecina3 biskup
spálit, jsou tyto vzpomínky důležité a odha z Avellanedy v Argentině3 zatím generál.tajemík
Polský primas kard.Josef Glenp byl od 10.-16.3.
lují velkou osobnost papeže, který prožil
těžká období Evropy: komunismus, nacismus a v Římě. Převzal 13.3.svůj titulámí kostel Sta
Maria in Trastevere, kde sloužil mši sv.s arci
začátky progresismu v katol.Církvi. Kniha
biskupem Bronislavem Dabrowskim a Henrykem Gulse jmenuje:Směla jsem mu sloužit. Autorka
žije ve starobinci Pastor Angelicus v Římě, binowiczem. Přijal ho sv.Otec, aby s ním pohovo
řil o návštěvě Polska od 16.-22.června t.r. 12.
druhým domovem je provinční a misijní dům
3.prohlásil kard£lenpk věřícím, že s komunisty
Heilig Kreuz v Altottingu v NSR.
je nutno vést dialog a ne proti ním bojovat, ja)<
VSE,CO iWe.nám ubírá trochu osobnosti.
říká Lech Walensa/a Pius XI.v encyklice/.
Maurice Blondel

"Má do toho co mluvit i manželka," zabručel
jsem a přetrhnul papírový tácek pod pivo.
Za okny kavárny se vznášela mlha a li
"Však jsou okolnosti, kdy dokážete ženu
dé, pospíchající kolem, vypadali jako
přemi uvit," ušklíbla se zlomyslně. "Příští
neskutečná strašidla. Chtěl jsem srov
pondělí se nastěhuji." Vstala, otevřela ka
nat čas na svých hodinkách s časem na
belku, pak ji zase zaklapla a řekla:"Jis
hodinách nad výčepním pultem, když
tě ten pakatel za rme zaplatíte." Dva
mi výhled zastínila drobná ženská
,kroky od stolu se znovu otočila a doda
neurčitého stáří s dlouhými roz
la: "Mohla bych vám zprostředkovat setká
cuchán ými vlasy, nevkusně obleče
ní s vaším nemanželským dítětem, pane
ná a neuvěřitelně ošklivá. Oškli
Vrabec. Jsem ochotná ke všemu! "vycenila své říd
vé nebyly jen rysy v obličeji, ale lstivý a ké, ostré zuby a zmizela za dveřmi.
úlisný pohled ve tváři. Měl jsem pocit, ja
ko by se přede mnou objevila kobra. Tiše se Vracel jsem se jako bych měl v botách ne nohy,
zeptala, smí-li přisednout. "Stejně odchá ale olovo. Vyděracka! Bude-li vypravovat manželzím, "řekl jsem trochu surově a zvedl se. Po - ce o ženské, s kterou jsem se kdysi nechutně za
pletl, bezcharakterní štětce, je naše manželství
ložila mi na rukáv nalou ruku s bílými
chloupky a zašeptala, vyhýbajíc se mému po zničené! A děti! Líbezná Andělka, zbožňuje mě,a
hledu. "Chtěla jsem s vámi mluvit, pane Vra Karlík, má ně za hrdinu! Či hluboce věřící dcera
bec. Posílá mě vaše bývalá přítelkyně." Pak v USA, ctí mě skoro jako světce! Bože nůj! Na
tu ohavu manželka žárlit nebude, ale jak vysvětřekla jméno, při kterém mi vstal zbytek
vlasů na hlavě a roztřásla se mi kolena. 3 ' lim, že jí dávám byt zdarma? Když sami zápasíme
s každým krejcarem!
"Co...co..chce vaše přítelkyně,"vykoktal
V mlze jsem klopýtl o schodek. Schody do kostela!.
jsem, když jsem popadnul konečně dech.
"Vyprávěla mi, jací jste bývali dobří přáte -Náš pan farář! Mohu mu věřit? Když já, důstojný
lé a řekla, že máte v podkroví domku prázd občan města se svíjím v rukách vyděračky? Není
snad ve stejné situaci? Milenka, nemanželské dí
ný byteček. Měla bych o něj zájem."
"Je připraven pro dceru, až se vrátí z USA? tě?! Blouzním. Nesnysl! Není takový osel jako
já. Pochopí mě. A zazvonil jsem u vrat fary.
"Ach, tam bude ještě dva roky,"uklouzl jí
pohled k nohám číšníka, který přiběhl k na "Milý synu,"řekl pan farář, když vyslechl mou
šemu stolu.
hanebnou historii-pod zpovědním tajemstvím
"Já odchá.. ."začal jsem, ale vychrtlá žena, ovšem-"doporučoval bych vám, abyste se svěřil
připomínající moučného červa, mě přerušila manželce. Uvidíte, že se postaví za vás, proti
s pokřiveným úsměvem: "Pán mě pozval na kávu vyděračce. Kdyby se to dověděla od ní, postaví
s rumem,"a mávla chlupatou rukou.
se proti vám. Věřte mi, mám zkušenosti. Každý
"Co si to vlastně.. "navázal jsem znovu řeč. drží se svým, když se doví o jeho těžkostech z
"Snad byste nebyl ošklivý k přítelkyni své jeho vlastních úst...A vyděrači jsou odporní!"
milé PŘÍTELKYNĚ? Ostatně, ulovila už muže. "Ale děti...děti.."zašeptal jsem zoufale.
Včas. Její dítě se vám nápadně podobá. Jen "Ty si vezme na starost vaše paní. Ženy dovedou
že má snůlu, ta vaše bývala. Její muž je
takové věci dát do pořádku nejlépe. Postaví se
šíleně žárlivý. Jako vaše manželka."
za vás. Možná, že jako člověk, který klopýtnul
"Odkud, k čertu, znáte mou manželku?" Uráže a má odvahu se k tomu přiznat, jim budete bliž
lo ně, že ta drzá stvůra vzala vůbec do
ší než otec - nedostižný hrdina. Ostatně - při
úst jméno mé milované ženy.
znání je také hrdinství - a veliké. Rozhodně
"Člověk se leccos doví, má-li uši k slyšení, vyděračku do domu nevpouštějte!"
jak stojí v Písmu svátém,"dodala ctnostně
Manželka zrudla, pak zbledla a konečně se roz
ženština a zvedla své vodově modré oči k
stropním trámům, kde se houpaly dva meče. plakala.
Maně jsem pohlédl na její odstávající, prů "Máš právo mě vyhodit, rozvést se, jsem mizera,
ale mám se ponížit před vyděračkou?"
svitné uši.
"Ten byt bych ovšem nemohla zaplatit, nemám Objala mě a něžně hladila mou pleš. "Můj dra
peníze. Ale zadarmo jej nechci. Zaplatím za houšku, co jsi asi vytrpěl. Přeoe tě neopustím,
něj mlčením.." Po chvilce dodala:"Nebo je jsem tvoje žena. A s dětmi to vyřídím, neboj
vám milejší ztratit manželku, úctu dětí a se, moje zlato..."začala mě líbat, hladit, utě
šovat. Pan farář měl pravdu. Měl pravdu! "Pravda
místo u věřícího šéfa?"
Konečně mi to došlo. Vlídná hospůdka s hbi z vás udělá lidi svobodné,"napadla mi slova sv.
tým číšníkem a zavalitým hostinským se před Pavla. - Vyděračku s kufry přivítala žena se
smetákem, syn s pohrabáčem, dcera s pánvičkou
mýma očima zalila rudým světlem__
a já zařval:"At jste pryč, vy bestie! Jinak
"Tak co, dostanu ten byt, nebo...?"
zavolám policii!"
AB

LIDSKÁ KŘEHKOST A ZLOBA

pojetí života, negujícího věčnou
hodnotu. Kdo se hlásí ke Kristu,
Z kosmické perspektivy se naše
ale podle toho nežije, hlásá něco,
země podobá opilcově hlavě,kte
v co nevěří. Jsou to slabošští hlurá se po stránce mravního vý
páci bez mužného jádra, obracejí
voje trmácí staletími a kaž
se zády k pravdě.
dou chvilku padne na kamení
Existuje jen jediná mravnost-křesa zakrvaví se.
ťanská - úplné obětování sebe pod
Když se něco něčím nazývá, ješ
le vzoru Kristova. Pokus o náhradu
tě to tím nemusí být. Cas je
této morálky je lež či komedie ne
jako pohyblivé zvětšující sklq
bo katastrofa.
které hledí do útrob pojmů a
Takové křesťanstvo je karikatura
jejich životního pozadí.
záměrů Stvořitelových. A nekřesťanVíra je nejčasovějším pojmem všech dob. Jed stvo, jehož pár granů mozku si myslí, že proniklo
ni se k ní hrdě hlásí, k transcedentním hod všechna tajemství bytí, je nakonec vždy jen nási
notám a síle, kterou dává důvěra v její opo lím olemované zoufalství.
ru. Jiní ji zavrhují jako přežitek dětství, Sv.Augustin tvrdí, že"nikdo nepopírá Boha jen
i když věří v různé absurdnosti svých ma ten, který má zájem, aby Bůh nebyl." Bůh je to
terialismem ohryzaných představ, tím fana tiž nejvyšší mravní norma. Často vidíme, že li
tičtěji, čím rozhodněji bojují proti víře dé ústy zapírají to, co srdcem hledají. Kdo hle
druhých.
dá světlo upřímně, najde v temném bludišti svého
Pokrok znamená odpoutat se, abychom zaujali rnyšlení vypínač k následování Krista a zjistí,
vyšší, hodnotnější místo ve vývoji. Kdo by že člověka povznášejí dvě křídla-prostota a čis
se k němu nehlásil. Vždyt politicko-žurna tota.
listický žargon, který bagatelizuje a sni Svět je jako skleněná skříň, a nás, lidi víry,
žuje řeč a třídí život podle svých mozko ostatní zkoumají. Ve skříni je kamení i křišťál,
vých kapacit, udělal z pokroku politickou zřídka odlitky svatosti, zlatá srdce, originály.
pečet a heslo.
Bez ohně víry jsme jen směšní šaškové. Bůh-dokoNezáleží na tom, jak se jmenuji, ale jaký nalý sběratel, povyhazuje kýče a osvětlí svým
jsem. Slova jsou jen nálepky života. Záleží jasem umělecká díla. Bohu se levný lesk nelíbí.
na tom, utopím-li se ve vroucí smůle nebo v Má ohromný šanon, kde zakládá "ad acta".
kolínské vodě? Je rozdíl mezi myšlením od Jeremiáš znal vůli svého Pána. Národ ho považo
souzence před šibenicí nebo samopalem?
val za pesimistu. Divili se, když po zničení
Jistě je pokrok víra ve víru. Recept je 4 chrámu, zboření Jeruzaléma a odvlečení Židů do
prostý: Svět je špatný. Nutno ho napravit. babylonského zajetí Jeremiáš jásal. Když se ho
Oba jsme součástmi světa. Začněme tedy svět ptali, proč, řekl:"Radujte se! Není důležité,aby
napravovat především u sebe. Tím ozdravíme byl národ velký, ale aby byl čistý!"
kus světa kolem sebe, a ten vykoná totéž. Člověk víry je dnes výstavním kouskem, proto je
Svět je naplněn tajemstvím Boha. Je i ve
na něm velká odpovědnost. Nakolik lidé Krista
mně, tam se mu mohu přiblížit nejvíc. Uvol- svým bytím realizují nebo zastiňují, natolik ho
ňujeme-li vnitřní prostor pro Boha,t.j. dob zpřístupňují bližním. Lidé nevidí historického
ra v člověku, uzdraví se duše světa.
eucharistického Krista, ale vidí, jak TE
To je cíl a snysl dějin, ale ten se
BOU PRONIKÁ KRISTUS. Každá laxnost a tole
nehlásá na katedrách dějepisu.
rantnost k sobě je dnes dvojnásobnou zraVíra je psychologickým předpokladem
dou-vůči Bohu, a odpuzuje bližního od Boha.
každého rozhodnutí, od stavby Babylon
Potřebujeme intenzivní a seriózní duchovní
ské věže po dětskou hračku, od operace po hloubku za pomoci neúprosné a stálé sebekritiky.
setí zrna. A z nej vnitřnější životní pod Vím, kolik lidí se zmítá v krvi svých hříchů-ať
staty by se měl sfouknout pyl-víra-bez kte jdou k Matce Muže bolesti, k Matce Milosrdenství.
ré se nemůžeme pohybovat v duchovním světě? Nad jejich nářkem se vznáší nekonečná láska Kris
Hegel říká, že"víra je vnitřní jistota,kte tova, toužící po nás, nejen abychom o ní rozjí
rá anticipuje Nekonečno." Sv.Tomáš říká, že mali, nejen pro několik řeholních duší, ale aby
"víra je akt rozumu, který pomocí vůle a mi přitáhla k sobě každé lidské srdce.
losti Boží poznává božské pravdy."
Ať je naše výkladní skříň čistá, přitažlivá, aby
Pravda"ve světě, v kterém je všechno možné, se diváci nadchli a vstoupili a přisvojili si tq
je Bůh, degradovaný na možnost, a to je mé co máme my. Živá a žitá víra je jedinou záchra
ně než nemožnost."/Picard/- Základ všeho
nou světa. Jen tak se změní duchovní pustina
zla je v naší vůli.
Evropy v pramen impulzů štěstí a tvůrčího nadše
Bůh musí bojovat proti nevěrcům i věřícím. ní a rozmachu pro celý svět!
První jsou aspoň upřímní a žijí podle svého
PAVOL STRAUSS: MOZAIKA NÁDEJE

TICHÁ CHVILKA

lem a dvorním kazatelem krále Ferdinanda ve Víd

SVĚTEC OBRODY ni. Tam založil kolej s padesáti studenty. Tři

Sv.Petr KANISIUS je jedním ; krát mu nabídli biskupství ve Vídni, na radu za
nejvýznačnéjších svétcu je kladatele řazdu odmítl. 1555 doprovázel Petr první
jesuity do Prahy. V Čechách se setkal se zvlášť
suitského řádu. Je druhým
apoštolem Německa(prvním je nepřátelským postojem. Často po něm házeli kame
sv.Bonifác)! apoštolem Švý ním-! když sloužil mši sv.-a chtěli ho hodit do
Vltavy. UŠelovŠem nástrahám a v kázáních se mu
carska. Zemřel 21.12.1597,
podařilo odpůrce odzbrojit. Mnozí se vrátili
ale svátek se slaví od r.
zpět do katolické' Církve.
1925, kdy byl svatořečen,
27.dubna. Pius XI.mu dal ti 1556 sg stal provinciálem hornonemecké provincie
jesuitu. Byl jím tři roky^ Jako pověřence papeže
tul "církevní učitel". Je
pohřben v kostele býv.jesuit ,a císaře ho posílali na různá zasedání říšského
sněmu,např.doprovázel hrabete Vile'ma Bavorského
ské koleje sv.Michala ve
na říšsky snem do Řezná a papežského vyslance do
Fríburku.
Narodil se 8.května 1521 ja Polska. Mel rozhodující slovo na reformním pro •
slule'm koncilu v Tridentu. Jako papežský nuncius
ko syn starosty Nymwegen,
se snažil prosadit uznaní a zveřejnění závěru a
Jakuba Canise. V patnácti
letech studoval v Kolíně fi reforem tridentského sněmu. Od r.1559-1566 byl
dómskym kazatelem v Augsburgu a bra'nil katolic
losofii a teologii, r.1540
promoval jako mistr svobod kou víru proti pronikajícímu protestantismu.Když
ných umění a pod vlivem pří byl ve městě mor, zavedl veřejné modlitby a beg
bázně pomáhal obětavě nemocným. Jako kazatel pů
tele složil slib čistoty.
sobil ve Strassburgu, Mnichové a Di11 ingen.
Tak se zřekl manželství,
Především se snažil zreformovat Školství. Zaklá
ktere' pro něj připravoval
jeho otec.
5 dal kláštery jesuitu, věnujících se hlavně mlá
Kázáni jesuity Petra Fabera deži. Jeho vlivem rozkvetla řada universit. Slo
žil příruční katechismus a po letech pilné prače
v Mohuči způsobilo obrat v
jeho živote. Rozhodl se, že vydal slavný Katechismus, který celá staletí
sloužil za základ vyučování náboženství a byl
se vzdá kariéry právníka a
vstoupil k jesuitům. Jako no přeložen do řady reci. Gymnasisty a studenty
sjednotil v mariánských družinách. K obrode ně
vic založil s Faberem 1544
meckého
kněžstva založil kolej Germanicum v RÍze svého dědického podílu
měfdnes je bohužel hodně levicová). Založil řgprvní jesuitský klášter v
Némecku - v Kolíne. 1546 při dove' domy v Irinsbrucku a v Hallu, 1571 -1577 pů
jal kněžské svěcení a začal sobil jako dvorní kazatel císaře Ferdinanda II.,
a věnoval se literární Činnosti.vV Šedesáti le
bojovat proti šířícímu se
tech byl povola'n do Fríburku do Švýcar, kde za
protestantismu. Díky jeho
bdělosti zakročil váhavý ko se neúnavné bojoval proti kalvinismu, který změ
nil Švýcarsko v pevnost protestantismu. Zde po
línský arcibiskup Hermann
von Wied dopisem císaři pro byl sedmnáct let, plných obětí, založil tu na
podnět Řehoře XIII.jesuitskou kolej a pracoval
ti protestantismu a tak se
až
do smrti jako kazatel a spisovatel. ZemřelQv
stal Kolín baštou katolicis
mu. Mladý jesuita studoval, 76 letech. II jeho hrobu se stalo mnoho zazzraku.
pracoval jako kněz a vydával I když se světec písemně i osobně stýkal s výz
mystické spisy Taulerovy,dí- načnými muži a stal se ra'dcem knížat, takže jeho
la Cyrila Alexandrijského a vliv byl nesmírný, zůstal člověkem obdivuhodné'
papeže Lva Velikého.
hlubokého duchovního života a svatosti. Mluvil
Stal se vůdcem katolické obnovy, zvané
k prostému lidu právě tak vřele a rád jako k
mylně proti reformace. Snažil se o zpevnění mocným tohoto světa. Celý život zviásť miloval
a jasné vyjádření pravd katolické víry v
a ctil Pannu Marii, k jejíž cti složil dílo:
západním a jižním Německu. Na misijních
0 nevyrovnatelné Panně Marii. Svétec se zobrazu
cestách přišel nejdřív do Bologny, jako
je s knihou, křížem a lebkou, s monogramem IHS,
učitel, pak do Říma. Tam si ho vybral sv. slovem Caritas, které s jásotem nesou andělé a
Ignác,zakladatel řádu, za spolupracovníka. jak klecí před Pannou Marií.
Učil a kázal i v Messině. pak posiloval
Poněvadž tolik působil na katolickou mládež, je
boj proti protestantismu v Bavorsku, Ra ad r.1921 ochráncem katolického Školství v Nekousku a v Cechách. Od r.1549 byl profeso necku.
rem teologie v Ingolstadtu, r.1552 učíte-

nepřekonatelnými překážkami. Jen
UMÍTE MLUVIT
se podívejme do novin. Vykolejení
s Bohem? vlaků,
krupobití, laviny, zemětře
Modlitba je dnes stejně důležitá, jaKo bývala drive,

sení, záplavy, parna, mrazy! Tyto
Modlit se znamená mluvit s Bohem. Kdo modlitbu odmítá
jako nesmyslnou a bezcennou, má nesprávný pojem o Bohu. špičkové katastrofy technika pros
tě nezvládne. Ještě nejsou léky na
všechny nemoci, dosud pracují léka
Modlitba je tak stára, jako lidstvo samo.
Je základem a pulzováním náboženského života a klíčem ři a. stojí nemocnice. Čteme úmrtní
ke všem milostem; kotví v lidské přirozenosti. Nej star oznámení - je notný úsek života,
na němž máme svázané ruce a jsme
ší modlitby jsou hyrmy Babyloňanů a Egypřanů, indoevropský duch modlitby se nám zachoval v indických Vé odkázáni na Boží pomoc-na modlitbu.
dách, řeckých chórech a zlomcích starogermánských hymů. ProČ se modlit? Biti ví všecko',
Žádná modlitba se však nedá srovnat s modlitbou, inspi Boha modlitbou neinformujeme, ale
rovanou Duchem sv.v Písmě-s žalmy Starého a Nového zá chceme si vyprosit dar vyslyšení.
kona, s Otčenášem, kterému nás naučil Kristus.
Rodiče vědí, co dítě potřebuje, a
Jak se máře modlit - se musíme učit,
přece děti prosí a děkují. A na Bo
Vzorem ústní modlitby jsou inspirované modlitby Písma a ha bychom se neobraceli?
modlitby Církve, vzniklé za vedení Ducha sv. Bez učení "Plám vše, co potřebuji'"
a bez napojení na inspirované a liturgické modlitby mů
že být modlitba jednostranná a nedůstojná-Boha i člověka Kněz se ptal prvňáčků, jestli se ráho modlí. Synek boháče řekl:"Tatí
Proč se modlit? Pomůžeme si sami',
nek říkal, že se modlit nemusíme,
V katechismu jsme čítávali, že Bůh vládne světu tím, že že už máme peněz dost!" To je po
řídí stvořené věci k jejich cíli. To je Prozřetelnost. stoj bohatých k modlitbě; modlit
Stará moudrost zní člověku technického století trochu se mají jen chudí. Jako kdyby byla
naivně. Za Boží Prozřetelností dělá otazník. Člověk mi v Otčenáši jen prosba o chléb a ne
nulosti, odkázaný na přírodu, se cítil víc závislý na dalších šest proseb. Modlit se ne
Bohu. Všude větřil Boha nebo jiné tajeimé síly a snažil znamená žebrat. Je ještě modlitba
se ochránit zdí modlitby či zaklínání, prosit o milost chvály, díků, smíru - a prosby.
a získat si ho obětí a dobrými skutky. Člověk techniky Brát a neděkovat je nezdvořilé'
se od přírody osvobodil-tedy i od Boha.
Bůh nás nestvořil, abychom ho zahr
Pojištění proti požáru vytlačilo sv,Floriana,
novali jen prosbami, ale především
abychom ho oslavovali. Tím se při
Naši předkové volali na pomoc proti požáru svaté. My,
družujeme k nekonečnému Te Deum
děti moderní doby, vezmeme Minimax či zatelefonujeme
andělů a svátých. A co díky? Sám
hasičům a ti si s požárem poradí. A je tu pojištění!
Proč se modlit, když jsme pojištění proti všem malérům? Spasitel si posteskl, že uzdravil
10 malomocných a jediný poděkoval,
Hromosvod místo modlitby.
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Když zablesklo, naši předkové se pokřižovali, sáhli po "řbdlitba stejně nepomáhá'"
svěcené vodě, modlili se v litanii:"Od blesku a bouře Nemodlíme se jen proto, aby "pomá
ochraňuj nás Pane." My máme hromosvod. Vysílačky uvědo hala". Syn Boží, Kristus, se modlil
mí lod o tajfunu a poradí, jak se mu vyhnout. Předkové dokonale: v tichu noci, v ústraní
se modlili za dobré počasí, kněz dělal křížek na dveře, pouště, na vrcholku hory. Jeho
konala se prooesí. .My stavíme v Alpách chaty, zabezpečeOtčenáš, oddaná modlitba v Getsema
né proti lavinám, dodržujeme hygienické předpisy .vykoře nech, děkování a přímluvy jsou ne
nili jsme očkováním epidemie. Dříve bývali lidé naivní, překonatelné modlitby-věčně památ
nyní se poučili, jsou sebejistí. Nestojíme bezmocně předná je jeho Velekněžská modlitba.
Dělal Kristus-dokonalý a mocný-něco
rozmary přírody, neskrýváme se za Boha v modlitbě.
zbytečného?’’Ka£c/tý, kdo psioA-c, doAle prostředek proti smrti jsme dosud nenašli'
ótává{Lk 11,10) .Berme to vážně!
Ale i my, moderní lidé, dojdeme k hranici, stojíme před O lidském slibu často nepochybujette, a o Božím bychom pochybovali?
"P-to-óte a. bude, vám dáno."(Mi 7,7.)
"Buh vždy modlitbu nevyslyší,"z

Ovšem, když se modlíme jako hříšníci-nepřátelé Boží. Kdo Boha uráží,
nemá právo na vyslyšení. "NevyA&j■ózm vái, vo/e. táce jéou. p£ná k/t-ve.."
(Ió 1,15-16), Ma-li"vysílací stani
ce ",-duše-poruchu hříchu, Bůh ji

neslyší. Jedna z poruch je sobectví:"I kdyžz je Augustin jeden z největších světců a učitel
ptoAÁte, ntc nedoAtáváte, ptotoée ptoAÍte Církve. "Zkouším vaši víru,"praví Pán,"má hodina
Apatne; chcete to potom tozptýtvat na a ví ještě nepřišla."
špatné' žádosti." (Jak 4,3). Lneme totiž pří Kdo se dobře modlí, neodejde nikdy s prázdiou,
liš ke svým žádostem, ale pravý účel mod
litby je oslava a uznání Boha. ". .potoztti. Často má pro nás Bůh něco lepšího, než oč prosí
na Atdce Ave modty..Met bych, jtm dovotit, me. Všechny modlitby vyslyšet nemaže-pak by nik
dotazovat Ae?"(Ez 14,3)."Mé pokátáné. jAte do např.nezemřel. Sedlák prosí o déšt, výletník
nepoAtouchatt. .budetie mne. votat, ate ne o sluníčko. "Lékaře neovlivní slzy nemocného,
předepíše mu to, co mu pomaže."/Sv.Chrysostom/.
ozvu Ae."(Pt 1,25,28).
Nepřátelskému srdci.Bůh nic nedá'

Buh dává víc, než si můžeme vymodlit.

Modlící mlýnky jsou bezcenné,

Uhava z modlitby

Citlivá porucha naší modlitby je tvrdost Sv.Monika plakala, když jí syn řekl, že odjíždí
srdce a nesmiřitelnost. "Kdo zacpe ucho k / z Karthaga do Řina, celou noc se modlila, aby
chuctaAovu nátku, nedojde Atuchu, az zavota Bůh odjezdu zabránil. Proč ji Bůh nevyslyšel?
Aam."(Pá 21,13). Nelhali bychom našemu Otd Protože milánský biskup sv.Airbrož svými kázáními
kdyby rty říkaly: "Jako i my odpouštíme na přivedl Augustina na lepší cestu. "(5 Pane,"píše
šim viníkům" - a srdce bylo plné nenávisti sv.Augustin, "nevyslyšel jsi tehdy prosby mé matk bližnímu? Stejně irají v nepořádku"vedení'„ky, aby jí dal to, zač se modlila bez ustání."
lidé prolhaní. "Ptothané nty jAou Bohu htů- Úspěch nemusíme vidět.
zou.."(Pt 12,22). Není-li modlitba vyslyšeSv.Gertruda píše že se modlí za svého přítele a
na, vždycky je to naše vina.
nevidí ovoce své modlitby. Když se ptala Pána,
poučil ji: Dostane-li dítě od císaře velký sta
Í4ioho dokáže modlitba spravedlivého.
Zbavme se hříchů a nelásky. Kristus řekl: tek, kdo to na dítěti pozná? - Sv.Terezička řek
"Budete-tt Otce o něco ptoAÁt, dá vám to v la: Často si myslím, že za všechny Boží milosti
mém jménu."(Jan 16,23).Kdo se modlí s čis děkuji prosbám pokorné duše, kterou poznám až v
tým srdcem, toho Bůh vyslyší, Proto prosí nebi. - Proto se máme modlit podle vzoru Kristo
va: "Otie. ne. má, oJLe. tvá vatě. óe. ótan'."
me o přímluvu svaté.
V Indii nají modlící mlýnky, poháněné vo je nebezpečím i pro nejlepší křestany. Poslouchá
někdo mé telefonáty? Zajímá se o ně? - Tvoje sídou nebo vzduchem. Pohané si myslí, že
.la
musí být důvěra, Bůh má být tvoje opora. Nemá
mlýnky nahradí osobní modlitbu. Takový je i
křesťan, modlící se bezmyšlenkovitě."Tento me Boha jen prosit, ale i chválit, děkovat, smi
ttd ctc me aty, ate jejtch Atdce je dateko řovat se s ním. Pán provází důležitá období své
ode mne."(Mt 15,8). "Kdo se špatně modlí, ho života vždy modlitbou. Před veřejným vystou
a doufá ve vyslyšení, podobá se muži, kte pením, před křtem, před volbou apoštolů, při porý sype špatné zrní do mlýna a očekává dob_slední večeři, před svým utrpením - i na kříži.
rou mouku."/Sv.Bemard/."Bůh neodolá zbož Učí modlitbě i apoštoly: "Bc/eíe a modtete óť."
"MoMcte -óe bez ustání. ""M&j dam je dam modlit
nému Otčenáši."/Alban Stolz/.
by." V podobenství o celníkovi a farizeovi nás
Sv.Nonika se imdlila osimáct letí
varuje před záplavou slov, chvástáním a chválí
Bůh vyslyší jen vytrvalou modlitbu. V pro vyznání nehodnosti a prosbu o pomoc.
sebné dny se čte z evangelia o neodbytném Modlitbou jako po žebříku stoupáme k Bohu,
příteli, který v noci tak naléhal, až mu
dal druhý tři chleby/Lk 11,5-8/. Když se Modlitba nestárne, neopotřebuje se. Leccos už do
některým hned přání nesplní-stávkují. Ale sáhneme vlastní silou, ale jsou i věci, které do
nemůžeme předpisovat Bohu, sáhneme jen modlitbou. Kdo modlitbu zanedbává,
jak nás vyslyší. Judith podráží pod sebou žebřík, vedoucí k Bohu. Modlit
kárala vedoucí Bethulie, ba není ultimatum, Bůh není automat. Bůh je Otec
když se rozhodli, vzdát se Ani otec nesplní nerozurmá přání svého dítěte.
Holofemovi, jestli je Bůh Modlitba beze slov
do pěti dnů neosvobodí.
Nad soukromou modlitbou stojí liturgická modlit
"Mnoho zmuze modtttba Apta- ba Církve. Můžeme se modlit i beze slov:"Touha
vedttvého."(Jk 5, 16).Když se modlí stále, i když jazyk mlčí. Toužíš-^nodlíš
si posteskla sv.Monika
se. Kolik hlasů vychází z mrtvého srdce! A kolik
biskupovi, že její modlit-mlčení volá v modlitbě a Bůh je slyší. Když se
ba je mamá, řekl: "Dítě, modlíš, nepotřebuješ imoho slov, ale imoho lásza které se matka tak mod•ky," říká sv.Augustin.7
lí, nemaže být zavržené!" Dnes

Každá dobrá modlitba pfisobí něco dobrého, je-li vytrvalá a vychází z Čistého srdce.

Snad není vyslyšena hned, snad je vyslyšena jiným, lepším způsobem, snad se připíše na konto
jinéw člověku. Nejsou to zadní dvířka bystrých teologických hlaviček, aby člověk neklesal
při zklamání. Ne - právě při tomto postoji k modlitbě se osvědčí naše víra.

nebude nahrazovat naši lidskou pohodlnost a vyřizovat za nás
to, co můžeme udělat vlastní pílí. Modlíme-li se za mír, musíme usilovat o mír v sobě a
šířit mír kolem sebe. Smiřovat druhé. Otipovat ostří hněvu. V modlitbě jsme blízko Bohu,
proto jen člověk, který se dobře medií, má dobrý vztah k bližnímu. Z živé lásky k Bohu
vzniklo heslo sv.Benedikta: MODLI SE A PRACUJ! To platí i dnes.
Modlitba nenahradí Činí -
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VY SE PTÁTE • MY □OPQViGÁÍtlE

Poděkování zástupcS českých a slovenských

DNES SE ZD0RAZŇUJE V CÍRKVI LASKA, MÍRNOST, SHOVÍ katolík9 ze západního Švýcarska sv.Otci

za jmenovaní a vysvěcení českého a sloven

VAVOST. JAK S TÍM SROVNAT FAKT, ŽE KRISTUS VYHNAL
ského biskupa pro krajany v zahraničí.
Z CHRÁMOVÉ PŘEDSÍNĚ DŮTKAMI OBCHODNÍKY? DNES SE
KOSTELY NÉKDY POUŽÍVAJÍ JAKO KONCERTNÍ NEBO HLASO
VACÍ' SÍNÉ A POO.
**
Drahý &batú Otce,
Na první místo klade Církev-jako Kristus-lásku k
Bohu. Člověk jistě nemůže správně milovat druhého,
nemá-li lásku k Bohu, ani Boha, nemá-li lásku k
nesmírnou rabosti a pohnutím
bližnímu. Kristus tyto lásky sám hodnotí: Boha na
jsme přijali iprábu o tom, ;eb mide všecko, bližního jako sebe samého.
losrbne' lásce měl jste soucit se
Kristus chodíval do chrámu častěji. S prodáváním
obětních zvířat a směňováním peněz jistě od samého slovenskými a českými emigranti* a bpslpšel naše bolání po bucfjobníclj búócíclj,
začátku nesouhlasil. Jako my si všimneme, když je
u Nováků krach s dětmi, ale nevnímáme, kolikrát je kteří bp nás bebli po strmých steskách
rodiče napomínají, poučují a hrozí trestem, tak si iibotních Jsme Vám hluboce bběčni, ie
zřejmě ani apoštolově příliš nevšímali, když Kris jste jmenobal p. Dominika J,)rušobskétus prodavače napomínal, poučoval, hrozil trestem. ho a p. Jaroslaba é>karbabu našimi bisKdyž tn nepomohlo, chopil se důtek. Svatý hněv na
fcupy a sbéřil jim bysoký a binešený úřab
zatvrzelou tu byl na místě. Vyvolávání prodavačů,
prabbya lásky. ífloblíme se ia né, abg
bučení volů a vůbec hluk tržiště zaléhal jistě až
jim |)án bal silu b tomto obppbébném podo chrámu a lidé se nemohli soustředit na modlitbu
• slaní a ia Vás, abyste blouljo bebl celou
Sáhl tedy Kristus k poslednímu prostředku, jak
naši Cirkeb b těchto přetěžkých bobách.
očistit posvátné místo a zajistit věřícím klid k
modlitbě.
_ Vám u £)ánu obbaní
Mírnost neznamená, nechat na sobě štípat dříví, dí
vat se nečinně na darebáctví, nýbrž znát míru ve
ia české a slovenské katolíky v exilu
ctnostech - s výjimkou božských ctností víry, na
5 románského Švýcarska
děje a lásky, které neznají hranic. Ale štědrost
se může zvrhnout \/ rozmařilost, šetrnost v lakotu.
Hrdost v pýchu, pokora v podlézavost. Obdiv v zá
vist a pod. Shovívavost neznamená předem všechno
odpouštět, ale odpustit, když vidíme, že druhý či
fa/ ^tí
nu lituje nebo se za něj stydí - tedy také ne sekemictví, všem hříšníkům hlavy dolů. Kdo nezačne ******************************************
******************************************
s reformou u sebe, je fanatický reformátor a niči
MODRÁ ARMÁDA ve francouzský mluvícím Švý
tel objektivních hodnot.
carsku má adresu: CENTRE ROMAND DE t/ARMÉE
Používá-li se někde kostela ke koncertům, musí se
BLEUE DE NOTRE DÁME DE FATIMA/J.Brodard/,
lidé chovat tak, jak se sluší na posvátném místě
Chalet de Neiges, 1634 La Roche/Fr.
modlitby, a je-li to katolický chrám, s ohledem na
tel.037/332170.
Krista v Nejsvětější svátosti ve svatostánku - a
Každou I .neď. lichého měsíce vysílá vati
ovšem hudba musí být duchovní, k oslavě Boží.
kánský rozhlas v 11,10 českou a sudého mě
Kostely bývaly hlasovacími místnostmi i dříve, ne
síce slovenskou mši sv.na krátkých vlnách.
jen pro svou prostornost, ale hlasující si přejí,
6.3 .byla česká mše sv.a kázal pan biskup
aby jim Bůh požehnal. Kostel se nesmí užívat k pro
Jaroš 1av Skarvada .
fánním účelům, tanci, světské hudbě, tombolám ap.
Je to záležitost kultivovaného člověka, který také
neštípe dříví v jídelně a neskladuje v ní uhlí.

INSTINKT, PUD A MRAVNOST
NŽtou mi píší-."Není stádový instinkt to, Ženu říkáte $rav
ní zákon? Nevyvinula se mravnost jako pudy?” - Jistě, mužemi
mít stádový ínstinkt-to je však něco jiného než mravní zá
kon. Známe např. mateřskou lásku, pohlavní pud či pud sebe
záchovy. Tj.cítíme silný sklon či žádost jednat určitým smě mnavní neépnmátoňí, napň.Svatí,
rem. Nebo touha pomoci drahému je projevem instinktu pospo pochopili mnavnost lépe než je
litosti. Ale cítit touhu je něco jiného, nez cítit, že máme jich vnstevníci.
K měnění mnavností je tneba jis
pomoci, ať chceme či nechceme.
tého standantu, kte-ny se od mě
Slyšíme někoho volat o pomoc. Budeme cítit jednak nutkáni
pornoci(instinkt pospolitosti), jednak snahu, yyhnout se ne- něných vece lisí. Pnavda je na
bezpečálpud sebezáchovy). Vedle těchto Impulzu objevíme
-bodech, nezávislá, nektení se jí
sobě třetí, který nás nabádá, abychom potlačili chuť k útě páibláŽÍ víc, dnuzí méně.
ku a pomohíi. Třetí hlas-soudce mezi dvěma pudy, který nás Kdyby Zákon spnávného jednaná
nutká k správnému instinktu, nemůže být jedním z nich. To
znamenal to, "cokoli ktený nájako byste řekli, že naše noty jsou totožné s klávesnicí.
nod pnávé uznává", nemělo by
Mravní zákon je jako melodie, kterou máme hrát; naše Znó- 9 smyslu. ňíkat, že jeden nánod
uznává něco lepšího než dnuhý a
tinkty jsou jen klávesnice.
mluvit o vývoji světa k lepŠxmu
Nebo dojde ke konfliktu dvou instinktu-pudu, a není-li v
mysli nic než tyto dva instinkty, musí nabýt vrchu instinkt či k honsímu.
silnější. Avšak ve chvílích, kdy si uvědomujeme mravní zá Rozdíly mezí pojetím slušného
chovaná mohou budit dojem, že
kon, se stává, že se cítíme puzení právě k tomu slabšímu
impulzu. Jisté si ceníte a toužíte víc po záchraně vlastní pňinozený zákon o jednání ne
existuje, ale vse, co o těchto
ho života, než abyste pomohl tonoucímu. Ale mravní zákon
vám Šiká, že máte potlačit pud sebezáchovy a pomocí bezmoc nozdilech. zjistíme dokazuje pnanému člověku. Mravní zákon nás dokonce nutí, abychom splav vy opak.
ný impulz posílili, je~a trocha Slabší. Jak často se snaží Něktení lidé pnepínají tyto
me podnítit a posílit impulz pospolitosti vzbuzováním sou no zdily, pna to že nenazlisují
mezi nazdíly v mnavnosti a nez
citu'. Tak mu dodáváme energii, aby správný čin vykonal.
Když se snažíme dodat mu sílu, kterou nemě^, jisté nejedná dily ve vedení. Jeden posluchač
mi napsal:"Pňed tňemi Sty léty
me podle instinktu. Svědomí nás nabádááTvu^ pud pospoli
tosti dříme - probuď'jej'." Svědomí tedy nemůže být totožné v Anglii ještě popnavovalí Čas tímto pudem, je mimo nej. RÍká nám, abychom uhodili sil no děj nice. Byl to mnavne pňínoněji na klávesnici naších instinktu
z^ný zákon a spnávné chování^'
Kdyby byl mravní zákon jedním z pudu, našli bychom některý, Důvod, pnoc nepopnavuýeme dnes
jenž je vždycky "dobrý". Ale neznáme pud, který by nám něk canodějnice je ten, ze neveňáme,
dy Svědomí nenařídilo potlačit.
že jsou canodejnice. Kdybychom
Není správné některé pudy, např. mateřskou lásku čí vlaste
věáili & pnesvědcili se, že
nectví, považovat za dobré a jiné, např.pohlavní pud, za
jsou lidé, ktení se zapne dali
Špatné. Některé pudy jen musíme častěji mírnit.Jsou okolnos áabloví a získali od něho nadtí, kdy musí muž svůj pohlavní pud povzbudit Čí voják posí pnínozenou moc, ktené užívají k
lit pud bojovnosti, ale někdy musí matka potlačit svůj ma tomu, aby zabíjeli dnuhé, dohá
teřský pud čí muž své vlastenectví, kdyby vedly k nespra
něli je k šílenství nebo způso
vedlnosti. Klavír také nemá správné a špatné klávesy. Každá bilí spatné počasí, jistě by
klávesa ie někdy dobrá, někdy špatná. Mravní zákon není sou chom s tnestem smntí pne ne sou
hlasili. Vždyť by to byli habor instinktu, ale melodie, která instinkty vede.
Každý instinkt-držíme-li se jen jeho-nás muže změnit v dab- nebníci.
Zde není nezdál v mnavních zá
la v lidské podobť. Kolík hanebností se napáchalo např. z
sadách, nýbnž ve skutečnosti
lásky k lidstvu, "ve jménu humanity"?
Někteří považují mravní zákon za konvencí nebo výchovu.Pom- Samé. Je jisté poknok v poznání,
nívajs. se, že to, čemu jsme se naučili, je jen lidský výmysl. že canodějnice neexistují. Není
Všichni jsme se naučili násobilce. To vsak není konvence, ani vsak poknok v tom, že je nepose nedá upravit jinak. Něco se upravit dá, např. jízda po
pnavujeme - vždyť vůbec neexis
tují. Nebudeme pnece nazývat hu
pravé straně, ale násobilka, matematika, to jsou pravdy.
mánním toho, kdo přestal klást
Rozdíly mezí mravními zásadami epoch a zemí nejsou velké.
Poznáme, že jimi probíhá stejný zákon-což není napr.v móde. pasti na zajíce, když v jeho le
se zajíci nejsou.
POKROK není Jen změna, ale změna k lepšímu. Kdyby jeden
mravní systém nebyl lepší než druhý, mohli bychom dát před
C.S.Lewis: HOVORY
nost morálce nacistické před morálkou krestanu. VÍme, že

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

10.března 1921.
Konečně je výstava hotová-předevčírem ji otevřeli. Výsledky jsou velmi zajímavé a pro mou
spolupracovnici-komunistku ponižující. Před plakáty o dějinách komunismu a dělnic nestojí
skoro nikdo. Všichni se zajímají o plakáty o psychologii a fyziologii ženy a podobně.
"Soudružky, vširměte si, prosím, tohoto plakátu, který vám názorně ukazuje rozvoj komunis
mu!" zve komunistka návštěvnice.
"Ach., upřímě řečeno, to mi už leze krkem,"odpovídá jedna dělnice poctivě,"máme je vylepe
né všude, ve všech Rudých koutcích."
Podobně je to s knihami. Propagační literatura zůstává bez povšimutí, většina žen se zají
má o otázky, které s propagačním cílem nemají bezprostřední souvislost. Kolem stolu,
kde je vystavena "Fysiologie ženy"je takový nával, že se tam člověk sotva protlačí.
Večer zapisujerre statistiku návštěvníků do předepsaných formulářů. Komunistka přiznává, že
jen 31 čtenářek žádalo propagační literaturu. Čekali, že jich bude 459. Vedoucí soudruh si
zamyšleně prohlíží statistiku, kouše si nehty a konečně říká:"Takhle to nejde, Alexandro
Lvovno. Musíme to změnit. Čísla prostě přehodíme. Napíšeme, že před komunistickými plakáty
byl nával a propagační literaturu žádalo 459 čtenářek, ostatní literaturu 31 čtenářek."
"Ale to stavíte celou věc pří no na hlavu," namítla jsem.
"Nebučte naivní, Alexandro Lvovno! Statistika se nesmí řídit skutečnostmi, ale musí si je
podřídit. Výsledky přijdou do novin, snad i do ciziny, do Německa především, a tam musejí
mít dojem, že celý národ je plný nadšení. Konečně budou i návštěvníci výstavy přesvědčeni,
že všechno se tísnilo kolem komunistických plakátů a dokonce i ty, co chtěly jen Fysiologii
ženy budou přísahat, že je propagační literatura nadchla! Ostatně, musíme přehodit čísla
z hlavního důvodu, totiž že tahle statistika by se nemohla dostat do Moskvy, nejdříve si ji
pročtou naši představení a pak bych mohl já - a vy také - z knihovny pro neschopnost vyle-
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11. března 1921.
Dnes jsem se probudila dříve než obvykle. Když jsem se probrala ze spánku, zaslechla jsem
něco, co se mi zarylo do srdce. Můj tatínek ze sna plakal. Nebylo to poprvé. Nikdy nevyprá
věl, co ve snu vidí, ale často nás všechny probudí, dokonce i Irinu, kterou by snad ani rá
na z děla nevzbudila..Tatínek býval mužem, jehož sebeovládání a odvahu druzí obdivovali a tento muž ze sna pláče! Jeho nervy musejí být dokonale zničené. Cítěk, rudý teror ho zniči
ly, a zbytek dokonalo vyhnanství ve Vjemy. .Poslouchám těm bolestným zvukům a zmocňuje se
mě hluboký žal - ne k vůli nám, ale k vůli těm ubohým lidem, kteří bídně žijí v krabičkách
od sirek, jimž říkají vagony. .Je mi smutno za všechny lidi...za jejich život.. Je to zvlášt
ní pocit; jako bych se vznášela v prostoru, v rozsáhlém prostoru života, ve středu milionů
nej říznějších podob zmatků, a na vrcholcích se na ně tísní bolesti všech těchto bytostí, ze
všech stran, a i když si to nedovedu vysvětlit, cítím přesně, že to nejsou jen bolesti dneš
ka, ale i minulé a budoucí..Do bezejmenného zoufalství mě však nepřivedla přemíra těch běd,
nýbrž myšlenka, která se ve mě zrodila a viděla jsem ji jako by byla z masa a z krve: jis
tota, že vždycky, po všechny časy se všechny živoucí bytosti - především lidé - nepřestanou
navzájem mučit.__
A chápu, že tomu ani jinak být nemůže. Jen myšlenka nekonečné hlubiny smrti maže přivést
člověka ke skutečnému životu, ale člověk nikdy nebude chtít smrt pochopit...
Otec znovu pláče, pláče jako dítě. Je strašlivý pláč muže, který se oelé desítky let denně
díval do tváře smrti, a je tak zoufale bezmocný, protože už nesnesl, dívat se do očí beze
dné, člábelské zlobě lidí...
Ve dne mlčí, v noci pláče. Jeho duše je rozdrcená, zničená. A takových lidí vidí vám stovky,
tisíce.__
NIKDY NEBUDOU LIDE TRPĚT TOHO, KDO SMYSLNÝM LIDEM KÁZE 0 ČISTOTĚ SRD^E A,KDO PŘIPOMÍNÁ MÍR
NOST VŠEM, KDO PRAHNOU PO MOCI. ŽIVOTEM JISTI JSOU SI JEN LIDÉ PROSTŘEDNI.FULT0N j.sHEEN

na tisíc stran; pak nic nedokončíme, trháme
nezralý plod, couváme před maličkými překáž
V člověku bývá velká zásoba sil,
kami, nahání nám strach lehká únava či malé
kterých nevyužívá. Kdyby je obrat
nebezpečí, poddáváme se všem vášním, přího
ně ze sebe vytěžil, mohl by vyko
dám a každému, kdo má zájem nás ovládnout;
nat mnoho úžasných věcí. Podivíme
nevnímáme rady spravedlnosti, rozumu a po
se nesmírné výkonnosti člověka, kte
vinnosti .
rý je postaven před naprostou nut
Chceme-li mít vytrvalou a pevnou vůli a za
nost, něco udělat, co by za běžných okolnos bezpečit se proti nestálosti, utvořme si pevné
tí považoval za nemožné. Když člověk MUSÍ, a rozhodné přesvědčení, určitou soustavu chování,
takřka mění a přetváří svou přirozenost,
neponechávejme náhodě nic, co ji ponechat nemu
důmysl roste, vidí jasněji, přesněji, proni síme. Události či okolnosti, krátkozraká prozí
kavěji, ničeho se nelekne, tělo je pružněj ravost nás někdy přimějí, abychom měnili plány;
ší a zdatnější.11
neztrácejme odvahu. Vybudujme si nové - rozhodně
Proč? Vznikly v něm nové schopnosti? Ne
se slepě nepoddávejme běhu věcí. Rozum musí být
ale probudily se ty, které v něm dřímaly.
náš vůdce a pomocník!
Co bylo klidné,se rozhýbalo a tíhne k urči Má-li někdo správnou linii chování a jedná po
tému cíli. Hrozí-li nebezpečí, rozkazuje vů zralém uvážení, je to znak, že stojí nad davem,
le všem schopnostem, dává jim sílu a rozhod který vede náhoda. Takový člověk je brzo v če
nost, aby pomohly k společnému cíli. Člověk le, i kdyby se o to nesnažil. Má-li nepřátele,
má dojem, že je někdo jiný, nechápe, že to, přemůže je bez námahy.
o čem se včera neodvážil ani snít, v kraj Přímé a pokojné svědomí, pevná vůle, dobře se
ních okolnostech a pod vládou nutnosti hra stavený plán - to jsou prostředky, které vedou
vě dokáže. Zaměňujeme často vůli za pouhé
k dobrému cíli i nesnadné podniky. Jistě, vyža
choutky, rádi bychom, ale v lenosti nachá duje to obětí, energickou a vytrvalou vnitřní
zíme výmluvy, obtíže, ochabujeme v půli ces práci - vždyt je VŽDYCKY nutné začít přemáháním
ty. Kolik předsevzetí jsme neuskutečnili!
sebe samého . Ale - jak říká svátý Pavel - jen
CHTÍT PEVNĚ! To zajištuje úspěch v nesnad ten dosáhne cíle, kdo vytrvale a cílevědomě k
ných úkolech. Chceme-li ovládat věci, musí němu běží.
me nejdříve ovládnout pevně sami sebe. Tak Jsou různé druhy vale: pevná, energická a bouřli
si počíná pravý reformátor!
vá. Jsou na sobě nezávislé, často se vylučují.
Jeden člověk v nás je ušlechtilý v myšlen Bouřlivost je nával vášně, křeč vůle. Okamžitý
kách a žádostech, chce jednat rozumně, smě výbuch není energie-ta předpokládá sílu s jistým
le a velkodušně. Druhý je mdlý, neodváží se trváním. Z prudkého výbuchu vyjde rána, ale ná
pozvednout ani hlavu, ani srdce nad prach
boj nepadne daleko. Energie nese náboj dál.
a bahno pudů, hmotných zájmů, chvilkových
Pevnost vůle neznamená ani úpornost, ani prud
dojmů a požitků. Nevzpomene si na včerejšek, kost. Připouští skoro vždycky vášeň, ale ovlád
nemyslí na zítřek.
nutou a pevnou. Prudkost zničí v okamžiku překáž
První se učí z minulosti a předvídá budouc ky, ale někdy i sama sebe. Energie po jistých
nost. Neuzavírá do všedního dne vzlet ne
úsilích také povolí. Pevnost odklízí nesnáze a
smrtelné duše, ví, že je obrazem Božím. Po nejde-li to, obchází je - nebo čeká.
zvedá mysl i srdce k Bohu, zná svou důstoj Je-li pevnost dlouho trpělivá, může se jednou
nost, ušlechtilost svého původu a určení,
zjitřit. Na pohled chladní lidé v určitém okam
vznáší se nad smysly a ovládá je. Povinnost žiku udeří jako blesk. Kdo totiž šetří morální
je u něho před požitkem.
sílu je v příhodném okamžiku silnější, než kdo
Zanedbáváme-li svou ušlechtilejší stránku
sílu plýtvá na maličkosti a povoluje si. Lidé
nikdy se důkladně nezdokonalíme a nepodro- silní jsou obvykle laskaví, povolní, mí mí.Když
bíme si to, co je v nás nižší. Kdo ovládá
však přijde chvále, aby v důležité věci svou
sebe, ovládne snadněji i okolnosti. Pevná a sílu rozvinuli, kdy shovívavost není na místě,
vytrvalá vůle s ostatními vlastnostmi sjed jsou strašní jako lev, jako padající skála.
nocuje a ovládá vůle slabší a to bez násilí Taková síla vůle dodává statečnosti v západech,
a přirozeně.
pevnost v bolesti, vítězí nad odporem, necouvá
Vada vůle je umíněnost, která nechce slyšet před překážkami a nic ji nezlomí. Podle okolnos
dobrou radu a poutá naše city, myšlenky,
tí se stává ledem nebo sopkou, bouří nebo klidem
rozhodnutí-na újmu prozíravosti a spraved- Dnes je tím, čím byla včera a čím bude zítra,
nosti. Jejím kořenem je pýcha. Není tak ne dokončí sebe obtížnější podnik, at trvá sebe dé
bezpečná jako nestálost. Oslepuje nás tím, le. Obsahuje silný cit, pevně podřízený ideálu.
že soustřeďuje pozornost na jediný bod-čas- Tento ideál musí být v souladu s rozumem, s ví
to na blud, nestálost ochromuje naše schop rou, s dobrem, jinak může svou silou poničit to,
nosti, bud zahálejí, nebo se rozptylují
co jiné pevné vůle vybudovaly.
J.BALMES

NEVYUŽITÉ BOHATSTVÍ

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

25.března byla ve Stokholmu vysvěcena nová kated
.11 a 12.3.přinesl Vatikánský rozhlas obsah rála. Vyslancem sv.Otce byl -při této příležitosti
latinského dopisu státního tajemníka kard. arcibiskup kardinál Hoffner z Kolína.
Casaroliho z 3.3. o 11 stranách, česky i V kolínském Wallraf-Richartz museu je výstava
irského umění ze tří století -Thesaurus Hibemiae.
slovenský. Dopis je adresován pražskému
Je to výstava putovní a vystavuje unělecká díla
arcibiskupovi kard. Tomáškovi, ostatním
ordinářům a věřícím a jeho obsahem je sta Irů od nej starších dob až k vrcholnému středověrostlivá péče Sv.Stolce o mír a vyřešení ku-rukopisy, relikviáře irských svátých, bohoslu
problémů, týkajících se života katolické žebné nádoby a oděvy a pod.
Ták zv. "Banda klášterů" v Římě se speciálisuje na
Církve v ČSR.
Stanislav Adámek, syn Josefa Adámka z 12 vykrádání klášterů a far. Když vnikli tři mladíci
Brna, pcdepsal Chartu 77; byl zbaven stát, záhradou do jednoho kláštera Otců maristů dostáli
výprask holí od 49 letého kněze Jeana Marca Beobčanství a 11.3.vyhoštěn do Rakouska.
Mehmed Alt Aga, který se 13.5.81 pokusil scharda z Kanady; ták je zahnal na útěk. Poprvé
zavraždit sv.Otce, vyjádřil v dopise libe přepadla banda 3.března osamělého 48 letého fará
rálnímu tureckému deníku Hurriyet poprvé ře a ukradla 4000 marek. Při přepadech byli kněží
politování nad svým cínem a prosí novináře nejen oloupení, ale pobodáni nožem. Gener. vikář
Celatettina Cetina, aby ho v žaláři navští_římské diecéze kard.Poletti nabádá kněze k bdě
vil, že mu poví o své lítosti a o tragedii losti.
terorismu. Sv.Otce prý obdivuje pro jeho Sv.Otec vysvětil nové středisko mládeže v San
Lorenzo v piniích blízko Vatikánu. Skládá se z
snahu o mír. Dá se jeho lítosti věřit?
Papežská komise pro vystěhovalce a turis atria, sálu a místnosti pro občerstvení a bude
sloužit různým římským spolkům a hnutím mladých
ty zveřejnila 15.3.dokument o pastoraci
mezi uprchlíky. Problém uprchlíků rozebí pro jednodenní duchovní program. Ke konci sv. ro
ku plánuje sv.Otec velké mezinárodní setkání
rá dokument ve třech kapitolách.
Varšavské náměstí Rona bude přejmenováno mladých.
V příštích týdnech se začne s natáčením filmu
po kard. Nyszyňském.
V poslední době se prý ve Vietnamu zostři pro US televizi a kino o životě Karola Hoj tyly
lo pronásledování katolické Církve; byli od r. 1939 do zvolení na Petrův> stolet a to ve
štýrském Hradci a jeho okolí. Bude se jmenovat
zajati kněží a hanoiský arcibiskup kard.
Jan
Pavel II. a mladého Wojtylu bude hrát brit
Trinh van Can je v domácím vězení, hlídán
ský herec Albert Finney/90 min./.
vojáky.
12.února rozpoutal krajně levicový redak Helena Gondová a František Norajovský byli neče
tor Frischknecht v Luzemer Neuesten Nach- kaně propuštěni. Odvolali se a řízení bylo pro
richten boj proti evangelické křestance,pe- nedostatek důkazů odročeno.
několika týdny byl zatčen Josyp Terelja,
dagožce a analytické psycholožce paní Chris
tě Meves. Obvinil ji z neonacismu, protože ukrajinský katol. disident. V září 1982 založil
prý přednášela i neonacistům a pod. sdruže s čtyřmi jinými laiky skupinu pro obhajobu práv
věřících a Církve. Je mu 39 let a 18 let prožil v'
ním. Pozadí je ovšem jiné: tato autorka
cetných knih o rodině, výchově a pod. pro sovětských žalářích, koncentračních táborech a
psychiatrických klinikách. Skupina žádala znovu
blémech se postavila při přednáškách ve
Švýcarsku na stranu rodičů, protestujících otevření kostelů, klášterů a seminářů a povolení
proti nevhodné a příliš časné sexuální vý pro mladé muže, aby studovali teologii i na Zápa->
chově ve školách a protože ták přednáší i dě. Pozorovatelé myslí, že Tereljovo zatčení je
švýcarským učitelům. Netají se svými křes- začátkem akce k zničení tajných struktur ukrajin-^
tanskými zásadami, odmítá antiautoritativm ské katolické Církve/uniaté/.
výchovu-prostě jde komunistům na nervy. Pa U příležitosti 500 let od narození Luthera vyzva-i
ní Meves prý pohrozila LNN žalobou, jestli li biskupové DDR katolíky k životu podle katolic-l
ké víry, k modlitbám a k pokání. - Světící biskup
že lživé obvinění neodvolá.
Dělnická strana v Liverpoolu oznámila, že z Padebomu Hans Leo Drews dává v kázání za
chce zlikvidovat náboženské školy-z finanč příklad modlitby Luthera - místo Krista a našich
ních důvodů-získá-li při květnových volbách světců, kteří zůstali víře věrni a snažili se
většinu. Prý je tento školní systém"zasta- podle Kristových slov o jednotu, ne o rozbití
ralý". Zároveň však slibuje právo na nábo Církve.
Recko-pravosl. církev v Istanbulu mívala za I.sv.
ženskou výchovu dětí/?/.
Předseda papežské rady pro laiky kard.Opi- války 200 tisíc věřících. Mohamedánské pronásle
lio Rossi, oslavil 11.března 50 let svého dování a diskriminace ztenčily počet na 20 tis.
šij z v Istanbulu, v jihových.Anatolii a v pohra
kněžství. Působil dlouho jako nuncius ve
ničních oblastech Sýrie a Iráku.
Vídni.
LÁSKA NEM BÝT JEN TĚLESNÁ. ClM NÉNE JE TĚLESNÁ, TlM JE SILNĚJŠÍ. - Ch.Ferdinand RANUZ

PATER PROHNANÝ

intelektuál, který se snaží přinutit Církev, aby
přijala "moderní pravdy". Mladistvý David proti
senilnímu Goliášovi. To mají televizní diváci rá
di. A jemu to také sedí!
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Anglický autor kresli málo lichotivý port
rét zástupce "nové třídy", emancipovaného
teologa, který se v bouřlivém období pokoncilní Církve vedral do vzdělávacích insti 4. POZVOLNÝ ODKLON OD CÍRKVE. Jeho názor/ na Cír
tutů, kněžských úřadů, organizací a medií kev se zvolna mění. Ví, že má bystrý rozum, uzna
a pevně se tam usadil. Skrze "neustále po ly to i církevní autority! Tento rozum v něm
vzbuzuje odpor proti slůvku"jedna"Církev - a si
kračující teologický koncil"mezinárodních
kongresů a atraktivních prohlášení všeho ce Církev katolická. Dá přednost slovu"církev”
všeobecně - nezní to tak sektářský, neodrazuje
druhu, které mají zapůsobit na lid pro
střednictvím medií znejištuje dnešní Cír to obyčejného člověka. Jaké právo má jakási Cír
kev a razí cestu"církvi budoucnosti"zbudo kev se označovat za"jednu"? Tento titul zužuje
nekonečnost Boží, který se může zjevit všem li
vané podle jeho představ. 7 této církvi,
zbavené prakticky Bozích záměrů, se dá dis dem na různých cestách.
kutovat o všem, s jedinou výjimkou: nesmí 5. PEVNĚ SE DRŽÍ CÍRKEVNÍHO MÍSTA! - Pater Pro
se diskutovat o jejich diktátorském"vědec- hnaný klade velký důraz na to, aby zůstal kato
kém"postoji - ten nesnrí ani církevní auto lickým knězem s kolárkem, ne že by kolárek nosil,
rita odkázat do příslušných hranic. Ptáte ale je to syrrbol katolického kněžství a oné pev
se, proč nezasáhnou proti rozpadu Církve né pozice, z které může promlouvat k světu. Ví,
církevní hodnostáři? Je tu řada odpovědí: že kdyby byl suspendován, už by mu nedala televi
strach, naivita, nevědomost, manipulovaze čas k vysílání a vůbec už ne Wort zum Sonntag.
telnost, hloupost - a nějaká ta lidská
Nechává si úctyhodný titul Pater Prohnaný, římkřehkost, kterou bezcharakterní ělověk ob sko-katolický kněz a nemilosrdně útočí proti
jevil a. drzí tím - ke škodě věřících a. ce nauce Církve. Má výhody z obojího:"Všechno to a
lé Církve-hodnostáře v šachu. Nejen v ČSSR •'nebe k tomu!” - to je jeho zásada.
Nezapomeňme, ze komunisté posílají vlastní
lidi studovat do seminářů a pomáhají jim 6. HNĚV PROTI ŘÍMU. - Odmítá tvrzení, že je vůči
dostat se na klíčová místa redaktorů, sek Církvi neloyální. Hned odpoví otázkou: "Co myslí
te slovem církev?" Ze zkušenosti ví, že to pove
retářů, rektorů seminářů ap.

de k dlouhé a komplikované diskusi, co je skuteč
ná církev, kde je, kdo k ní patří-otázky, na
nichž se vrší prach staletí. V diskusích je jako
úhoř. Spoléhá se, že odláká od otázky po své loyalitě vůči Církvi. Jeho brnění se dá prorazit
slůvkem”Rím". Toto slovo ho rozzuří a začne zlo
myslně odrážet představu, že by Bůh předal pěkně
zabalenou pravdu Římu a ten ji předával lidem.
Následuje
vodopád slov Patera Prohnaného: moder
2. NOVÝ TYP KNĚZE.-Chtěl jsem napsat člá
ní člověk udělal takové pokroky, že "pevná prav
nek z pohledu moderního kněze ve střed
da" už neexistuje, ví,že co je pravda dnes, zít
ních letech. Bylo to příliš těžké. Zvolil
ra už pravda není a že Bůh je větší než jakási
jsem tedy ironický sloh, ale čtenář by se
církev/od které bere tučný plat/.Pater Prohnaný
ptal:PROC ten kněz tak píše? V co SKUTEČNĚ
je výmluvný, když se rozhněvá, a jak je svobodo
věří?-Konečně jsem si udělal úsudek o urči
myslný a seriózní. Televize, noviny, rozhlas
tém moderním typu - neměl jsem na mysli
jsou nadšené. A to mu tuze lahodí.
určitého kněze, ale celou řadu, na které
7. NÁSTUPCE VZBOURENC0 VČEREJŠKA.- Vzdor jeho
se tento typ hodí. Čtenář jich najde ve
svém okolí jistě dost. Svého kněze jsem
osvobození od Říma je to jen příklad moderního
nazval Pater Prohnaný.
klerikálního vývoje. Kdo prohlásil, když právě
nemilosrdně napadnul Církev:"Miluji svou církev!"
3. RYCHLÝ VZESTUP TEOLOGICKÉHO KARIÉRISTY.
A nebyl sám. Dnes pracují tito vzbouřenci dál,
Po vysvěcení dostane Pater Prohnaný dovo
ale bez medií-staré hučky, passé, bez posluchačlení pro"vyšší studia"a získá různé akade
stva. Ubohý Hans Kung! Zašel tuze daleko a trpě
mické tituly. Krátce pobude jako kněz v
livá, milující svátá Matka ho odkázala do hra
duchovní správě, pak začne psát články,
nic: "Nesmíš učit jménem Církve." Strašlivá slova,
knihy, přednášet a stane se profesorem.
člověk by nevěřil, jak bolí. Hans Kung si nyní
Lidé ho znají hlavně z televize, kde ko
olizuje své rány a tvrdí světu, jak je katolický,
mentuje církevní"události". Staví se proti
a proto si zaslouží sympatie ve svém boji proti
papeži, popírá různá dogmata, a vidí, jaký
"Římu"! A hádejte, kdo s ním sympatizuje? Ano,
má úspěch. Je to plánovitě vypěstovaný
media a ti lidé, kteří nadšeně sledují P.Prohna-

1. ZTRATA JEDNOTY VÍRY . - Před nedávném
ještě kněží nepochybovali o duchovním po
stoji svých spolubratři .Měli stejnou víru
a stejnou církevní autoritu. Jak je možné,
že tolik katolíků stejně věřilo a uznáva
lo tutéž autoritu? Zde musíme věřit v mi
lost Boží. Jinak se to vysvětlit nedá.

něho na obrazovce!
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Vídeňská badatelka Ursula Schubert objevila v židovském institutu ve
8.KOLÍSANÍ NA HRANICÍCH
Varšavě bibli, ilustrovanou slavným Mojžíšem de Castellazzo; byla po
PRAVDY. - Pater Prohnaný
važována za ztracenou. Dílo vzniklo v pol.ló.st.v Benátkách jako
je nejnovější typ kleriopis asi r.1520 Castellazzem ilustr.bible. Přetisk ve Varšavě je
kálního vývoje. K tomuto
věrné napodobení rukopisu původní bible.
typu patří mazaní kněží,
Pří ad limina návštěvě předal biskup Paul-Nemer Sheele papeži tři
světácky chytří. Napada
své knihy: Duchovné přítomnost poselství bl.Liboria Wagnera, Riemenjí Církev, ale nejdou
schneider, svědek blahoslavenství a nove vydanou knihu:Tato zena da
tak daleko jako Hans
la vše - Terezie z Avily z hlediska zpráv a básnictví. Kniha, vydaná
Kijng. Opatrně se plíží
v Echter-Verlag ve Wurzburku, obsahuje biskupova kázání u příleži
ve stínech subjektivních
tosti 400 let od smrti světice v r.1982.
názorů, domněnek, vře
Novým biskupem eparchie v Krizevci v Jugoslávii jmenoval sv.Otec
lých vzdechů a rafinova
1.2.rektora semináře Slavomíra Miklosvs/48 let/.Patří k ruthenské
ných nářků. Dávají si
církvi. Eparchie má přes 49 tisíc ruthenských, ukrajinských, charvšak dobrý pozor, aby
vatských a macedonských katolíků a pečuje o ne 60 kněží. Ruthenská
neztratili římský kolá
církev patří k těm pravoslavným církvím, které se unií Brest-Litevrek - to neriskují.
skou v r.1595-6 a v Užhorodě 1656 sjednotily s katolickou Církví a
Nebojují a neútočí jasně
ponechaly si kázeň a obřady východních odštěpených/schismatických/
proti Církvi; to je pří
církví. Žijí v Litvě, Polsku, na Ukrajině a v severním Maňarsku.
liš nebezpečné. Raději
Za své snahy o mír dostal v březnu 1982 sv.Otec cenu Rotary klubu ve
prolévají krokodýlí slzy
výši
130.000 dolarů. Tyto peníze rozdal deseti studentům ze zemí,
v novinách a časopisech
kde existuje Církev jen krátce, v podobě stipendií pro rok 1983-84.
světského tisku a opla
^První tři stipendia dostali indičtí studenti.
kávají ubohou, stařičkoi
'V koleji Genranicum et Hungaricum v Římě - pro studenty teologie z
archaickou, ale přece
německy a madarsky mluvících oblastí-vysvětil biskup Moser z Rotten"milovanou" Církev. Ne ■
burgu 10 jáhnů. Jeden z nich je z Basileje.
tito prohnaní a světsky
V březnu uplynulo 10 let od biskupského svěcení Msgra Vrány v Olomou
chytří kněží netouží po
ci
a tří slovenských biskupů.
tom, aby se připojili k
Lékařští
odborníci prohlásili, že španělský tradicionalistický kněz,
Hansu Kůngovi, i když v
Juan
Maria
Femandez Krohn, který v květnu min.roku se pokusil ve
duchu s ním souhlasí, s
Fatimě zavraždit sv.Otce, je za svůj čin úplně zodpovědný.
jeho slovy, balancují
Letos si připomínáme 350 té výročí od založení kongregace sester ne
cími na hranicích veřej
bo dcer křesťanské lásky sv.Vincence z Pauly svátou Louisou de Marii
né zrady na Církvi. Sa
lac a sv.Vincencem. U nás jsou známé pod jménem vincentky.
mi však odsudek riskoval
V sobotu 26.2.byla uveřejněna apoštolská konstituce Divinis Perfecnechtějí. "Nesmíš už
tionis Magister, datovaná 25.1.83.s novými směrnicemi pro svatořeče
učit jménem Církve!” Není. - Podle "Missio" v Cáchách stoupnul od r.1970 do r.1980 počet
bot kdyby jednou tato
katolíků v 3.světě velmi rychle. Na celém světě o 19 proč.,z 653 mil.
slova slyšeli, poznali
na
783 mil. Zato počet knězi poněkud poklesl.
by, že jsou lidmi bez
Na
místě
koncentračního tábora Majdánek v Lublině, kde zahynulo 360
domova, bez pódia, a co
tis.lidí z 26 zemí v době nacistické diktatury, bude zřízena ekume
by bylo nejhoršího,
nická svatyně míru a bude přístupna i nekřesE.náboženstvím a ateis
televize by jim už netům, pokud chtějí pracovat pro mír, bratrství a spravedlnost.
vyhradila svůj nejlepší
V Groningen, Holandsko, oddal katolický kněz dvě lesbicky. Kněz bu
vysílací čas!
de potrestán, horrosePro takové lidi by to
xualita a lesbismus
byla skutečná tragedie!
jsou velmi těžké hříchy.
/Podle Christian Order, /Nebo také choroby/.
vol.22. Nr 6-7, London, Špionážní služba DDR
Juni/Juli 1981, str.
nabízí v inzerátech v
378-340 a časopisu
NSR zaměstnání, ale jen
THEOLOGISCHES, Nr.154, těm, kdo pracovali v
Februar 1983, s.5088
armádě či při výrobě
Obj.Josef Král,PF 1180, zbraní a jejichž vědo
BRD, 8423 Abensberg./ mostí, obratnosti nebo
kontaktu s armádou nohou zneužít a odměnit pod
le "výkonu".- Mario Locatelli/44 let/byl po 40
letech slepoty uzdraven. Reportérům prohlásil,
ze si představoval lidské tváře mnohem vlídnější.

NADĚJE Z VÝCHODU

UVÍTÁNÍ

Začátkem února nastoupil místo faráře
v SCHÁNIS madarský kněz P.LASZLO SZUCSI. Může svobodně pečovat o věřící a
slyším ptáčky
lidé se nemusejí bát chodit do kostela
a podílet se na životě farnosti.
budí mě jejích zpěv
V Madarsku náboženský život skoro uhy
je neděle
nul; rozhodně se nedá srovnat se situací v Polsku.15
první zpěvné ráno
KRVAVÍ PRONÁSLEDOVÁNI ZA STALINA snad už je jaro
Madarsko bývalo velmi zbožné. Za Stalina nastalo krvavé pro
následování. S biskupy se inscenovaly"monstrprocesy" tisíce venku je sníh
kněží putovalo do vězení nebo na Sibiř. I věřící byli pronás a slunce
ledování. Na osiřelá biskupství dosadil stát generální vikáře,
kteří museli sloužit komunistické vládě. Řády a kongregace by slunce dávající život
ly zrušeny, náboženské sdružování zakázáno.
tady na zemi
V r.1964 uzavřel Vatikán s Madarskem smlouvu, v níž uznal
mám
radost z Krásna
státem nastolenou situaci. Církev si tím zajistila aspoň miniiralní něžnosti: v omezené míře dovolil stát benediktiny, fran ze Stvoření
tiškány a piaristy a jednu kongregaci sester.
Je těžké zjistit, do jaké míry biskupové poslouchají stát a pro nás lidi
kde jednají z vlastní vůle. Ústava sice zaručuje náboženskou tady na zemi
svobodu, ale jen na papíře. V praxi je tomu jinak. Chodí-li
děti do kostela, nají těžkosti. Biřmované děti nesmějí do mlá je krásný den
dežnických organizací a do pionýra a tak jim také nikdo nepo- kdo mi to říká
ntíhá při úlohách a nesmějí do dětských táborů, ani nezískají
pomoc při učení řemeslu. Nedivme se, že děti raději do koste otevři okno
la nejdou - rodiče sami jim v tom brání.
otevři své nitro
K VÍŘE LHOSTEJNÍ RODIČE. - P.Laszlo pochá pro ten krásný den
zí ze selské, nábožensky lhostejné rodiny, by€ ne komunistic
ké. Vyrostl bez náboženských vědomostí-jako většina madarskýeř otevři své nitro
dětí. Základním pravdám víry ho naučila selka-řecko-katolička, pro každý krásný den
u ní se učil modlit. Tehdy ještě děti chodily k prvnímu sv.
přijímání. Sel i on. Na střední škole bojoval za svou víru. ptáci a slince a radost
KONECnE KNÉZEM!-Ve městě mohl chodit do koste skloňme se a pokloňme
la, i když mu to rodiče zakázali. Ve škole diskutoval s uči On je tu
telem o komunistické ideologii a hájil svou víru. Spolužáci
sice ateistické propagandě nevěřili, ale o víru se skoro ne vždycky
zajímali. Po maturitě chtěl studovat na universitě pedagogiku, naše jediná naděje
aby pak učil na františkánské střední škole, ale místní par
tajní skupina ho ke studiu jako politicky nespolehlivého ne tajemná horoucí láska
doporučila. Věřící nesmí být učitelem-jako v CSSR. Dostal si otevírá nám náruč
ce povolení na techniku, ale rozhodl se pro kněžství a po
studiu teologie v Egeru přešel na teologickou akademii v Bu nekonečně
dapešti. Studium uzavřel doktorátem a pracoval napřed jako
věčně
vikář v malém městě, pak se dostal do většího.
VYROSTL BEZ MODLITEBNÍCH K N I H zúrich, 6.března 1983.
všechny rodiče spálili. Modlil se rád a naučil se rozjímat.
Za studií chodíval často ve městě do kostela a řešil své pro
blémy s Bohem a Pannou Marií. Modlil se také, aby ho nikdo ne borek
viděl a aby ho nevyloučili ze školy. Bůh a Církev byli pro ně
ho vším, v kněžství neviděl džob, ale vnitřní poslání od Boha.
V S C H A N I S SE MU LÍBÍ. Smí tam svobodně pečovat
o duše. Při studiu se naučil německy a učí se švyer dyč-to po
třebuje pro vyučování náboženství. Věřící mají radost z kněze,
který žije z víry. Nedávných lidových misií se zúčastnilo
mnoho farníků. Přejeme horlivému knězi Boží požehnání!

ty, milý kolego."
V úvahu připadali tři fasádoví akroba
ti, ostatní byli bud ve vězení, nebo
"I když je po infakrtu, požádal
zemřeli. Komisař předal úkol vyšetřova
policii o návštěvu," namítnul
címu oddělení.
komisař lékaři. Ten pokrčil ra
"Hledám toho, který leze rád po stře
meny a zavedl ho k lůžku vdovce
chách, "řekl.
Richtera, padesátníka, kterému
"Jednoho dobře znám, Emila Matrika, ko
byla ukradena vzácná sbírka zná
miník, svobodný a vyzná se."
mek.
"Máte -jeho adresu?"
"Dostal jste tedy infarkt, jak
"Tu ne. Ale znám jeho stálou hospodu."
mile jste na tu krádež přišel?",
zeptal se komisař.
Tuto hospodu znal komisař také. A na"Ne hned, druhý den jsem si teprve uvědomil .víc znal dobře hostinského. Sotva se ho na komi
že mě zloděj připravil o celý majetek."
níka zeptal, hostinský zamyšleně pokývnul hlavou:
"Sbírka byla ukradena ve středu. Proč tepr "Už mi také napadlo, že něco vyvedl. V posled
ve dnes, v pondělí, jste se obrátil na po ních dnech rozhazuje peníze. Ten když má něco,
licii?"
tak to neudrží."
"Chtěl jsem ve čtvrtek, ale dostal jsem
"Co dělá jinak v hospodě?"
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ten záchvat. Ve středu jsem se zabýval
"Co by dělal? Hraje karty, hádá se s kurrpány,
sbírkou, pak jsem na chvíli odešel, podívat vychloubá se...Občas se tu také ukáže s někým
se, co hrají v televizi. Tehdy se to stalo. známým, "hovořil ochotně hostinský.
Hráli fotbal, to mě nezajímá, jen vím, že
"A v poslední době?"
asi minutku zmizel obraz. Musel vlézt ok
"Když mi to připomínáte,"luskl prsty hostinský,
nem. Bydlím přímo pod střechou."
"no ovšem. Před čtrnácti dny tu byl s takovým
V kanceláři čekal na komisaře detektiv pc- malým, tlustým a plešatým dědou. Zaplatil mu
oběd i pití a dlouho si spolu v koutku šeptali.
jištovny."Aha, už vyšetřujete známky, co?"
Znáte ho snad?"
Detektiv Adler se ušklíbl:"Jasný podvod!
"Myslím, že vím, o koho jde!"
Richtr nabídnul známky minulý měsíc třem
"Smím vědět..snad ne vedoucí mezinárodní tlupy?"
obchodníkům - a nikdo je nekoupil. Nejdřív "Ne ne, obchodník známkami, jmenuje se Koster."
u Kóstera."
"Znám ho, malý, holohlavý a tlustý člověk." Sotva domluvili, objevil se na prahu hospody
NAŠE KRIMI
"Pak byl u Happelmanna - ten je vysoký a hu EMIL.
"Tak hospodo, prima oběd a láhev sektu,"hulákal.
bený. A konečně u Friedricha na Nádražní
třídě. Potřebuje peníze - ale známky nikdo Zřejmě už si někde přihnul. "Za chvilku přijde
nekoupil, tak sbírku někam uklidil a bude
moje děvče, at ho pořádně pohostím!"
žádat pojistné. Tři sta tisíc."
Komisař k němu přisedl.
Komisřř hvízdnul:"Hezká částka. Ale dokaž "Dnes bude mít špatný večer, ta vaše dívka. Bu
te mu to."
de se muset obejít bez kavalíra."
"Jak by se tam zloděj dostal? Domovní dve "Jak to?" rozčílil se Emil."Co je to za nesmysl?
ře jsou pevné a byly dobře zamčeny."
Nikomu ji nepřenechám!"
"Jsou na to odborníci. A co fasádový akro "Budete muset. Protože vás zatýkám pro krádež
bat?"
sbírky znánek a pro špinavý obchod s panem
"Na fasádě a na půdě není ani stopa."
Kosterem,"
"To jste všechno už vyšetřil?"podivil se
Emilovi poklesla brada: "On to na mě prásknul?"
komisař.
Komisař pokrčil rameny a Emil přiznal všechno.
"Ano. Od čtvrtka, kdy přišlo hlášení škody. Koster nečekal ani na to, až ho komisař osloví.
Dám vám tři dny na vyšetření, pak podám
Bez váhání, ovšem zamračený a nevrlý, okamžitě
trestní oznámení." Zvedl se a odešel.
vytáhnul, ukradenou sbírku.
Komisařův asistent zjistil, že v televizi
"Vycházel jsem z toho,"řekl komisař večer při
návštěvě Adlerovi,"že drahocenné sbírky se těž
obraz v tu dobu přerušen nebyl.
"Jděte za nájemníky v Richterově domě,"
ce prodávají. Kdo to riskne, musí o filatelii
řekl komisař po chvilce uvažování.
zatraceně hodně vědět. Proto jsem předpokládal,
Za hodinu byl asistent zpět:"Máte pravdu," že za tím stojí nějaký obchodník se známkami.
hlásil,1’v celém domě byl přerušen obraz v
Jinak to nebylo ani možné."
tu dobu - asi minutku."
"A jak jste přišel na Emila?"
"Rutina. Musel přijít ze střechy. A to přerušení
"Tak to máme,"usmál se spokojeně komisař,
"byl to fasádový akrobat, šplhání sice už
televize znarrenalo, že se ve tmě někde dotknul
vyšlo trochu z módy - ale prolistujte kar- společné televizní antény."
K.i .BAUER

SBÍRKA

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
JEDNODENNÍ SETKAJÍ S OTCEM POLÁČKEM V CURYCHU,

BOHOSLUŽBY
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.scbotu,P.Birka 18,15
BAZÉN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BEPN-Dreifalticýceitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ -kaple Lindenberg č. 12. sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Aerntlerstr.46. neděle
19,00
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,
00RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3.
ned. v nesiaci-P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.,I.p.
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30
RtÍTI-TANN - kaple u katol.kostela P.šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle 19,00
SCHAFFHACSEN-kaple u kost. sv. Petra, St
Peterstr.il.P.šimčík posílá pozvánky
SOLOTHURSI-Spi talki rche, každou 2. nedě
li, P.Birka
10,30
ST.GALLEN-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v doně, vchod z nád
voří
18,00
Po mši sv. beseda v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
ŽENEVA-v kapli při kostole sv. Terezie
14,avenue Peschier,2.ned.v mes. 9,30
Data neprav.mší sv. rozesílají misioná
ři sami a rádi je sdělí i telefonicky
zájemcům. Na ne se obratte i v záleži
tostech křtu, pohřbu, vyučování nábo
ženství a pod.______________ _______
PSÁN BIRKA, 6006 LUZEFN, Schadrutistr.26, tel.041-312635
P.Jos.ŠIMČÍK-8004 ZÚRICH,Brauerstr.99.
t.01-2415025, P.Ant.BANÍK-01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 M9RÍSS, La
Longeraie, tel.021-717713
P.Vilém WNDRA, 8735 St.Gallenkappel,
t.055-881460-red.a admin.KLUBu.
P.Alois CNEERKA,/salezián/,4O58 Basel,
Lindenberg 21. ,tel.061-32194417

Brauerstr.99. - Přijíždějí účastníci zdaleka, vy
užijme toho i ny. Přesvědčíte se, jak nás přemluvy
P.Poláčka poučí, osvěží náš duchovní život - a na
víc milé společenství. Inf. P.Simčík
8. května
MÁJOVÍ POTÍ V EINSIEDEUN - Slavnostní kazatel
náš nový pan biskup Otec Jaroslav Škarvada. Od
10 hodin příležitost k velikonoční svaté zpovědi
ve zpovědní kapli kláštera poutního chrámu benedik
tinů ./Vpředu vlevo je vchod/. Po slavnostní mši sv.
společný oběd
29 .května

- Mše sv.v ekume
nické kapli, po ní opékání vuřtů a přátelská
zábava v přírodě - jako obvykle
12.června
POUT NA SCHWÁGALPU POD SÁNTISEM

POŘAD OBŘAD0 VELIKONOČNÍHO TÝDNE ROZESÍLÁ KAŽDÝ

MISIONÁŘ SÁM

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Na památku návštěvy sv.Otce v San Salvadoru 6.břez
na bude pojmenována jeho jménem nejkrásnější ulice
města. Bude mu tam také postaven pomník.
Počet knězi v Evropě od r.1970 do r.1980 silné po
klesl. Nemalou vinu na tom mají špatné semináře,
v některých už léta nejsou spirituálové, aby se
starali o duchovní rozvoj budoucích knězi. V Africe,
Asii a Americe knězi přibývá - leckde je tam podob
ná situace, jaká bývala v Evropě ve středověku.
Kněz je tam ještě v úctě a také společensky je na
tom obvykle lépe, nez by byl, kdyby nešel do semi
náře.
V březnu byl ve Švýcarsku na pozvání Postní oběti katolické, a sbírky Chléb pro bratry - protestant
ské, kardinál Ams, arcibiskup největší brazilské
arcidiecéze Sao Paulo. Má 12 mil.věřících. Je fran
tiškán, pochází z početné zemědělské rodiny.
Karel Hrůza odešel předčasně do penze. Před časem
měl srdeční mrtvici. Přišlo se totiž na to, ze kaž
dý režimu věrný kněz měl dostat určitou odměnu, např.
5000 Kčs - dostal však jen 4000 Kčs - zbytek si po
nechal někdo z personálu Ifřadu pro církevní záleži
tosti. Zatím je ve vězeni jeho spolupracovník Parč,
který si vystavěl luxusně zařízenou vilu.
Podle zpráv KIPY z 13.3.se prý v naší vlasti snaží o
zřízení národní katolické církve/něco jako v Číně/.
Úřady chtěly prozkoumat věrnost PITu. Na kněžské
schůzce v Košicích vstal jeden kněz a řekl: "Nyní zá
leží na naší věrnosti papeži."Ozval se bouřlivý po
tlesk. Ani "Liturgický spolek"v Budějovicích, zalo
žený režimem, neměl úspěch. Litoměřický kapit.vikář
Hendrich řekl na začátku jako předseda: "Mám zahájit
tuto schůzi ale neudělám to, proto se nekoná."A ode
šel.

OMYL
Každý začátek je těžký a každý první neúspěch nemusí být hned špatným zna
mením a povelem k troubení na ústup. Tenorista Milan Karpíšek - taky je
den z operních "Dobráčků" - je toho živým dokladem.
Začínal v Pelhřimově s ochotníky - a budete se divit - v činohře. Tonic - imozí začínali zase jako zpěváci a skončili u činohry. Karpíškovým debutem byli "Naši furianti", a to role Vojty, který přiběhne do
schůze obecní rady a zvěstuje radnímu Buškovi, že "v bramborách leží za
jíc jako jehně". Režisér představení pan Lipský - mimochodem tatínek bra
tří Lubomíra a Oldřicha Lipských - vše pečlivě nazkoušel a secvičil,
takže generální zkouška prošla k všeobecné spokojenosti, ale při premiéře vběhl Karpíšek na
scénu a..neřekl ani slovo. Pan Lipský starší hrál sám roli Buška a tak se milého Milana po
delší pauzičce zeptal: "A neleží v bramborách zajíc?" Milan přikývl a tím se s činohrou roz
loučil. - Divadlo bylo zřejmě u Karpíšků domovem. Starý pan Karpíšek vášnivě ochotničil,
ale i když hrál sebevětší roli, tu hlavní měla nakonec vždycky paní Karpíšková. Pelhřimov
ští hráli Lucernu a otec Karpíšek starého vodníka Ivana. Začal obraz vodníků a pánové se
jali ze sebe sypat slova rolí. Tu se paní Karpíšková v hledišti zdvihla ze sedadla a bez
ohledu na přítomné obecenstvo manželovi přikázala: "Nahlas! "A tatínek hned přidal na hlase.
Život šel dál. To už byl Milan Karpíšek členem oblastního divadla. Soubor odjížděl autoka
rem na zájezd s"Prodanou nevěstou", ale k odjezdu se nedostavil otec Mícha. Pan dirigent
byl zoufalý. Co budeme dělat? Bez Míchy to nejde. A tu šel náhodou okolo starý operetní
starokomik, vyslechl bolest pana kapelníka a povídá: "Mícha? To znám! Nedělejte si starost,
pane šéf, já to seknu!", a už lezl do autobusu. Umíš, znáš, hráls, tak jakápak zkouška. Je
lo se rovnou. Přirozeně-pan starokomik nevěděl o Prodance dohromady nic, snad jen to, že
se Jeník s Mařenkou nakonec vezmou. Při sextetu"Rozmysli si Mařenko.."významně mlčel, jen
přecházel jeviště a pokyvoval hlavou. Ale nakonec na něho došlo. Přišlo známé: "Staniž se
tedy, staniž se, dám vám své požehnání!" Pan starokomik použil osvědčené operetní manýry a
docela civilně pravil k Jeníkovi: "Tak sem pojó, ty kluku sakramentská, požehnej vám pámbu,
děti moje zlatý!"
"Dobráctví" je věčné a rozšířené všude; o tom svědčí Karpíšková zkušenost z Hudebního di
vadla v Karlině. Hrál se "Bratránek z Batavie" a koncem jednání zpíval Milan v pianissimu:
"Dobrou noc, dívenko má.." V proscéniové lóži seděli dva óbrdobráci: Rudolf Deyl mladší a
Josef Heriban. Tihle dva v hledišti, to byla vždycky pro všechny účinkující velká "radost".
Pánové si tedy přikládali k uchu ruce jako naslouchátka, aby tak dali Milanovi najevo, že
né slabý hlas a že ho není slyšet. Druhou sloku Karpíšek samozřejmě spíš prochechtal než
zazpíval. A zase končil: "Dobrou noc, milá dívenko má, dobrou noc!" Opona spadla. Karpíšek
mrkne do proscéniové lóže a oba "dobráci "dělali, jako že spí....
Mety je už dosaženo, Milan listuje v Národním divadle na angažmá Skuratova v Janáčkově
"Mrtvém domě". Z operety do Národního, jak praví Milan, je jako ze Sněžky na Mount Everest,
a tak byl Milan náležitě z konceptu, zelenáč, který ochotně uvěřil všemu. V šatně seděl
kromě Milana také"óábel"Vladimír Jedenáctík a jeden ze starých Mistrů. Jednáctík novice
"poučoval", starý Mistr si opakoval roli a listoval v klavírním výtahu. "Tak jsem dostal,"
vece Jedenáctík, "od příbuzných ze Západu ohroimou věcičku. Pračka, ze které vyleze už vy
žehlené prádlo a je v ní zabudován televizor, robot a vysavač prachu-všecko v jednom. To
je úplná nádhera,"lže nestydatě Jedenáctík,"pereš a zapneš si k tomu televizi.""A netřese
se obraz při tom praní?""Vůbec ne, "lakuje ho Jedenáctík,"všechno funguje úplné perfektně."
A tu Karpíšek konečně přijde k sobě a pochopí, že si z něho pan kolega bohapustě střílí,a
pan Jedenáctík zase pochopí, že je Karpíškově víře konec a odejde z šatny. Je chvíli ticho,
pak starý Mistr sklapne svůj klavírní výtah a řekne Karpíškovi zasvěceně: "To všechno nám já
už dávno." To oněněl Karpíšek v divadle podruhé.
b.beZOUŠka, tajnost i zákulisí
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HUMOR

konečně slyšela promluvit!"

Jdou dva Skoti temnou nocí. Náhle se ozve
"Ruce vzhůru, peníze sem. " Jeden sáhne
do kapsy a podá druhému deset liber.
"Tu máš, už ti je ták dlouho dlužím."

"Odjedu na dva měsíce do
Austrálie." Začala plakat:
"Ale slib mi, že mi budeš
každý den psát!""Pověz, má
drahá, máš mě tak ráda nebo
sbíráš známky?"

Ptá se novinář při interview s hereč
kou: "Kdy si přejete být narozená?"

"Pane vrchní, "rozčiluje se host v re
stauraci, "ten jídelní lístek je starý
deset dní. ""To nevadí. Všechna ta jíd
la ještč máme."

"Dnes jsem, drahoušku, otev
řela kapotu vozu. ""Vázne? Jak
jsi to dokázala?""0 sloup!"
"Proč děláte knedlíčky do po
lévky různě veliké?""Ale manžel
si stěžuje na jednotvárnost jí
del, chci mu to trochu zpestřit'.'

"To má byt hrachová polévka?"
rozčiluje se host, "vzdyt je v
ní jen sedm hrášků. " Přiběhne
číšník: "Máte pravdu. Má jich byt jedenáct.
Hned vám ty chybějvez čtyři doneseme!"

Jaký je rozdil mezi první a poslední
láskou? 0 první si myslíme, že je po
slední a o poslední si myslíme, že
je první.

19
Z

"Jak si, drahoušku, představuješ
ideálního muže?""To je takový muž,
který ve mne vidí ideální ženu. "

"Proč jste zrušili fotbalové družstvo vašeho
k.lubu?""Deset
hráčů bylo diskvalifikováno za to,
"Je to auto tvoje?""Částečně. Když je tře
ba nakupovat, jezdí s ním žena, do diskoté že hráli za peníze a ostatní nechtěli hrát za
ky s ním jezdí dcera a když se porouchá, je darmo ."
"Mami, "šeptá holčička v loutkovém
moje!"

Žáci píší úlohu: "Co bych
dělal, kdybych byl gene
rálním ředitelem. "Honzík
sedí se založenýma ruka
ma. "Proč nepíšeš? "ptá se
učitelka. "Ale čekám na
sekretářku. "
"Jak dopadla tvá schůzka
s tou hezkou blondýnkou?
"Napolovic.""Jak to?""Já
přišel, ona ne."

divadle, "mne ta hra už nebaví!"
"Vždyt je docela hezká. ""Já vím,
ale už mi došly bonbónky. "

"Jak se vyvíjí tvá nová známost."
"Skoncoval jsem to . ""Proč?""Ale
její otec začal pátrat v mé minu
losti a tak jsem si řekl, má to
skoncovat on? Raději já!"

"Prosím vás, v kolik hodin začíná
příliv?'ptá se chlapec muže s dlou
hými vousy."Už jsem ti několikrát
říkal že v pět padesát pět. Nepa
"Bud tak hodný, chlapče,
matuješ si to?""Ale ano, jenže mne
a dej ten balíček s jídlem do tramvaje.""Do
které?""To je jedno. Manžel pracuje v oddě se tak strašné líbí, jak se vám hýbají vousy,
když říkáte padesát pet. "
lení ztrát a nálezů. "
„Mistr říká učedníkovi:"Nejdříve natřeš okna."Po
Muž vrazí do pokoje:"Kristino, vím všechno!
chvíli:"Už jsem okna natřel, mám natřít i rámy?"
"Hned si to ověříme. Jak
Nej lepší útočná zbraň ženy je
dlouhé je například Labe"

Policie zastaví rychle
jedoucí vůz. "Vaše do
klady, prosím. ""Vždyě
jste mi je před týdnem
sebrali! "
"Tuhle část hradu jsme
upravili na restauraci."
"To by odpovídalo tradi
ci. Dáváte tak malé por
ce, jako kdysi v hlado
morně ."

"Karle, věnuj mi k váno
cům norka!""Ale musíš
slíbit, ze mu budeš pra
videlné čistit čelist."
"Proč jsi tu pečeni pře
solila? "vykřikne muž,
čtoucí noviny."Abych tě

úsměv. Jen když se má bránit,
používá slzy.

V lékárně:"Před týdnem jsem si
u vás koupil náplast, která mě
měla zbavit revmatismu.""No a?"
"Ted bych potřeboval něco, co by
mě zbavilo náplasti."

"Proč s vámi nepřišla na návště
vu i vaše paní? ""My jsme losova
li, kdo půjde na návštěvu a los
padl na mne!"
"Pane strážník,zadržte toho mu
že. Políbil mě.""Ale slečno,
vždyt jistě najdete jiného."

Vůdčí list dává žene právo, ří
dit vůz. Oddací list jí dává
právo, řídit muže.
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SCHWEIZ

MÁTE BYSTROU MYSL?
JSTE DOBRA PŘÍTELKYNĚ?
1 .Hájíte přítelkyni, když se o ní ve
společnosti nehezky mluví?ANO 2 NE 0
2 .Mluvíte občas pohrdavě o své
přítelkyni?
ANO 0 NE 3
3 .Máte ke své přítelkyni absolutní
důvěru?
ANO 3 NE 1
4 .Jste přesvědčena, že vám přítel
kyně důvěřuje?
ANO 3 NE 0
5 .Půjčíte jí peníze?
ANO 3 NE 2
6 .Dáváte jí ráda dárky?
ANO 3 NE 0
"/.Zapomenete někdy na svátek či naro
zeniny své přítelkyně?
ANO 0 NE 2
8.Jste ochotná něco pro přá
telství obětovat?
ANO 4 NE 0
9.Dokážete se zdržet svých názorů, po
kud by ohrozily přátelství?
ANO 3 NE 0
10.Milujete družnost?
ANO 3 NE 1

,
11.
12.

Dokážete se k vůli muži rozejít s přítelkyní?
Bylo by vám zatěžko žít bez přítelkyně?

ANO 1 NE 2
ANO 3 NE 0

30-34 bodů: Vaši přátelé si mohou gratulovat. Jste velmi dobrá pří
telkyně a vaše přátelství je ryzí'.
25-29 bodu :Udržujete ráda přátelství a máte moc přítelkyň',
ale snažíte se, aby přátelstvím nevznikaly komplikace.
13-18 bodu: Na přátelství se ženami vám tuze nezáleží. Jste
reservovaná, trochu nedůvěřivá a dost sobecká.
5-12 bodu: Jste politování hodná bytost, uzavřená sama do
sebe. Snad i zahořklá. Rada životních radostí, zejm.z přá
telství, vám uniká.

TROCHU JI L O^S 0 F I E
1.Jmenujte tfu. hlavní éútl tonúóttcké ^ttoóo^te'.
ž.ícm óe zabývá. meta^yilka?
3 .Co je p^edmetem togtky?
ZaCDČte Středem/ projděte
4 . čím óe zabývá ezika.
všemi krďiy a vraťte se
5 .KtenA je obdélní ^iloÁO^te <Zpětl je VÍC možností,
katot.CÍtkve a kdo jt vypfiaeovaJLI
6 .Jak ée tato ^itoóo^te jme
nuje dnu f jmenujte aópoit '
2 její pied^tavilele.
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Mstafýsika, logika, etika. Věcmi mino nás, na nás
nezávislými a zjištuje
jejich nej vyšší příčiny
____________________________ a důvody.Jsoucna nyllená^pojmy, soudy a úsudky. Zjišťuje jen nejvýš'
ší příčiny a důvody ideálního čili pomyslného řádu.Lidským chtěním a úmysly, které lidské chtění usměrňuje. -Tomismus'sv. Tomáš Akvinský.-Neotomismus. Jakub Maritain, Jaroslav Beneš.

