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James H. Chase vypravuje v krimi Žádné orchidee pro slečnu Blandishovu o ponížení krásné
milionářovy dcery mezi tlupou únosců; pod vlivem omamného jedu se stala milenkou zrůdného
ničeny. Po třech měsících ji soukromý detektiv osvobodí a utěšuje v bytě mrakodrapu. Dívka
si však beznadějně povzdechne: "Vyrovnala bych se s tím, kdybych měla víru. Já však nevěřím'.'
A když detektiv odběhne do předsíně, skočí dívka s okna.
Jak vzácný Boží dar je víra! Ne ovšem víra v člověka, v politickou ideologii, nýbrž víra v
Ježíše Krista. Sloupy lživé víry se hroutí, jakmile se do nich opře lidské utrpení. Pravou
víru však utrpení posiluje - proto svati utrpení přímo milovali, viděli v něm potrubí, kte
ré je spojuje s Kristem a skrze ně proudila Kristova milost k ostatním lidem.
Církev-tajenné tělo Kristovo-trpěla vždycky. Musela trpět, protože hlásá pravdu a rozdává
milost, Krista, "aby nikdo, kdo v Něho verv, nezahynul, ale mel věčný život. "
Už sv.Pavel se podivoval nad tím, že člověk chce dobro, ale dělá zlo. Ovšem jen málo lidí
chce skutečně zlo - to jsou většinou lidé zrůdní nebo v područí Zlého ducha. Většina lidí
podléhá svým křehkostem, nepozornostem nebo se dá ovlivnit obratně zamaskovanou lží a zlem.
Dokonce i lidé, milující Krista upříímě a opravdově tu a tam - z naivity nebo hlouposti poslouží zlu. Vzpomeňme jen na děkovnou bohoslužbu u sv.Víta, když nastoupila komunistická
hrůzovláda! Na pastýřské listy biskupských konferencí, často nejasné, matoucí - nyní např.
o míru. Kristus neposlal své učedníky hlásat mír, ale jeho předpoklady, totiž život podle
Kristova učení, a udělovat sv.svátosti jako posilu pro život z víry. Dokud nezapadne do
země semeno víry-dar Boží, milost-dokud se o ně kněží, biskupové a ovšem především my nebu
deme pečlivě starat, zalévat je modlitbou, hlídat před škůdcem, posilovat svátostmi - nema
že vyrůst pravý mír. Na ty, kdo mír ohrožují, pastýřské listy nemají vliv, jen jich zneuži
jí ke svým účelům a autorům se vysmějí.
Víra je křehký dar Boží .Musíme ji posilovat modlitbou, četbou náboženských knih, přijímáním
svátostí-hlavně sv.zpovědí-stykem se zbožnými lidmi, vyhledat si zkušeného kněze, aby nás
vedl a modlil se za nás. V tragických situacích vidíme, jakou sílu má víra. Který komunis
ta nebo progresista by dal život za neznámého člověka - jako P.Kolbe? Který nevěrec by se
rozhodnul žít mezi malomocnými jako Otec Damián? Krize dnešního kněžstva není věc celibátuv Polsku, při pronásledování, mají kněží tolik, že by je mohli exportovat a kolem Bernu je
asi 20 neobsazených pastorských far. Krize kněžstva-a tím i krize katolického světa je kri
ze víry. Víra se soustavně znejištuje, jeden kněz hlásá to, druhý pravý opak, čemu věřit?
Kde je katechismus? Bez věroučných omylů?
Chceme mít ve víře domov, zdroj síly k překonávání těžkostí denní
ho života. Sáhněme po Novén zákoně, po starém katechismu.. .Víra je
příliš vzácný dar, než abychom ji vydávali v nebezpečí zničení.
Touží po něm imozí - a zatím ho nedostávají, protože nemají před
poklady k víře. Kdyby ji však dostali, dovedli by se vyrovnat se
situacemi, které přesahují lidské síly - ale nepřesahují síly Boží,
síly pevné víry, která dělá zázraky a kterou nic nemůže zničit!
Stačí upřímně chtít, připravovat své srdoe i rozum - a Bůh nám ví
ru dá i uchová.
Vaše
, ,
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Předsedou Charitas Evropa byl zvolen předseda
Evýcarské Charity z Lucernu, Fridolín Kissling.
předsedou Charity Internacionalis kardinál
(Alexandre do Nascimento - dostal 67 ze 109 hlasů
|a je arcibiskupem v Angole.

Během oběda při naší májové pou
ti v Einsiedeln pronesl krátkou
pozdravnou řeč přítel Jana Pav
pv.Otec má v úmyslu navštívit 15. srpna Lurdy.
la II.z dávných dob, Dr.Jerzy
RUCKI, k poutníkům i k Otci biskupu Škarva- 20.5.prohlásil vídeňský arcibiskup kard.Konig při
dovi - a to latinsky, italsky, česky, slo mezinár.symposiu o lidských právech, že katol.
Církev v naší vlasti je vystavena těžkému nátla
venský, německy a polský. Žije v Lucernu.
Výňatky z jeho srdečné řeči uveřejníme po ku úřadů, zejména v poslední době dochází ke sku
tečnému pronásledování katolíků a kněží, styky
prázdninách.
mezi Církví a vládou jsou tam snad nejnapjatější
Dr. Václav Benda/36 let/ mluvčí Charty 77,
ve vých.Evropě, vláda útočí proti Vatikánu, zatý
byl propuštěn po odpykání 4 let z vězení.
ká kněze, dělá u nich prohlídky a zabavuje knihy.
1100 Švýcarských poutníků, členů krojova
ných spolků se 6.května zúčastnilo v chrá Doporučil obnovu dialogu mezi Západem a Východem
mu sv.Petra v Římě mše sv., doprovázené já k podpoře náboženské svobody. - Východ bude vést
možná dialog, ale víru bude pronásledovat dál.
savým zpěvem tří jodlerských skupin o 60
V sobotu 30. 4. zkapalněla krev sv. Januária v
členech z Wolhusen/LZ/. Dirigent předvedl
druhou jódlovanou mši od Josta Martyho/Ob- Neapoli - stává se to 2 - 3 x V roce od r. 1389 a
když se to nestane, je to považováno za předzvěst
walden/. Hudební doprovod z Dudingen/FR/.
Odpoledne se členové zúčastnili přísahy švýpohrom a špatné znamení.
carské gardy, přibylo 27 nových gardistů-ny■V půli dubna pobyl v Římě primas kard.Lekai z Ma
ní je jích 100. Přísaha byla poprvé ve 4 jaďarska a 4 další biskupové. Přijal je sv.Otec.
zycích. Výpravu doprovázel st.gallenský bisJednalo se o problémech tak zv.základních komunit
kup Maděr. V květnu jmenoval sv.Otec nového P.Bulanyiho. P.Bulanyi má velký vliv na mladé vě
majora místo R.Buchse, který je velitelem, řící, což není vhod komunistickému režimu a bis
kapitána Aloise Estermanna z kantonu Luzem kupové chtějí, aby Vatikán proti těmto komunitám
rázně zakročil. Tedy Vatikán má pomáhat komunis
a kapitánem Petera Haslera ze St.Gallenu.
Od 1. června vystřídá ve vedení něm. vysílání tům ničit křestanská společenství. Mezitím byl
Vatik, rozhlasu P.H.Ségura, který převezme v v Maďarsku Mons.Poggi, doprovázen slovenským
jesuitském rádu jiné úkoly, P.Eberhard von verbistou z USA P.Bukovským.

Gemmingen, jeho zástupce. P.Ségur založil Po svém povýšení na kardinála uspořádal pařížský
pro mladé posluchače v r. 1977 klid), který arcibiskup Lustiger v arcibiskupské residenci re
spolupracuje/konstruktivní kritikou vysílá cepci, které se mj .osobností zúčastnil i francouz
ský president Mitterrand.
ní",přáními a otázkami a p. Do klubu se
hned přihlásilo 120 členů, 60 zasílá své
Ve Fužu, jihových.Čína, byl nedávno otevřen ústav
názory týdně či měsíčně. Nejvíc dopisů Vat. přijímající budhistické řeholnice. Po zkoušce byrozhlasu posílá Polsko/5271/, německá ob do do ústavu přijato 33 řeholnic od 20 do 30 let.
last/ 4565/, anglická/1087/pak japonská, fran Pocházejí z různých provincií j ihových. Číny ,hl
couzská, madarská skandinávská, italská,
z Fužianu, provincie velmi budhistické. Studie
španělská a brazilská.2
budou trvat 2 roky. Je to poprvé od r.1949, že
Papežova cesta do Polska od 16.do 23.5. je mají řeholnice svůj ústav. Existuje ještě jeden,
už naplánovaná. 5.května přijel k přípravě ale ten je jen pro muže. V Číně je 100 mil.budprogramu do Říma tajemník polské bisk.kon histů.- Matka Tereza byla 30.5.na mši sv.JP TI. v
ference arcibiskup Bronislav Dabrowski. Pa jeho soukromé kapli a po rozhovoru jí předal sv.
pež navštíví"největší a nejkrásnější měs
Otec klíce auta, jež dostal darem v Miláne.
ta",kde se budou konat náboženské slavnosti. Na světě umírá ročně 15 mil.osob, 28 každou minu
Arcibiskup se také zúčastnil valného shro tu, což je totéž, jako by každé tři dny vyhladi
máždění kongregace pro klérus. Ředitel Vat. la hirošimská katastrofa část lidstva.
rozhlasu P.Roberto Tucci,SJ,odjel s techni Když chtěl sloužit kardinál Pappalardo v pověst
ky a poradci do Polska už 5.5.,aby navští ném vezení Ucciardone v Palermu-Itálie mši sv.,
vil všechna místa, kde se sv.Otec zastaví musel po hodině marného čekání odejít - žádný z
a sdělil podrobnosti. K této příležitosti
vězňů nechtěl vyjít ze své cely. Z 850 vězňů je
totiž asi 200 uvězněno jako členové Maffie, pro
vydá Polsko 2 známky o 30 a 65 zlotých,
ti které tento arcibiskup statečně vystoupil.
obálky a lístky se zvláštním razítkem.
Slovenské úřady chtějí slovenské řeholnice Účastnící májové pouti v Einsiedelnu děkuji Otci
přemístit do koncentračního tábora v Rubá biskupu ŠKARVADOVI za skvělou promluvu-vysí1á jí
i Vatik.rozhlas, našim kněžím za bezvadnou orga
ni/Nové Zániky/.
Charita Intemacionalis měla v Římě valné nizaci a sobě samým za vytvoření srdečného ovzdu
ší. Cílem poutě je hlavně dát poutníkům možnost
shromáždění, zúčastnilo se ho 115 členů.
vyzpovídat se v mateřské řeči. Otec biskup bude
na svěcení české kaple ve Washingtonu/viz str.33/.

PRVNÍ' KRIZE VI'RY
Pořadatelé dětské slavnosti zářili. Nebe ja
ko z poměnek, slunce jiskřilo na vlnkách je
zera a všude výskot, smích a štěbetání drobo-i
tiny od dvou do devadesáti let. Pro mrňousky
houpačky, skluzavky, loutkové divadlo, klaun,
pro větší kreslené filny, závody, kolotoče,
bludiště - a ovšem i zmrzlina, cukrová vata,
lízátka...pro všechny balónky, a několik ba
zénů, kde se šplíchali malí i větší.
Milada - ani dítě, ani dospělá - se mračila.
Ruce zbalené v pěsti kráčela podél jezera a
odkopávala zuřivě kamínky, protože nemohla
zadusit tu radost kolem, změnit ji v pláč a
smutek, aby bylo okolí v souladu s jejím nit brebentil, sliny mu tekly přes bradu na krk.
rem. Děti chránili maminka a tatínek.
Dívka mu vložila rozkousané sousto do úst.
TATÍNEK. Miladě se zamlžilo před očima. Jen Muž spokojeně zachrochtal, polkl je a otevřel
ne plakat, jen to ne! Uprostřed městečka se ústa pro další. Milada ho s odporem pozorova
zvedala k nebi štíhlá věž s křížem. "Nenávi la. "Je to tvůj bratr?" zeptala se náhle.
dím tě! Nenávidím!" zaskřípala Milada zuby a "Je to můj tatínek. Pracoval až do noci, abyodvrátila zrak k jezeru, kde se ploužil per chcm se měli lépe - a dostal mozkovou mrtvič
níček plný dětí s vlaječkami a balónky.
ku. Dlouho byl v bezvědomí. Tolik jsem se mod
Došla k lavičce - sama. Maminka, drobná,usou- lila, aby zůstal na živu. Víš co je modlitba?'
žená bytůstka, podlehla naléhání menších sou Milada s očima upřenýma na zem kývla.
rozenců a dala se odtáhnout ke kolotoči. Ta "Pán Bůh mé přání splnil. Ale neměla jsem to
tínek by to nedovolil! Řekl by: Raději si za tak strašně moc chtít. Tatínek - vidíš sama!
plaveme, budeme závodit, opečeme si vuřty v Doktoři říkají, že se už neuzdraví, něco se
lesíku nebo se budeme učit řídit elektrická-porušilo v mozku..tak dlouho byl v bezvědomí.
autíčka.
Maminka se s ním dala rozvést, bratříčka vza
Posadila se, opřela ruce o lavičku a kývala la s sebou. Když jsem ve škole, stará se o ně
hněvivě nohama. Proč jsi mi ho vzal, Bože?
ho babička, pak zase já..."
Proč? Tolik jsem se modlila, celou noc jsem 'Tatínek na vozíčku pronikavě vykřikl. Dívka
prosila - a ty jsi mi nevyhověl! Slíbil jsi, sáhla po lahvi s dudlíkem a přidržela ji otci
že vyslyšíš každou modlitbu, a přece jsi ne u úst. Pil dychtivě, oči vyvalené, mléko mu
probudil tatínka, dokud ještě žil, v bezvědo teklo koutky úst.
mí sice, ale žil. Nenávidím tě, nenávidím.
"Kdyby si ho byl raději vzal Pán Bůh k sobě,"
Není to hřích, protože ty jsi zhřešil proti řekla dívka tiše."Byla bych neztratila mamin
mně, nevyslyšel jsi mou modlitbu. Proč raději ku a Honzíka. Babička jen pláče, nemá sílu ho
nezemřela máma, ta poddajná, pokorná maminka! uzvednout, když ho nyje. Tatínek se nehýbe,
Tatínek by nám dovedl jinou, chytřejší, hez proto tloustne, dáme-li mu málo jíst, křičí,
čí, elegantnější... Myšlenky se svíjely v co sousedé si stěžují..už bydlíme v šestém bytě."
paté hlavičce jako jedovatí hadi, jedna se
Odmlčela se. "Nenáviděla jsem Boha, že mě vy
zakusovala do druhé, zaplétaly se - až zůsta slyšel, je přece chytřejší než já.. Tečí už se
la jediná, silná jako nosný sloup:Nenávidím! zase modlím. Naučila jsem se mít soucit s lid
Lavička stála stranou od hluku, který ji tak mi, a snad se Pán Bůh smiluje a vezme si ta
dráždil. Zaslechla skřípání písku, blížila se tínka k sobě. Mám, co jsem chtěla! Tatínek ži
k ní dívka s medově zlatými vlasy, snad tro je - ale jak!?" Otec mezitím usnul. Slunko mu
chu starší než ona, a postrkovala vozíček, pálilo do odulé tváře. Dcerka odsunula vozí
na němž seděl zhroucený muž. Zíral s pootev ček do stínu a vytáhla pletení.
řenými ústy kolem, třepal občas nohama nebo V Miladě se klubko hadů, které vybudovalo pev
rukama, po bradě mu tekly sliny. Dívka s me ný pilíř nenávisti, pomalu rozmotávalo, jed
dovými vlasy mu je pečlivě utřela a uhladila mizel, temnota se rozplývala. Mohla tu také
rozstřapacené vlasy.
sedět s tatínkem bez rozumu, krmit ho, dívat
"Smím se tu posadit?" zeptala se plaše Mila se na jeho bídu. Její otec je už šEastný. Ne
dy, která s úžasem zírala na muže ve vozíku. ztratila maminku, pečlivou, starostlivou a
"Místa dost,"odsekla a poodsedla ke kraji.
plnou lásky. Přestala kývat nohama. Všechno
Dívka s medovými vlasy vytáhla z tašky hous se v ní přestavovalo. Pomalu vstala, uhladila
ku a ukousla z ní kousek. Muž na vozíku
si sukni a váhavě zamířila k věži, která v mo
k ní natahoval ruce a něco nesrozumitelného ři střech ukazovala svým křížem k nebi. AB
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pokání o 40 dní znamenalo velkou úlevu.
Jak to vysvětlit dnešnímu člověku, který
□ dlouhém pokání za hříchy nemá ani potu
Jsem v tyrolské vesnici. Je neděle po 2.srpnu,tzv.
chy? Proto se nyní Církev rozhodla, že
porciunkula; velký nával u zpovědnice, všichni chtě
starobylý zvyk počtů dní u odpustků vyne
jí získat plnomocné odpustky, zvyk se tu tedy udržel
chá.
Ale co si lidé slovem odpustky představují, není
Tím se ztížil úkol kazatelů. Dříve to moh
radno se ptát, jako se neptáme zemědělce, co se bioli vysvětlit-tato modlitba znamená tolik,
logicky děje v zrnu, když je zasel do země. On jen
jako kdybys dělal 40 dní pokání.
ví, že tam je život a růst. Ostatní ho nezajímá.
Jak vysvětlit odpustky dnes. To je lid
Stejný postoj vidíme na tvářích horalů, když jim
sky neřešitelný problém: JAK NAPRAVIT ZLO,
kazatel po evangeliu vykládá, co znamená porciunkuKTEŘÍ SE UŽ STALO? Někdy se to zdá snadné
le a co jsou plnomocné odpustky. Vědí, že je to ně
nebo možné. Ukradené peníze vrátím, škodu
co dobrého pro náboženský život. Myšlenkové rozbory
zaplatím, za urážku se omluvím-bolelo to,
je příliš nepřitahují. Nevím, nakolik těšilo kaza
ale časem se na to zapomene. Co však při
tele, že jsem ho poslouchal já. Ten, kdo nedávno
vraždě? Mažeme vzkřísit mrtvého? Vrátit
vyšel ze semináře, se necítí dobře, má-li mluvit
dětem otce? Zde jsou lidské možnosti na
před profesorem teologie. Ale nemusel se bát, že by
pravit zlo u konce. Ale ani to není nej
se byl zmýlil. Dotýkal se tématu odpustků jen vše
těžší, při vzkříšení z mrtvých vstanou ti
obecně, mluvil o lotru na pravici, který slyšel od
zabití i ti, kdo zemřeli přirozeně. Ale
Ježíše: "Jeste dnes budeš se mnou V ráji!"/Lk 23,43/. maže se vrátit k nevinnosti ten, kdo ji
Ale o samých odpustcích, jak je vysvětlují teologo
ztratil? Když jsem chodil do obecné ško
vé, celkem nic neřekl. Je to ostatně charakteris
ly, dva chlapci se bili, ten divoký výtické pro dnešní dobu, ale my poloviční informace táhl kudlu, vrazil ji druhému příno do
rádi nemáme. Bud nám někdo něco vysvětlí přesně ne
srdce a ten okamžitě zemřel. Moje matka
bo at raději řekne, že neví. Matné náznaky nesnáší
říkávala:"Ta matka zabitého má ještě jiné
me.
děti, ale na tu druhou se stále budou dí
Dá se však přesně vysvětlit, co jsou odpustky? V
vat jako na matku vraha."
kodexu církevního práva/CIC 911/je jakoby přesný
Smazat vinu je lidsky nemožné. Ale co
popis:PROMINUTÍ ČASNÉHO TRESTU ZA HŘÍCHY, JEJICHŽ
nemohou lidé, může Bůh. Otcové Církve čas
VINA JE UŽ SMYTA. Toto prominutí dává církevní auto
to žasnou nad neuvěřitelnou silou křesťan
rita z duchovního pokladu Církve i zemřelým, živým
ského
pokání. "Kdyby byly tvé hříchy červe
jako absoluci, mrtvým vo formě přímluvy. Právní4
né jako šarlach3 budeš bělejčí než sníh. "
slovník tu opatrně vážil každé slovo, aby se pře
/Iz 1318/.Proto rádi dělali dlouhá a těž
dešlo pokud možno nedorozumění.
V otázce odpustků totiž kolovalo mezi lidmi v mi ká pokání. Jen tak se odstraní hřích a vy
nulosti mnoho omylů. Někteří si mysleli, že tu jde léčí jeho následky, předejde se neštěstím
o odpuštění hříchů-snadno a rychle. Odpustky jsou a Božímu hněvu.
spojeny s nějakým dobrým skutkem. Dobrý skutek nůže Věděli však, že pokání je málo, není-li
spojeno s Kristem na kříži a s modlitbou
být i almužna, peněžní dar na dobrý účel. Stačila
celé
Církve. Kristus dal apoštolům moc,
bombastická propagace a hned vzniklo mínění, že
aby hříchy odpouštěli,aby uváděli do
Církev prodávala za peníze odpuštění hříchů. Aby se'
Jírkve znovu ty,kdo dělají pokání,při
tomu bránila, rozhodla později církevní autorita,
jímali do otcovského domu ztracené syny.
že se mohou odpustky spojovat se všemi dobrými skut
ky, ale ne s peněžním darem. Kazatelé pak stále
zdůrazňovali, že se hřích odpustí jen pravým poká
ním, jak to stojí v evangeliu. Odpustky SE VZTAHUJÍ
JEN NA TRESTY, KTERÉ SI MUSÍME ODPYKAT, I KDYŽ JSOU
NÁM HŘÍCHY ODPUŠTĚNY!
Ale jaké tresty? V definici stojí výslovně, že
jen tresty"ČASNÉ"tj. je to jen očistný proces na
cestě k úplnému setkání s Bohem. Ten se uskutečňuje
hned při zpovědi a po ní-POKÁNÍM. Zbožné duše mys
lely často hned na očistec. V modlitebních knížkách
stála u odpustkových modliteb čísla: 40 dní, 200
dní, 500 dní, 40 dní a 40 kvadragén. Poslednímu vý
razu většina nerozuměla, ale i čísla uváděla v omyL
Má to být o tolik dní očistce méně? Bylo třeba zdů
razňovat, že jde o zkrácené pokání. To bývalo v
prvotní Církvi dlouhé, kajícníci měli v kostele vyhražené místo, nesměli k sv.přijímání. Zkrátit

ODPUSTKY

Jak hlásí St. Heáoigsblatt - budou v
NDR -i letos neobsazená četná kněžská
: Pastýřský list něm.biskupů
místa, takže řada knězi se bude muset
: Spravedlnost buduje mír - je starat i o sousední farnosti. Úbytek
osán realisticky, proto asi na-je způsoben hlavně tím, že řada knězi
razí na odpor.MI. cituje JP II. byla státem vyloučena z výkonu kněžské
před gener. shromážděním tNO 8. služby. Zato v NSR vstoupilo do kněž
6.82, kde papež prohlásil, že ských seminářů v 22 diecézích 619 kan
nepovažuje odstrašení za jedi didátů kněžství - o 14 proč, víc než v
ný cíl, ale za část cesty k po■r. 1981. Vysvěceno bylo také o 33 kně
kračujícímu odzbrojení. "Kdyby zi víc než v r. 1981.
byly bývaly Francie a Anglie v 15.května byli prohlášeni za blahosla
r. 1938 stejně ozbrojeny jako
vené dva saleziánští misionáři Luigi
Německo, nikdy by je Hitler ne Versiglia a Callisto Caravario. Oba
propadl, "říká kard.Hoffner.
zemřeli mučednickou smrtí 25 .února
"Kdyby mělo Japonsko také ato 1930 v Li Thau Tsieu. Za mučedníky už
movou bombu, asi by nebyla zni je prohlásil Pavel VI.13.října 1976.
čena Hirošima, ale za hodinu by V Japonsku se nyní snaží odstranit
možná spadla bomba na San Fran- 35 let trvající potratový zákon. Sna
cisko. "Konfklikt mezi svobodným ží se o to katolické skupiny, podní
a konunistickým světem se pros cené spiritualitou Matky Terezy pod
tě nedá odstranit mravními výz heslem: Ne potrat, ale adopce. 110 mil
vami. Cílem zbrojení musí být národ má 13.000 lékařů, zabývajících
zabránit válce-at nukleární či se jen potraty a ročně je utraceno
běžnými zbraněmi. Vojenská pří oficielně na milión nenarozených děti,
prava musí být pouze zajištění neoficiálně rovněž milión.
proti násilí a válce.
Anglický Sunday Times a somálský roz
V Mozambiku-kde je nyní nesmír hlas hlásí, že potraviny, které posí
ný hlad a neúroda-přijal komu lá EG na ponoc hladovějící Habešinistický president Samora Ma- Etiopii, se hned v přístavu překláda
chel po osmi letech poprvé ofi jí na sovětské lodi a Habešané jimi
cielně zástupce církví, ale ne platí Sovětskému svazu za zbraně, kte
odpustil si nadávky vůči katol. ré jim SSSR dodává.
Církvi pro její "boj za svobodil\Nepokřtění žáci, kteří navštěvují v
"Akce havran" v Polsku chce
Bavorsku hodiny náboženství, ale ne
P.Tomáš Š P I DL í K$ rozdělit kněze na" ochotné k dia-dostávají známky, by měli mCt podle
logu"a"extranisty". Tajná služ návrhu bavorských biskupů min. školství
ba shromažďuje zprávy o mravních přestupcích kněží, aby "plný podíl na vyučování katol. víře. "
je pak mohla vydírat a nutit k spolupráci s komunisty. V krakovském předměstí Nova Hutá bylo
Podle Aktion Volk und Kirche v Lucernu jsou hlavní pře inscenováno drama 19 ti letého Woj ty
kážkou nedostatku kněžského dorostu a kvalitních kate ly JOB.
chetů švýcarské semináře. Pokud na nich nebude zaveden Lech Walesa/39/ a Pilař Verzosa-fili
pořádek a nebudou odstraněni ti, kdo seminaristy kazí, pínská řeholnice, byli vyznamenáni
situace se nezlepší. Už řadu let nemá žádný seminář spi- "pracovní skupinou pro spravedlnost a
rituála, odpovědného za duchovní přípravu na kněžství. mířena katolické universitě v EichNa slova Martina Luthera, že všechny synagogy mají být státtu Cenou Sálom,spojenou s odměnou
spáleny a všichni židé vykázáni z Německa a tím i názor, 10.000 marek.
že Hitler čerpal svou nenávist vůči židům od Luthera,od Poprvé v dějinách Indonezie byl hlav
povídá v amer.ekumen. časopise Christiani ty and Crisis
ním velitelem armády jmenován katolík,
znalec Luthera Roland Bainton z Yalské university, že
generál Benny Murdani.
Luther nenáviděl židovské náboženství, Hitler pak židov Sovětský občan Andrej Sacharov nesmískou rasu - bez ohledu na náboženství.
vzdor svému přáni, je totiž nemocen,
Poslední něm. bisk. konference musela vzít na vědomí, že se vystěhovat z SSSR.
evangelíci odmítají užívat novou ekumenickou bibli jak Řezenský biskup Manfred Muller nepova
při bohoslužbách, tak soukromě.
žuje ani třetí pastýřský list US bis
Akce FATThřk 77 prosí katol.kněze, aby seznámili své žá kupů o míru - Válka a mír - za "doce
ky při náboženství s událostmi ve Fatimě a poselstvím
la realistický",ačkoliv je lepší než
Panny Marie. Inf.materiál:Fatima-Aktion, 7964 Kisslegg 2 dva předešlé. US biskupové nežijí ve
BDR. - Také v Indii vydali na počest 800 let od naroze stínu"železné opony".Kněz musí zů
ní sv. Františka poštovní známku.
stat především dobrým knězem.
Církev tedy od počátku
pokání ustanovovala,
ale také zkracovala.
Nebyla by však škoda
připravit křestana o tq
co pokáním získá? Zdán-,
livá dobrota by tu bylá
něco jako slabost lékaře, který zkrátí léčení, ale pacientovi tím i
uškodí.
Zkrácené pokání se tedy hledí něčím nahradit
Právní výraz mluví o
POKLADU CÍRKVE, z kterého se dávají odpustky
Je to výraz obrazný.
Není to banka, ze které si někdo nůže vybrat
to, co tam uložili jiní
Je to spojení s Kristem
se svatyní, se všemi,
kteří se modlí a trpí,
V Církvi platí, že jeden nese břemeno druhého/Gal 6,2/a tím se
stává vlastní břemeno
sladké a lehké.
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Odvoláním se na toto
společenství lásky
vznikla praxe odpustků
Jsou tedy odpustky svatá věc a křestané je
rádi získávají jako dar
této vzájeimé lásky.

CO NOVÉHO VE SVÉTÉ

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

5.června 1921.
"Aljuško, miláčku, poj dme trochu na procházku, "řekl Otmar po návratu z knihovny. Ležela jsem
pod vagonem, kde jsme si z několika prken vpravili útulné místečko, a četla kuchařskou kni
hu. Měla jsem strašný hlad, teči jsem vůbec stále hladová, protože ty hnusné věci, které
dostáváme v sovětské jídelně, nemohu vůbec jíst a jinak nemáme skoro nic. Právě jsem četla
o pečeném selátku s omáčkou, když se připlazil pod vagon Otmar.
"Tak poj3, dnes je krásný večer," naléhal. 6
"Hned, jen si dočtu ten recept na selátko."
Otrrar na mě smutně pohlédl. Zavřela jsem knihu; viděla jsem, jak ho trápí, že se musím ome
zit jen na to, abych o jídle četla.
šli jsme podél břehu Irtyše. Mírný, teplý jarní večer. V dálce plynuly nad stepí malé obláč
ky, růžově se třpytily proti šeříkově modránu nebi. Slunce už mizelo za obzorem, husté tem
no zvolna pokrývalo zemi, jen několik dlouhých, zelených pruhů se nořilo ze soumraku tam,
kde byly vesnice německých kolonistů... U nohou nám hučely proudy vod; ale nebylo tak po
chmurně a nevlídně jako jindy, jednotvárnou melodií dnes zaznívalo chvění laskavosti, které
zpívalo o tajemstvích stepi.
Ze země stoupala lehká pára, dech černé země, začínajícího jara, jara, které vlíbalo do
zeschlých stromů první pupence. Z teplé, tmavé země dýchal život, připravující se na nová
zrození. Jako božský zázrak mě objalo věčné, nekonečné tajemství zrodu...
"Jak je dnes nádherně,"řekla jsem Otmarovi a přitulila se k němu. Sedli jsme si na svah.
Kousíčky půdy, drobící se pod našima nohama, se zvolna kutálely k proudu. Dlouho jsme mlče
li. Nořila jsem se stále hlouběji do moře štěstí, které mě objímalo při pocitu dechu země
kolem sebe. Také v mém těle se hýbá nový život, i já zrodím život jako země kolem, s kterou
se cítím sjednocená. Můj Bože, jak miluji život, a děkuji ti, že jsi mě vyvolil, dát život
novému stvoření! Mé dítě! Vidím je před očima, právě takové, jaké si je přeji vidět, jak
jsem si je vysnila. Usmívám se tiše sama pro sebe, plná štěstí. Otmar na mne užasle pohlédl,
v jeho tváři vidím starost a neklid.
"AIjo"řekl,"určitě jsi v jiném stavu. Ale neodvážím se myslet na to, co z toho bude."
Teplý vítr přivál jeimou, chvějící se vůni přes proud; vydávala ji kvetoucí země na druhé
straně, kde jsou louky a pole německých kolonistů.
"AIjo, miláčku," pokračoval po chvilce Otmar,"bojím se o tebe. Co když se ti něco stane?
Ne - to bych nesnesl, nemám nikoho, než tebe!"
Jermě vzal mou hlavu do svých rukou a pohlédl mi do očí. Pak jsme obrátili zrak do dáliny,
která už je úplně zatažená teimotou. Seděli jsme tu dlouho, ani nevím jak dlouho. Ve rmě
jásavá radost matky, která nese v sobě zázrak rostoucího života a ke mně těsně přitulený
Otmar, smutný a zaražený, protože se bojí o život jediného člověka, kterého miluje.
JEDINÉHO! Nemůže přece cítit lásku k bytosti, která se rýsuje v temné mlze neznámé budouc
nosti, té bytosti, kterou už vidím před sebou tak jasně, jako nesčetné výhonky a pupence,
které vyčarovalo jaro ze země. Nemůže chápat mohutnou píseň rostoucího života. .Nemůže ji
chápat, protože je přehlušena hlasem rozumu, který před sebou vidí možnosti a pravděpodob
nosti, zatím co já jsem úplně zabořena v tlumené, primitivní, nadčasové blaženosti mateř
ství, které mě sjednocuje s pramáti přírodou...
29 března 1921
Myslím, že jsem si už na hlad zvykla jako všichni v Rusku,pokud nejsou komunisté. Ale jak
trýznivý je hlad, je-li člověk v jiném stavu! Neustále myslím na jídlo, fantazie kouzlí
všechny možné přeludy; jednou pirožku, jindy uzenou rybu, nebo jen obyčejný kus bílého chle
ba. Myslet na pomeranče či hrozny mi ani fantazie nedovolí. A trýznivá otázka: postačí to,
co dává stát, pro mne a mé dítě? Nemám mléko, nemám máslo, vejce, maso, ovoce, jen kaši a
špatný chléb. Neponese jeho tělo následky špatné výživy? Nenaříkám, je to však den ze dne
těžší.

13. července 1921.
Už zase sobotní brigáda. Není téměř soboty bez brigády a neděle také ne. V mém stavu je
zvlášé těžké stát po kolena ve vodě a nosit kusy dřeva po vratkých prknech na břeh.
Chladný, šedivý, neklidný den, vody Irtyše hněvivě a dunivě rachotí. Hladoví, usoužení lidé
vlečou těžká březová polena. Je vidět, jak sbírají všechny síly, aby přinutili ducha i tělo
k této práci.
"Nu tak, soudruzi, zanotujte internacionálu, půjde to veseleji,"volá vedoucí, dozírající na
práci. Poslušně všichni spustí: "Tečí vzhůru psanci této země..." Zní to jako řezavý výsměch
-ano, ted jsme svobodni, svctodni a sytí!
Nej trýznivější na brigádách asi je ta nesmyslná a naprosto zbytečná práce. Například: Zaměst
nanci knihovny mají z jisté bárky vykládat dříví. Vyloží se - a pak se ukáže, že úřady ozna
čily nesprávnou bárku a dříví se musí zase naložit a neděle se prohlásí za brigádu, aby se
mohlo vykládat ze správné bárky...
Včera byla pro mne práce zvlášt nepříjemná, při chůzi na vratkých prknech se mi točila hla
va. 51a jsem k vedoucímu:"Soudruhu, dovolte mi jít donů, jsem v jiném stavu a nemohu praco
vat! ""Ale to nejde, musíte mít lékařské vysvědčení! Dva měsíce před porodem dostanete dovo
lenou, do té doby nemohu nic dělat!"
Odcházím, usedám na trámy, abych si aspoň pár minut odpočinula. Tu přišel Otmar a když se
dověděl, oč jde, řekl: "Ach, vykašli se na sovětskou republiku, jdeme dortů! My ji nezachrání
me tím, že vytáhneš o pár dřev z bárky více či méně. Nemohu se dívat, jak se plahočíš!"
Přišla jsem donů, lehla si a nemohla celý den vstát. Hlava se mi točila a měla jsem pocit,
že se nemohu ani pohnout.
MAMINKO. TY MNE NECHCEŠ ?

Maminko, ty mne nechceš?
Necháš mě zemřít, než se narodím?
Vždyt ani nevíš,jsern-li dcera
nebo syn,
A což jsem z lásky nevzešel? Jen
jsi vzpomeň,
jak vyznávalas lásku komusi.
Tma chodila jak noční hlí
dač kolem,
milence nikdo vidět nemusí.
Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že máš příliš
malý byt?
mohu se jenom v koutku přikrčit.
Však tolik lidí spalo kdysi venku,
když z domku zbyly trosky tesklivé,
maminka skryla dítě pod halenku
a vyšla ze sklepa jak z jeskyně.

Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že vezmu si víc lžiček?
Vždyt z drobinek bych já jen žil,
jak žije vrabec, prosebníček.
Natrhal bych si lesních ostružin.
Za války jedli lidé kdesi kořínky
a matka přece dala dítě do plínky.
Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že uberu ti krásy?
Já si tě celou přemaluji jen
a jestli trochu krásy nasbírám si,
zhlížej se ve mne celý den.
Jak v dítěti se zhlíží matka,
nemusí ani hledět do zrcátka.

Maminko, ty mě nechceš?
A co kdy? budeš chtítí vodu podat
a osamělá, marně zvoláš nastokrát?
A co když zmenšíš se už na stařenku,
kdo se tě zeptá:Maminko, co je ti?
Kdo s tebou, třebas chromou, půjde
venku?
A komu umřeš jednou v objetí?
Maminko, ty mě nechceš?
Tak rád bych spatřil nejhezčí dva
šperky,
zlaté slunko a pozlacený měsíček,
tak rád bych viděl sýkorky a čejky
když vykukují z hnízd jak z jesli
ček .
Tak rád bych viděl růži, oblak nebe
a nejvíc tebe, maminko má, tebe!
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Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že tatínka mít nebudu?
Můžeš mi lhát, že odešel nám do války,
že výstřel roztrhl vás jak hejno holubů,
že zanechal ti dopis, brož a korálky.
Nepřiznávej se, že jste se rozešli.
Až půjdeš do práce, tak dáš mě do jeslí.

Maminko, ty mě nechceš?
Snad najdu proti rakovině lék,
i proti stárnutí a začnu nový věk.
Popluji k hvězdám na kosmické lodi.
Pro kmín ti půjdu pěšky, jak se chodí.
Kosmický svět áček už budu snad,
domů se vrátím, s tebou se polaskat.

KAPOUN

"Oa.va£ vnéjsá dony je. pnt Zdice vždy nepodstatné; je to pomůcka k tomu, aby člověk sám sebe
pozvedl a. vyplnil nenovnostd a mezeny. Tepnve když uz se nedá danovat nic jiného než láska,
stala se tato táska dokonalá a doznala."
Uns von Batthasan

asijských biskupských konfer.
Italské městečko o 200 obyvate
Časopis ABENDLAND pod vedením red.
lích - Santasano u Sieny - bylo,
Herberta Meiera, který má odvahu
i se svým farářem vyloučeno z
psát o tom, oo je ve většině hrom,
Církve. Dává proroku, zázračné
sděl.prostředcích"tabu"se rozšířil
mu lékaři a kazateli Pierru Banatolik, že se prodává na několika
bbinimu titul Apoštola Petra a
stech kioscích, zejm.v Curychu,Ber
"vyslance Božího". Nařízení
nu, Basileji a Lucernu. Do časopisu
kongregace pro víru oznámil
píše také známý Ernst Cinoera.
arcibiskup Castellano ze Sieny.
Eden Pastora, známy pod jménem ve
Herese spočívá v tom, že pova
litel Zero, byv. ved.činitel v sandinistic- zují Babbiniho za vtěleného sv. Petra a schisma v
kém"osvoboditelském hnuti" se ted bráni
tom, ze se obec odloučila od vnitřní organizace
proti marxistické Nicaragui. Životni úroveň a řádu katolické Církve. Už r.1982 sestavil arci
klesla hluboko pod úroveň za vlády Somozovy biskup soupis herezí a dál obci měsíční lhůtu,
a navic Indiány, kteři měli za Somozy svo aby se vrátila k učení katolické víry. Pák sesa
bodu, nynéjši vláda kruté pronásleduje a
dil faráře a když se farář odvolal k Vatikánu,
nuti k životu, který se přici jejich zvy
byl rozsudek kongregací pro kněze potvrzen.Jistě
kům. V indiánské vesnici Musaoas vyvlekli jednaly církevní úřady správně - ale kdo sestaví
sandinističti vojáci z kostela zeny, zná
seznam herezí a neposlušností, veřejně hlásaných
silnili je, nékteré zastřelili, stejné ták v seminářích, v katolickém tisku, z kazatelen aj?
zastřelili řadu mužů. Nékteré indiánské
Tam se ničí duse ne 200, ale miliónů katolíků!
vesnice srovnali se zemi.
Ve čtvrtek 19.5.měl na pozvání katol.stud.stře
U Dr.Zvěřiny a P.Jiljího, O.P. vykonaly
diska Dr.Frant.Schwarzenberg v Žene ve francouz
úřady donovní prohlídku a zabavili jim rrno- skou přednášku Role Říma a Byzance v pokřestaněho knih.
ní střední Evropy. 24.5.byla pro něho a jeho man
K odvráceni od chamtivosti a poživábnosti
želku naplánovaná krajanská večeře s diskusí.
a k obráceni, otevřeni se Bohu a bližnimu 20. -22. 5.pobyl sv.Otec na zakončení eucharisticvyzval berlinský biskup kard.Joa.chim Meis- kého kongresu v Miláně. Vykonal tam dvě pasto
ner katoliky svého biskupství'. Při slavné rační návštěvy. 21. 5.pro něho připravila SCALA
mši sv.ve Nilmersdorfském kostele sv.Križe večer "BEL CANTO", Verdiho písně s náboženský
u přiležitosti zahájeni Sv.roku ve vých.
mi motivy a inspiracemi. Podle tradice seděl
Berliné 23. 3. zdůraznil, že rok 1983 je pro sv.Otec v první řadě v křesle. Bylo přítomno
budoucnost rozhodujici. Ve vých. Berliné za asi 2800 diváků. - V neděli 22.5. přenášela ital
hájil Sv.rok 27. března v katedrále sv.Hed ská televize slavnostní požehnání z ústřední
viky.
loggie milánského domu s 155 zoubkovanými věžič
Churský biskup Jan Vonderach vyzval věřící kami a 2245 sochami, nad nimiž je umístěna"Madosvého bisktpství, aby zvláště ve Sv.roce
nina. " - Zdá se, že sv.Otec noci protikulkovou
přijímali individuální sv.pokání. t.j. zpo kleriku, která má částečně zabezpečit jeho život.
vídali se. Podle církevních přikázání,kte 13.5. - v 66.výr.zjevení Panny Marie ve Fatimě rá dosud nebyla zrušena, je každý katolík a 2.výr.po atentátu - posvětil sv.Otec sochu,
povinen pod těžkým hříchem se v době veli znázorňující zjevení Panny Marie, dílo Američana
konoční vyzpovídat - od I.ned.postní až po Frederica Skrabyho. Socha bude stát ve vatik. za
Ne jsv.Trojici.
hradách u lurdské jeskyně. Je to první dílo mo
Oslav sv.Vojtécha ve Veroné 16.4. se zúčast derního umění, umístěné v těchto místech.
nil také pan opat Opasek, jeho klášter na Sestra Mansour v USA, která propaguje financová
Břevnové byl totiž založen sv.Vojtéchem.
ní potratů, vystoupila z kláštera a přešla do
Msgr Skarvada tam byl pasován na rytiře a státních služeb jako předsedkyně správy nemocnic
dostal vyznamenáni, na němž jsou znaky
a chudobinců ve státě Michigan. Tato správa
všech obci onoho údoli - Valpolicella-a
potraty financuje.
starostové mu potřásli rukou.' Dostal i vel V knihovně hlavního kláštera na hoře Athos byl
ký pergamen, který se mu nevešel ani do kuf objeven dosud neznámý rukopis liturgie k poctě
ru. Verona slavi 30 let družby s Mohuci.
sv.Cyrila ve staroslověnštině-podle názorů odbor
Sv. Otec jmenoval odborníka pro budhismus
níků napsaný brzo po smrti sv.Cyrila jeho žáky.
P.Marcella Zago, OMI, 30.3.tajermíkem sek Gener. kapitula III. řádu sv. Františka zvolila
retariátu pro nekřesťany. P.Zago se nar.
19. 5. v Římě nového gener. ministra - P.J. ANGULU
1932 v italském městě Trevizo, r.1959 byl Quillis, 49 let, dosavadního žpaněls.provinciála
vysvěcen na kněze, od r. 1960 pracoval jako Jeden z vedoucích misijního díla něm. diecéze
misionář z Laosu, kde založil středisko
Padebom navrhuje, poslat mladé nezaměstnané
pro výzkum budhismu. Je poradcem svazu
na 3 roky do misií pracovat v jejich oboru.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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ČEMU SE REŽIM SMĚJE
V minule.m čísle jsme se zmínili, že nás náhle opustil vzácný Člověk, obětavý
lékař Dr.Med.Jan ŠMÍD. Kdysi jsme uveřejnili ukázku jeho velmi bystře a inte
ligentně psaných vzpomínek na jeho komunistické' vězení. Na posledních exerciciích nam dovolil Část uveřejnit, resp.dát k vydání dobre'mu nakladatelství.

P^o poa váženě nějakého A.eztmu je. také
dutežttě vědět, íemu óe tento neíím
Aměje.

a snad poprvé si uvědomuji nově sám sebe.
Jaké jsou to stálé, neznámé a všudypřítomné
síly, které si vyberou jednoho člověka, ve
dou ho po okraji propasti, přistrkují ho
□ne 5.května 1949 večer po osmé hodi
blíž
a blíž - ale neshodí ho, aby to neby
ně pro mne přišel dozorce. Korekci
lo tak krátké, aby si s ním pohrávaly, po
jsme minuli - to mě může vést jenom
nižovaly ho a nedopřály mu nic, po čem
k veliteli. Zastavili jsme před jeho
člověk touží, na co snad má právo každý,
kanceláří. Šafarčík prošel kolem,
kdo
je stvořen k obrazu a podobenství boží
dlouho se na mě drze díval a ďábelsky
se chechtal. Se smíchem odešel. V tom oka mu. Trochu klidu a štěstí!
mžiku vyšli z kanceláře dva dozorci s auto Od chvíle, kdy si člověk uvědomí sám sebe, zápa
maty; hlučně se smáli a postavili se ke mně sí s otázkou: CO JE ČLOVĚK? A snaží se smířit s
Nesmím se ani pohnout! Rázem mi napadlo, cc 'tragickými stránkami svého údělu, s bolestí, zár
to znamená. Nejvyšší soud zamítnul mé odvo mutkem a se smrtí.
lání a potvrdil rozsudek smrti. Věděli přes _0o rána se mi to podařilo! Než siréna houkala bu
ně, že dnes je to právě tři roky, co jsem c díček, ještě jem na několik minut usnul.9
vlas unikl popravě od nacistů. Proto mi to
JAN ŠMÍD se narodil 7.6.1910 v Kolodějích nad
přečtou právě dnes. Proto ta komedie!
Za čtvrt hodiny vystřídali hlídače dva jiní Lužnicí jako druhý syn rolníka Antonína Šmída.
srdečně se zasmáli - a já stojím dál. Nikde Po studiích na biskupském gymnásiu v Čes.Dudějonic neříká a nic nečte. Jen na mě upřeně zí .vicích - se vzorným prospěchem - obdržel z nadace
rají jako zloduchové zlýma očima, občas se T.G.Masaryka stipendium, aby mohl studovat na lé
kařské fakultě Karlovy university v Praze. Stu
zašklebí, míří na rme automaty, prsty na
dium skončil v r.1936. V r.1938 se oženil s Jiři
spoušti - a mlčí. Střídají se každé čtvrt
nou Hřebíkovou.
hodiny - jedna kreatura lepší než druhá.
Za okupace se účastnil odbojového hnutí, v r.1944
Nikdo neumírá rád. Ale to nesmějí vědět!
Zvedá se ve mně vzdor, strašlivý a neústup byl zatčen Gestapem a po několika měsíčních vý
ný vzdor, který je tak silný, že raději ris sleších odsouzen k smrti. Rozsudku uniknul jen
kuje vše, jen ne pokořit se před těmito tvo proto, že měl být vykonán 8.května 1945.
ry, kteří vidí člověka nejraději na kolenou Po osvobození pracuje v Praze na Pohořelci jako
šéflékař dělostřeleckého pluku čs.armády. Jako
Šklebím se tedy na ně jako oni na rme.
předseda
Čs.Červeného kříže se přátelsky stýkal
To trvá téměř do půlnoci. Jsem k smrti vy
čerpaný, ztuhlý stáním, napětím - a vzdor s paní Hanou Benešovou, čestnou předsedkyní ČČK a
a Alicí Masarykovou, dcerou prvního presidenta
tomu, jakmile se některý z nich zašklebí,
naší republiky.
šklebím se také. Vidím na nich, jak zuří.
Po komunistickém puči v únoru 1948 organizuje od
Jeden mi tiskne hlaveň automatu na prsa boj proti nové instalované hrůzovládě. Je zatčen
těžce se ovládá, aby nestisknul spouší.
Vládce tisíců životů - Ša-farčík - se tím už tajnou policií v den pohřbu přesidenta Beneše.
asi unavil nebo ho to přestalo bavit. Vyšel V následujícím monstrprocesu je odsouzen k trestu
smrti, který je pro jeho zásluhy v odboji proti
z kanceláře s listinou v ruce. Nekonečné
vteřiny! Hledí na mě posměšně, pak rozvírá Hitlerovi změněn v doživotní žalář. Prošel Pan
krácem, Bory, Opavou, Leopoldovem a Jáchymovem.
papír a začíná číst můj osud.
V r.1960 při první amnestii od r.1948 propuštěn
Sotva chápu, co čte, ale náhle rozumím a
nemohu tomu uvěřit...mám doživotí, potvrze na podmínku-odpykal si 13 let. Po roce těžké manuelní práce dostal povolení pracovat jako obvod
né nejvyšším soudem!! 1
Aby mi to zpříjemnil, nařežíroval ještě ty ní lékař v pohraničí na Frýdlandsku.
Při okupaci v r.1968 odchází do Rakouska, a tím
čtyři hodiny před rozhodnutím. ”Tak tedy
nebudete viset! Ale přičiním se o to, abys asi uniká třetímu trestu smrti... Od r.1968 se
te litovat toho, že to neskončilo najednou” usadil ve Švýcarsku a po dvouleté práci v nemoc
nici Sta Maria v Hanzu/Gr je zaměstnán jako lé
dodal pro útěchu.
Nespal jsem celou noc. Procházel jsem celým kař v Saas Grundu ve Wallisu. Tam pracuje tak obě
minulým životem, svým i své manželky a dětí tavě osm let,že dostal čestné občanství obce,ale
i druhý těžký infarkt,Třetí~12.4.t.r.už nepřežil.

SPIRITUALITA MATKY TEREZY
ROZHODNUTÍ SLOUŽIT CHUDÝM
Pět měsíců jsem prožil a pracoval s bratřími a sestra
mi Matky Terezy v Kalkutě. Byla to pro ime víc než pou-j
há zkušenost. Nemaže zůstat bez účinku být řadu měsíců
v kontaktu s lidskou bídou: vidět, jak umírají mužové,
ženy a děti, jak jsou bud se smrtí smířeni nebo se jí
brání-znamená to vstoupit do jádra lidské existence,
být otřesen v hlubině nitra. Něco jako druhý křest.
K A L K U T A. - Město se mi jeví jako otevřený vřed.
První dojem - město, které bylo právě bombardováno. Věd
šina darů jsou slátaniny plechu, sláiry a bambusu a
drží to pohromadě všechno možné: malta, cement, drát,
lano, špagáty-pojivo, které přesahuje naše představy. I
Ulice jsou většinou stále ucpané. Hraje si tu tisíce
si ho někdo všimne. V nemocnicích le
dětí konají svou potřebu,celé rodiny se myjí u veřejné ží nemocní všude, na chodbách, scho
pumpy. Za krámky slouží bedničky s rozlohou několika
dech, v každém koutku. Lékaři se sna
čtverečných palců. V živém dopravním ruchu se procháze ží omezit příjem pacientů. Viděl jisem
jí volně a bezstarostně důstojné krávy. Lidé žijí víc dva umírající v útulku pro naléhavé
na ulicích než v domech, všechno se děje přede dveřmi, případy. Lékař je přijal po čtyřech
hrají si děti, vaří se a na ulici se také spí.
10 hodinách dohadování. Sebrali je na
Pro spousty lidí je ulice jediným domovem, nebydlí a
ulici, jsou chudí, nikdo není, kdo
nemají kam jít. Tisíce xenkovanů, kteří sem přišli s
by "zatlačil". Je nutná protekce. I
nadějí, že najdou práci a živobytí. Nájemné je pro ně když vás přijmou, dlouho trvá, než
neúnosné, tak se usadí pod širým nebem. Zbudují si bou si vás vůbec všinnou a snad i ošetří.
du z hader, desek či odřezku panelu, svážou to něčím, Často pozdě! Je to komplexní problém.
místo nábytku cihly, košíky a všelijaké krámy. Tak ži Je nemožné starat se o zdraví 14 ti
jí a v tom cmírají tisíce lidí. Hrozné je vidět tu bídu mil.lidí, když nejsou prostředky a
když prší. Na kost promoklí nemohou spát - viděl jsem vybavení. Bez vyřešení tohoto problé
celé rodiny hledat útočiště před deštěm pod balkonem, mu budou chudí trpět dál. Bohatí ma
rodiče, roztřesené děti, apatičtí prarodiče. Tisíce li jí nemocnice stejné jako na Západě.
dí nemají jinou postel než zápraží domů, schody, veran Vystižně slovo pro popis života v
du obchodních skladů. Kdo má štěstí, schová se v kaná Kalkutě je BCJ! Bojuje se tvrdě o
lech nebo pod most. Nejvíc vyhledávají zastávky autobu vše. Autobusy a tramvaje natří skané,
sů a tramvají: betonové stříšky chrání před deštěm.
lidé se věší na okna a na dveře,sna
ží
se dostat dovnitř a pak zase ven.
OBCHOD S BÍDOU, - K zajištění holého života
tito nešťastníci žebrají, prohrabují popelnice, pracují Boj o jízdenku na vlak. Boj o práci,
či kradou. Vše je dovoleno. [Dnes se musí jíst, aby se ubytování, boj proti vedru ve dne a
dožili zítřka. To je smysl jejich dne. Žebráků se nedo- chladu v noci, boj proti monsunovým
lijákům, boj o přijetí do nemocnice,
počítáš, mrzáci se fantasticky, jen aby vzbudili sou
cit chodců. Veřejná dražba lidské bídy. A opravdu, čím rvačka o primitivní možnosti, jak
je zmrzačení větší, tím je výnosnější. Chtělo se mi za přežít den bídné existence. Populace
řvat, když ke mně jednou přistoupil malomocný a nabízel nabývá otřesných rozměrů.
mé kameře pahýly rukou, ovšem za peníze. Dal jsem mu, HLUBŠÍ SMYSL BÍDY-ODOSOBNĚNÍ ČLOVĚKA
kolik chtěl, a utíkal, kamera mě tížila jako olovo.
Nejvíc se mě dotýkalo, jak tam člo
V hromadách smetí, krášlících ulice, se najde starý pa věk snadno pozbývá svého lidství.
pír a za pár krejcarů prodá, V/hrabou se kousky dřeva Žalm říká, že Bůh stvořil člověka o
na oheň, či napůl opálené uhlí. To se pečlivě umývá ja málo menším než jsou andělé. Ve špi
ko zlato a prodává. Nic nezůstane nezužitkováno. Pokud navých ulicích Kalkuty jsem viděl li'
zbytky jídla nepoužijí lidé, sežere je dobytek, volně di, kteří na tom byli o málo lépe
se pohybující ulicemi města. Každá prázdná plechovka či než zvířata. Hmotná bída zasahuje i
sklenička od marmelády se dá nesčetným způsobem využít. lidství-oblast duchovní. Vyhladovělý
Bohatí lidé západu by se z ekonomie Kalkuty mohli povčii^člověk je schopen myslit jen na to,
A NA KONCI JE NEMOC. - Pokud je člověk kde najít potravu, jeho existence je
zdráv, jde to. Pro nemocné to znamená konec, nebo téměř zaměřena na jediný cíl: přežít těles
konec. Lékaři jsou drazí. Na státní klinioe je ošetření ně, i když duševní stránka je už roz
teoreticky zdarma, v praxi pacient často umře dřív, než ložena. Když jim pomažete zahnat

hlad, zabolí vás jejich oči. Jsou zbaveny výrazu. Bída otupí v
člověku jeho lidství tak, že ztrácí schopnost cítit hořkost ne
bo hněv. Je pustý-a to je hrozná věc. Ukáže člověka zbaveného
jiskry božství, už dávno ne chrám. Je-li člověk ponížen do
osamělosti tak děsné, je to Kristus, kdo je napadán a sestupu
je do pekla. Člověk bez ducha je bez svého středu, ztrácí po
vědomí Boha a jeho přítomosti - a to je peklo!
Naději může dát jen fakt, že Kristus do toho pekla sestoupil.
Vzal na sebe hříchy lidstva a člověk může něco ze svého lidst
ví udržet jen proto, že Kristus, který se stal člověkem, je v
něm, s ním, vnitřněji něž člověk sám v sobě. Jediná záchrana!
MLSIONÁŘSTVO LÁSKY VE SLUŽBĚ BOHU A ČLOVĚKU.
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Realita Kristovy přítomnosti v člověku je vlatně zkušebním ka vůlí, ale bez peněz a bez zna
menem kongregace Matky Terezy. Její sestra a bratři jsou přede lostí? Vědí-li, že je k tomu
vším rozjímající o této přítomnosti a ve službě všech, kdo už volá Bůh, pustí se s velkou ví
jsou zbaveni bídou svého lidství. V nich vidí Krista a umožňu rou a láskou do práce. Začnou
je mu, aby se zase zjevil mezi lidem. Neslouží člověku jen pro tím, že dělají, co mohou. Bůh
jeho lidství, jako někteří sociální pracovníci. Slouží mu pro se dál postará. Lék dají, at
božství, jež se lidstvím projevuje. Služba takové slávy nůže člověk může platit či ne, a
být vtělena do skutečností nejponíženějších. Ti, kdo se cele vstřebávají jej s modlitbou.
zasvětili Bohu a bližním tím,že následují charisma Matky Tere Dají, oo mají - modlitbu a pár
zy, jsou prostí, otevření lidé. K práci mají jedinou kvalifi jednoduchých léků. Bůh se o nekaci: MILUJÍ. Boha i bližního. Práce je formuje, přetváří .Pra rocné postará. To je zkušební
<ámen díla Matky Terezy.Říkává:
cují tak, že to"až bolí"jak ráda říkává Matka Tereza.
"Bude-li si to Bůh přát, stane
Milovat znamená trpět s druhým a pro něho. S chudým se stát
se
to!" Tak vybízí, abychom o
chudým. Sestry a bratří Matky Terezy mají úplně chudé dony,
stravu, život-všechno je na nich chudé. Dokonce mohou být po- ' sobě měli malé mínění, i když
važováni za chudé na úrovni intelektuální a duchovní. Přichá- ’ stojí před dílem tak obrovským.
zejí z bídných vesnic, nemívají základní vzdělání. Neumějí vy Tato slabost je její silou,pro
jádřit slovy podstatu svého poslání. Je to nevědomost? Je to tože je pramenem míru a světla
spíše naprosté odevzdání sama sebe láskou. Jejich spirituali i tehdy, kdy by jiní byli nut
ta není vysoce rozvinutá. Úcta k Eucharistii, tichá adorace, ně sklíčení hořkostí a ztrati
ústní modlitby, zejm.sv.růženec, silné přesvědčení, že chudý li by odvahu.
je sám Kristus, touha ztišit Ježíšovu žízeň. To jsou pilíře Neotřesitelná důvěra pramení z
jejich duchovního života. Všechno u nich souvisí se vším. Něk hluboké modlitby. Tím všechno
začíná. Ta spojuje bratra či
teří nechápou ani duchovní sílu jejich Stanov. Po noviciátu
pracují tam, kde není kněz. Duchovní stravu si najdou v Písmu sestru s Bohem, jí se stávají
či ve Stanovách. Nedostatek duchovního vedení bývá příčinou Božím nástrojem. Jí se učí dí
vat člověk rozjímavě a pozná
duchovní skleslosti misionářek lásky. Její spiritualita je
spíše houževnatost. Spokojuje se s tím, oo je stroze podstatnévat Ježíšovu přítomnost. Mod
litbou začíná jejich den.
PO OVOCI... Sdílíme-li život misionářů a misionářek
Eucharistie je živým středem
lásky, máme podíl na ovoci jejich ducha-na překypující radost jejich existence. Večer hodina
nosti, hluboké víře, modlitbě. Radostnost je u nich charakte tiché adorace před Nejsv.svá
ristická a nakažlivá, pramení z toho, že se darovali. Jejich tostí. Růženec se modlívají na
život je tvrdý, chudoba a láska je volá, aby odumírali sami socestách, procházejí-li městem.
bě. Objevují nové prameny míru"který jim nikdo nemůže vzít." Hlásil jsem jedné sestře, že
Žijete-li s nimi, vaše srdce vzplane tajemnou přítomností ra jeden pacient umírá. "Pomodlil
dostného míru. Misionářstvo lásky jej šíří tisícerým způsobem. jste se za něho?"zeptala se.
Umějí mírnit a tišit bolesti. Tajemství radosti trvá ve všech Nejdřív modlitba, pak lékařská
situacích lidské bídy. Umí odvanout smutek a zoufalství. Jak péče. Štípnioe hodnot pracov
je možné zůstat radostný, když je kolem nás tolik zlomených níků Matky Terezy mění naši
lidí, nářku, sténání, umírání? To vydrží jen člověk bez citu stupnici, běžně užívanou a
nebo světec. Oni patří k té druhé možnosti, nejí víru, která vžitou.
přenáší hory. Jsou zakořeněni v lásce. Jim stačí, že Bůh je EUCHARISTTE-SRDCE CELÉHO DÍLA
láska, aktivně přítomná mezi námi. Co nezmůže člověk, zmůže
Důležitější je u nich modlitba
Bůh.V tom je jejich důvěra, proto dokáží věci nemožné.
než práce. "Nejsme sociální
CELOU SVOU D0VĚRU VKLÁDÁME V BOHA! - Jak je nožné proti bídě a pracovníci, "říkává M.Tereza.
hladu 14 mil.Kalkuty postavit hrstku chlapců a děvčat s dobrou Jsme lidé rozjímaví-především!

vážně životní osud lidí vyžaduje ocho
Jejich konterrplaoe je zakotvena v
Eucharistii, protože při mši sv.se
tu, stát se zranitelným jejich neštěs
tím, nemocí a bídou. Efektivnost její
Kristus za nás obětuje, v Nejsv.
ho díla se nedá měřit tím, co dělají
svátosti je přítomen tak skuteč
nebo budou dělat její bratří a sestry.
ně, že se ho rtůžeme dotýkat v
Sociologicky je veřejné mínění jedním
bratřích a v sestrách, v celém |
z nejmocnějších faktorů pro změnu spo
lidstvu. Matka Tereza vidí velmi
lečenské struktury-do této roviny by
úzkou souvislost obou podob Kris
měly být sneseny všecky příčiny křivd a
tovy přítamosti v našem světě.
První je pramenem druhé. Připomíná
utrpení. Málo lidí v dějinách dokázalo tak
svým stále, že kněz se při mši sv.do
zmobilizovat veřejné mínění, jako za krát
týká Kristova Těla:"Ták byste metr
kou dobu Matka Tereza. Díky jí se mluví o
problému chudoby
světě víc než dříve.
jednat vy s Kristovým tělem v trprcích
tělech lidv. "Její eucharistické vidě
Chudým se věnuje víc pozornosti a lásky a
ní světa. 12
ochrany, i když snad světová známost Matky
Práce, začínající v Eucharistii, je
Terezy přesahuje dosud vykonané dílo. Tato
vlastně klanění-adoraoe. Pracovat s
skromná žena probudila v lidech poplach lid
lidmi a pro lidi znamená klanět se Tomu,
ského svědomí a to už znamená, že se maže
který se stal člověkem, aby se lidé nohzměnit nespravedlivé složení lidské společ
li podílet na životě Boha. Člověk se
nosti. Dnes už není možné hlas svědomí přeslech
dává do služby vtělení Boha do Ježíše Krista nout. Vnějším kritikům uniká hodnota díla pro chu
a do služby jeho tělu, které se po všechny dáky, kterým chce sloužit. Sám jsem viděl při ži
věky rozprostírá po celém světě. Identita
votě s bratřími a sestrami lásky v domě pro umí
Kristova eucharistického a nystického těla rající všemohoucí lásku, která je začátkem, kon
s tělem lidským je základem, z něhož vyrůs cem a smyslem celého díla.
tá celé její dílo. To je důvod, proč pečují Nej ubožejší jsou ti, kdo byli oloupeni o své lid
o lidská těla - zničená nemocí a bídou ství. Být stále hladový znamená být zotročený bio
jsou tránem Boží vznešenosti. Je jim jasné, logickými potřebami, omezen na existenci, jejímž
proč byl Ježíš skutečným člověkem s tělem a horizontem je kus chleba nebo miska rýže. Jen po
krví jako ny-a ten vzkříšený Ježíš žije.
tom je schopen hladový toužit. Tato bída je už
Sloužit člověku znamená brát lidské dějiny chátráním a pohřbem jednotlivcova lidství. Ale
tak vážně jako je bere Bůh: v jistém okamži pracuje-li člověk s láskou a z lásky mezi těmi
ku splynuly jeho dějiny s dějinami lidstva, ubožáky, stává se občas svědkem podivuhodného je
v plnosti Kristovým příchodem. Brát vážně
vu, ba zázraku, a málem by tančil radostí. Najde
historii každého člověka, jako ji vážně bral te zpustošeného člověka, ostříháte mu drápy, oho
Ježíš, vzdát se vlády nad sebou a nad jinými líte ho, umyjete, dáte mu čistou košili-a tím za
věnovat se bezvýhradně Bohu, který se po ce číná záchrana tohoto člověka. Byl vytržen z rovi
lý náš život nepřestává dávat nám.
ny čistě biologické na úroveň estetickou, do poci
Považují za své povolání vítat do života s tu blaha a úlevné svobody. Stává se zase člověkem
Bohem každého nováčka, aby se cítil volný a Tak se obnovuje v mužích a ženách Boží obraz,kte
šel svou cestou. Takové přivítání uskuteční rý útrapy a hlad skoro vymazaly nebo zredukovaly
laskavý člověk - muž nebo žena. V domech
na minimum. Kdo se s touto skutečností setká tvá
Matky Terezy se nikdo na nic nevyptává a nic ří v tvář, přestává mluvit o efektivnosti, volí
nevyžaduje, ani při sebe delším léčení. Nik mlčení a adoraci. Pokleká před tajemstvím života,
dy se neunaví přijímáním recidivistů. U nej lásky a utrpení. Pro ty není žádná cena ani vyso
bídnějších se nikdy nedá říci, že jsou vylé ká, ani nízká. Za každého z těch lidí se platilo
čeni, jsou to beznadějné případy. Ale bratři nejvyšší cenou krve našeho Pána Ježíše Krista.
a sestry vidí v každém příslib. Díky Kristu Sjednoceni s jeho vykupitelským utrpením mohou
stále živému je historie každého lidského
bratří a sestry lásky žít z hluboké účasti s utr
života slibně perspektivní.
pením svých bratří a sester v témž Ježíši Kristu.
JE DÍLO MATKY TEREZY SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍ?
Dn byl obětován za nás, život za život. Člověk ma
Někteří vytýkají Matce Tereze, že jen krátko že žít věčně, protože Ježíš vzal na sebe utrpení
době mírní palčivé problémy světa, ale neře a smrt. "Není větší lásky.." Sloužit lidem pro
ší je. Ona však vidí v každém člověka prob Krista znamená umírat, aby oni žili.
lémem postiženého-postoj čistě evangelní.Je VOLÍM TO, CO JE NEJPONÍŽENĚJŠÍ! - linírať s Kris
jí charisma je v tom, že vidí životní reali tem znamená rád přijmout vše, co se považuje za
tu promítnutou do postiženého člověka-a my jibezvýznamné, ponížené, pohrdané-vyvolit si to a
zeširoka rozebíráme a dormíváme se, že se tak hledat to. Proto dala Matka Tereza svůj hlas- těm
přiblížíme celkovému řešení. Tereza se ptá, nejubožejším mezi ubohými. Způsobem života, konco má v této chvíli udělat ona, ty, já.Brát ce □cí svého díla, všemi činy,zpochybňuje základní

otázku lidské síly. Matka Tereza je už
řeční o chudobě-často v souvislosti
svým zevnějškem slabá, křehká, útlé po
se slovy o blahobytu, kdy se jako zástavy. V přeneseném slova smyslu vyža
chrana nabízí spousta bohů - finan
duje slabost od svých bratří a sester
ce, technika, ideologie - Matka Te
lásky, chce, aby byli"malými lidmi",
reza prohlásí svým křehkým hlasem
kteří pracují pro nejmenší z chudých a
za jedinou oestu k záchraně svě
mají k tomu jen bídné prostředky.
ta slabost, bezvýznamnost, služ
Smysl pro absolutní"malost"se jeví ta
ba lidem a v nich Tomu, kdo je
ké v tem, jak své sestry a bratry školí.
MISTREM, PÁNEM a SLUHOU všech. Učí
Těm, kdo se rozhodli dát všecko, nesli
nás být trpělivými trpělivostí Boha,
buje skvělé vyhlídky na sebeuskutečnění.
který prochází našimi oestami a za
Obětují vše, co je mladému srdci drahé:
nechává lidské stopy. Obnovuje ves
plány, výkony, skvělé výsledky, úspěch
mír, protože "tak miloval svět, že
ve službě Boží věci. Lékařsky se školí,
poslal svého jediného syna, aby kaž
jen když jim to některý lékař nabídne.
dý, kdo v Něho verv, mel život věcný'.
Pracovníkům s malomocnými nabídne své zkušenosti bratr, Jedině tehdy, když se Synem umíráme,
který pracoval už léta u malomocných, než vstoupil do může do nás přejít život Otcův, kte
kongregace bratří lásky. Jedna či dvě sestry vystudo rý změní náš svět v říši skutečné
valy medicínu. Další už nebyly na studia poslány.
svobody a záchrany, neboř, ten život
0 duchovní život se starají v mateřinci v Kalkutě dva je Duch a láska. Kéž nám Bůh dopřeje,
kněží; novicek je tři sta. V našich očích je snad i to abychom mu vydávali svědectví ve své
malost a slabost-ale je v tom motiv Matky Terezy"být době a na svém místě, i když to něk
malý a slabý". Doslova! I to maže být příčinou utrpení dy bolí. Vždyt přece víme, že "celé
a zranitelnost, aby mohl vyrůstat soucit. Misionářstvo tvorstvo nedočkavě ceká a vzdychá a
lásky chce být a touží po tem, aby bylo malé a slabé je svíráno porodními. bolestmi. A nedokonce i v duchovním životě a profesionální kvalifika~ní v tom samo. I my, ačkoliv už máme
ci. Svobodně souhlasí s volbou nejchudších prostředků první dary Ducha, i my sami uvnitř
při výkonu práce. Matka Tereza nechce, aby se z jejího toužebně naříkáme a očekáváme vykou
charitativního díla vyvinuly ústavy, např.nemocnice či pení našeho těla. Naše spása je zalo
v domě umírajících aby byl natrvalo lékař. Věnují se žena na naději. "/Řím 8,19-24/.
tomu vždy dva dobrovolníci, kteří tomu obětují volno.
P.CHETCUTI, S. J.
Nechce pohodlné a moderní domy, mikroskop pro stanove
ní diagnózy, ten se jí zdá prvním krokem k tomu, aby
CO N 0VÉHO VE SVĚTĚ
se z domů staly ústavy. Ze zkušenosti ví, že instituce
63
letý Ukrajinec Ivan Antonov,pa
bývají důležitější než nemocní, kteří tam přicházejí.
stor v Kirovogradu, byl v r.1982
Vždyt ústavy by se budovaly prostředky, které patří
po páté odsouzen pro svou nábožen
jen nejubožejším trpícím. Ústavy musejí být úspěšné,
skou činnost k 5 letům vězení. Do
metody v nich zaručují dlouhodobé výsledky a pak si
sud si odseděl pro tuto činnost
instituce vybere jen pacienty, u kterých je naděje a
18 let-v r.1944 se stal jako voják
beznadějné případy odmítnou. V domech pro umírající
křesťanem
a týž rok dostal 10 let.
musejí zůstat dveře otevřené všem!
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Kdo nepochopil hloubku jejích záměrů, bude otřesen pri- Ze tří dětí nejstarší Pavel je ze
stejných důvodů ve vězení. Jeho
mitivností léčebné praxe. Nikdo nemá ošetřovatelské
paní, Neonila Ivanovna Antonovna,
zkoušky, dochází tam k omylům - ale jen tak zůstanou
"malými"a slouží z upřímné lásky těm, kdo nemají nadě bydlí v USSR, 316013 v Kivorograd,
ji. Dost nepříznivá situace, některé nutí hrdost, aby Kotovskogo 41. -Kolínský arcibiskup
toužili po změně a po úspěchu. Po pár měsících propus kar.Hoffner a 90 děkanů jeho arcidiecéze byli v květnu hosty ekumentíme člověka a on se vrátí ještě slabší než předtím.
Za tuto cenu je nutno říci Bohu"ano", tím vydáváme svě pravoslavného střediska v Chambésy
dectví, že co dobrého děláme, není naším dílem. Chudí /Ženeva/.
jsme jen tehdy, netoužíme-li trhat ovoce své námahy v 4 studenti teologie kandidovali do
rovině efektivnosti. Něco jako obětovat syna-nositele Velké rady v Lucernu při volbách
zaslíbení, jako Abraham. To je poslušnost víry a pra 25.4.za POCH-marxisty. Byl na to
upozorněn příslušný biskup - Dr.
men duchovní plodnosti. Vydává svědectví, že jen Bůh
Wust, marxismus bojuje proti víře!
může zachraňovat a my jsme služebníci neužiteční.
Obvinění pedagožky a psycholožky pa
MATKA TEREZA-PROROKYNĚ NAŠI DOBY!
Jejím charismatem je, aby v Církvi a v bezbožném světě ní Meves z nacismu levicáckýnri žur
hlásala, že jen Bůh zachraňuje - velkomyslně, trpělivě, nalisty v Luzerner Neueste Nachricha pokorně tím, že se v Ježíši Kristu stal Vykupitelem ten museli redaktoři odvolat, nebot
paní Meves jim pohrozila žalobou pro
těch, kdo jsou nejmenší a pohrdaní. V době, kdy se
nactiutrhání.

tetinka.
Na
to nemohla dát Františka odpověá.
Brzo po začátku prázdnin zaporměla
Skutečně,
na stromy nelezla, protože se bála
Františka na domov i vážné napomí
a také se trochu styděla. Zamyšleně se zved
nání rodičů a vplula plným tem
la, zapoiměla na"strašné bolení bříška" a vypem do nespoutaného proudu dět
loudala se za humna.
ských vesnických radovánek.
Blízko
plotu stála třešně. Byla, chudinka, už
Strýc s tetou ji
trochu
znetvořená, ale třešničky byly velmi
viděli doma jen
dobré.
U
plotu býval opřený žebřík, krátký a
tehdy, měla-li
silný,
kterého
služebná a hospodyně Mařena
PRÁZDNINOVÉ
hlad a nebylo kam
užívala k očesání stromu. Na vrcholku se ješ
jinam zajít nebo
tě blýskaly načervenalé plody a Františka na
DOBRODRUŽSTVÍ
když se jí rozbo
jednou dostala chut na jejich šťavnaté maso..
lelo bříško.
Změřila
si strom opovržlivým pohledem. Žebří
Pak se posadila k
tu tentokrát nebyl. Strýc Příhoda, který prá
tetince, která,
vě kráčel kolem plotu s hráběmi na vyschlých
zchromlá těžkým
ramenou, ji poškádlil:"Tak honem, slečinko z
revmatismem, vyse
města,
chutě na stromeček. .Třešniček je tam
dávala celý den před domem u zahrádky ve stínu
staré jabloně, a pohekávajíc prosila tetinku, abY ještě dost, jen tam vylézt..'.'
vypravovala o tom, jak viděla zmijí hnízdo. Byla v malé dušičce začalo zrát odhodlání, posíleto hrozná, tajeimá historie, v níž tetinka vystu_né ironickými poznámkami strýcovými. Po krát
kém uvažování objala Františka drsnou kůru
povala jako hrdinka.
"Bela jsem eště malý děvčisko,"začínala tetinka stromu, opřela se jednou nohou o kmen..Ba ne,
vážným, káravým hlasem, "deš mě poslale na trávo- tak to nepůjde! Opřela se oběma nohama, zase
do dóbrave. Tam je tráva nélepší. Žno a žno, a mamě. Celá únavná tíže spočívala v rukách,
deš už teho bélo dost, povídám si. Mosim děckám které po chvíli začaly velmi bolet.
natrhat nějako to kytko jahod. Zamířím k okrajo "Hm!" ohledávalo děvčátko strom,"takový košlesa, kde só jahodě velký jak palce - víš, co se Eál a já bych na něj nevylezla?" Konečně jí
jim říká trávnice. A jak trhám, najedno nad sebó napadlo, že by si mohla vzít na pomoc plot,
zaslechno nějaké sekot. Ohlidnu se..krve be se ve^stojící těsně u stromu. Pak to už šlo rychle
mě nedořezal. Právě nade mnó se krotila na stroměji. Opřela se o zčernalé, polo zpuchřelé lát
zmija a dívala se výhružně na ně. A tu zároveň ví ky, pak se zachytila silnější větvě a po ně
dim, že u méch noch se cosi mihotá a svijí, a be-kolika minutách námahy seděla pevně na nejle to malý hádci, mladý zmije. To viš, že sem ne nižší větvi stromu se spokojeností královny č
čekala na další, šibla sem sebo jako tá zmija na přehlížela ze svého těžce dobytého trůnu okol
větvi a pelášela k nůše. Celo cesto sem hotěkala, ní svět.
až sem dorazela udéchaná dom, celá zpocená a ma Pod ní byla rozježděná, neširoká oesta, vedle
minka se ptajó, co se mě stalo. Tak ji povídám a ní se vlnilo dozrávající obilí. Potom mez a
ona - "To mosiš v nedělu v kostelíčku poděkovat, za ní brambory. Třetí - stařečkovo pole bylo vroubeno vysokou mezí, porostlou malina
že tě tá zmija neštípla. Mohlas bét mrtvá..."
mi.
Františku maliny lákaly, ale bála se ha
Tetinka skončila. Františka poslouchala a před
očima se jí vynořovaly jednotlivé scény napínavé dů, kteří prý žijí ve štěrbinách kamení.
historie. Ozářená paseka, strakaté přítmí okraje Na konci lánů se zelenal tmavý les, sjíždějí
lesa, zlostný, nenávistný had, vyděšená tetinka, cí prudce k poslednímu statku. V dálce se vinulo mělké údolí se
zběsilý útěk.
Povzdechla si:"Vite, tetinko, co mám hrozně nera skvrnami opuštěných
keřů a ještě dále okres
da, jsou hadi a kanci."
ní silnice, vedoucí přes
"Vídělas už kanca?" ptá se tetinka.
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"To neviděla, leda ve zvěřinci ve Vídni, ale sly celou ohromnou rozlohu
Drahanské vysočiny až k
šela jsem, že se před ním nenůže utéct ani na
strom. Prý ten strom podrépne a když člověk spad ferdinandskému zámečku a
ne, tak ho rozpáře tém velkým zubem, co mu čóhá pak na druhou stranu, kte
rá už byla příliš odleh
z huby," poučovala Františka tetinku.
"Totok je potvora zviře," ulevila si tetinka po lá, než aby Fran
vzdechem. "Ale tadek nežije? Eště sem nic takovy- tišku zajímala.
ho neviděla."
"Kdepak tady,"utěšovalo děvčátko vyděšenou tetin
ku, "ten žije jen na Podkarpatské Rusi a také v
Rusku a jinde, ale u nás už ne."
"No, stejně na stromy list neumíš,"nedůvěřovala

Na opačné straně se otvíral pohled na dědi Pré si de natrhat třešní a hele je? Žebř stojí
nu, zacloněný trochu větrná a listy třešně dole.." Bohoslove pohlédl maně do koruny stromu.
Jezero střech, červených, hnědých, sem tam "Vždyt je tam na vršku! "zasmál se upříímě. Netu
nějaká došková, zahrady a dvory, cesty, po šil, jak přivedl ubohé děvčátko do rozpaků.
tůčky, studně, všechno splývalo v celek chu J'A táto..! "zalkla se Mařena posledním slovem, "co
dé moravské dědiny, z koninu lehce stoupala dyby spadla? Kdo včil v tem shonu poletí pro
pára a mísila se s blankytně modrým nebem. dochtora? Jedeš dolů, ale honem...!"
Stráň naproti, osázená šňůrou k sobě přitu Hanbou necítila Františka ani škrabání kůry, ani
lených dárků, byla obalená zelení stroma a neviděla, že násilným a neopatrným slézáním se
dýchala opuštěností a mírem. Stařečkův do- jí rozdírá kůže na rukách a když seskočila, kou
nek přímo zářil bělostí, jak včera Bětka za lela se Mařeně pod nohy. Byla by se raději vidělícila všechny památky po svážení pos lednici ila sto metrů pod zemí.
zbytků sena.
"No vida, už ju máte dole," podotkl František
Františka měla téměř poetickou náladu, má s úsměvem a sebrav kosu, kráčel za štěkavým psem
lem by byla záporněla na třešně. Hej, tam dolů do dvora.
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nahoře se rděly a smály krvavé kouličky a Jako opařena se plížila Františka za Mařenou.
lákaly svou vůní do výšin stromu. Opatrně, Ta hanba! Ta ostuda! Před duchovní osobou!.
A.B.
s dychtivostí ctižádostivého dětství, pře
lézala větve až dosáhla první chumáč ovoce
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
třesoucí se, špinavců dětskou ručkou.
Třešně chutnaly znamenitě, jako každý těžce Před publicistickými komisemi evropských bisk.
vydobytý plod. Znovu a znovu otrhávala rudé konfer. v Bad Sehanbrunn si postěžoval gener.
korálky, až ji z hodování vyrušilo šustění intendant rakouské televize na "ztrátu věcných
informaci" V rozhlase a v televizi se vede "boj
písku.
Sousedův bohoslovec se vracel domů. Františ. proti objektivitě a odbourává se věrohodnost. "
ka se přikrčila ke stromu a údivem otevřela Tak se hrom. sděl, prostředky stávají "čtvrtou
velmocí, " která podrývá základy demokracie.
ušmudlaná ústa.
Při setkání "Bratří ve zbrani"řekl min.obrany
Dosud vídávala Frantíka v černém kolárku,
srdečně usměvavého - a nyní tu kráčel jako NDR armád.gener.H.Hoffmann maršálovi SSSR Dikaždý jiný venkovský hoch v rozhalené košild mitriji Ustinovovi, že pod jeho vedením se poa plandavých kalhotách, s kosou na rameni a dařilo"nejen zbrojní monopoly USA jeden po dru
s brouskem po boku. Světlé vlasy měl rozhá hém zlomit" ale i"úplně odstranit vojenskou
přesilu imperialismu."
zené kolem červeného, zpoceného čela, ale
v modrých očích zářila táž radost a štěstí, Po 450 letech navázalo Švédsko se sv.Stolicí
znovu diplomatické styky.
s jakou se včera vítal s otcem a matkou.
Svobodný
svaz něm. autorů v Mni chove protesto
Zastavil se před obrázkem, který zdobil
val proti odsouzení ruské spisovatelky Soni
vchod do huíma. Pokřižoval se, zadíval se
do mateřských očí svaté Panny, pak otevřel Krachmalnikové k ročnímu vězení a 5 letům vy
hnanství. Protestní telegram odeslal předseda
rozvrzaná, polámaná vrátka.
princ
Hubertus zu Lowenstein vyslanci SSSR,
Františka se těšila, že za chvilku zmizí ve
dvoře se štěkavým, zlým psem, ale milý Fran poněvadž rozsudek je proti ústavě SSSR a pod
tík se zastavil, sundal kosu a pustil se do pisu na Helsinkských smlouvách. TASS hlásila,
že spisovatelka se od r. 1976 podílela na ile
spravování pochroumaných vrátek.
Františka cítila, že dlouho v té poloze, v gálním vydávání protisovětské sbírky Naděje.
V současné době je ve válečném stavu 45 zemí,
jaké byla, nevydrží. Kdyby si aspoň mohla
sednout! Ale bála se hýbat, protože se sty tj.24 proč, zemí světa, a 4 mil. vojáků.
děla, že leze na strany. ..a právě duchovní Předseda malé KS NSR Mies se vyslovil pro"zesílenou spolupráci především s evangelickými
osoba musí jít kolem! Ani nemukala. Sladká
křestany..a se soc.demokraty, zelenými, alter
chuí třešní jí zhořkla. Kéž by už odešel!
V tom se ze strýčkova dvora vynořila Mařena. nativními, křesťany a se všemi zklamanými ví
tězstvím pravice v NSR. Hlavně chtějí získat
"Františkóóó, pod obědvat!! "volala na celé
evangelické mírové skupiny. V komunistické
kolo.
straně pracuje i řada evangelických pastorů.
Františka zrudla jako mák. Co ted? Má se
První katol. televizní stanice zahájí vysílání
přihlásit! Ta ostuda! Na čele jí vyrazily
koncem roku v Tusconu-Arizona-USA. Bude vysílat,
kapky úzkostného potu.
"Kde je to děvčisko?"rozčilovala se Mařena. jak sdělil biskup Manuel D.Mořeno, náboženské,
Pak zahlédla Frantíka: "Velebné pane, "řekla, místní a vzdělávací programy.
ačkoliv František chodit teprve do druhého Biskrpská rada metodistů v UBA se připojila
ročníku, "neviděli ste toho našeho divocha? k naivnímu "mírovému" pastýřskému listu
biskipů v USA.

děti navzájem milovat. V rodině jsou rodiče
obrazem Boha-Otce, jehož láska je zdrojem naší
lásky k bližnímu.
Pro rodiče jsou to
Bůh nás má rád každého zvlášt. I rodiče milují
muka. Debaty a hádky: každé dítě osobitým způsobem a to je pravá
spravedlnost .Pravá láska není nikdy "všeobecná"
"On mě bil. .Ona mi
vzala..On mě tahal za
00 DĚLAT, ABY V RODINĚ PANOVAL MÍR?
vlasy..To není pravda, ona
Nemají-li děti oo dělat, hádají se. Pomozme
začala..."
jim organisovat volný čas! Dejme jim odpověd
JAK SE ZACHOVAT ?
nost, umožněme a respektujme jejich hry.
Každý si musí najít
- Nikdy neberme situaci tragicky, naopak, vnes
vlastní způsob, jak za me klid úsměvem tím, že bez dramatizování uvekročit, aby došlo k usmíře-deme věci na pravou míru. Rozčilené děti jsou
ní. Možná, že ván pomohou násle oběti vášně, zlosti..Nenechme se strhnout ke
stejné zlosti. .Nejde o nic: "Když tě tvůj bratr
dující rady.
Především se snažme pochopit. Hledejme oprav zlobí, jdi si hrát jinam.. "atd. Nebereme-li
dové příčiny hádek. Mnoho rodičů se ptá:"Oo
zlost vážně, opadne sama od sebe.
dělat, aby se přestaly hádat? Potrestat oba? - nelitujme, nehýčkejme. Kdo si stěžuje či plá
Přikázat staršímu, aby ustoupil?" Věc je však če, aby vyvolal soucit, potřebuje získat ctnost
komplikovanější. Zlo je třeba vymýtit v koře síly, musí se naučit sám si pomáhat z nesnází,
nech.
snad se i sám bránit, místo hledat útočiště u
JDE
O ŽÁRLIVOST?
rodičů. Musí se naučit snášet druhé. Upadne-li
- Předposlední, žárlivý na malého bratříčka v dítě a pláče, nechrne je, až samo vstane.. A
matčině náručí, se cítí trochu odstrčený. Ne stejně tak i při hádkách.
protestujme slovy: "To je přirozené, že se víc - Nepodporujme "donašečství". Žalování není
zabývám nejmenším." Nejde o to, má-li dítě dů normální kromě případů, kdy se jedná o společ
vod být žárlivé. Je-li žárlivé, at právem či ná dobra..Rodiče by neměli brát vážně to, oo
neprávem, trpí tím: snaží se tedy škádlit své dítě "žaluje" na druhé. Není to okamžik ani k
sourozence a mstít se tak za své utrpení. Na zásahu, ani k potrestání - to by znamenalo po
rodičích je, aby našli lék. Mít čas na rozho stavit se na jednu stranu bez záruky objektiv
vor se žárlivým dítětem, dát mu najevo důvěry nosti a podnět k dalšímu žalování.
svěřit mu určitou odpovědnost. Svěříme-li mu - Nezasahujme neustále. Křik a hádky jsou čas
úlohu ochránce malého bratříčka, možná, že
to jen wláním o panoc, aby rodiče zasáhli a
bude velmi šíastné.
druhého potrestali. Dítě by tolik nekřičelo,
kdyby se spoléhalo jen na sebe. Většinu hádek
-a "prostřední dítě", s kterým se zlobíme,
když vyvede stejnou hloupost jako nejmenší a si děti vyřídí mezi sebou-i za cenu, že občas
zvítězí silnější nebo chytřejší. To je život!
které hubujeme, protože není stejně rozurmé
Tak
se naučí být silní, počítat s druhými,
jako nej starší. .Jeho utrpení je možná v tom,
starat se sami o sebe.
že před ním hýčkáme nejmenšího a dáváme mu
za vzor ctnosti největšího - oož je nej lepší - ukázat dítěti jeho odpovědnost. Přijde-li si
stěžovat na druhé, nezabývejme se jeho těžkost
prostředek, jak mu je znechutit.
mi, ale zeptejme se:"A byl jsi správný hráč?
- a nej starší, který má být vždy moudřejší,
Půjčil jsi své hračky?" atd. Pozitivně a vhod
který musí vždy ustoupit, který má více úloh ně nadhodit dobrý nápad a tak urovnat situaci,
než malí a ne o imoho více práv...
ne obviňovat: "Ty jsi byl jistě také zlý! "Ukaž
me
dítěti cestu k smíru, pobídněme je, aby
- a nejméně nadané z dětí může mít pocit méněcennosti a myslit si, že je máme méně rádi. samo převzalo iniciativu. Pak je nepřímo vede
me k odpuštění, aby dobro zvítězilo nad zlem.
-Nemají se rodiče zabývat s velkou dobrotou a - Později se můžeme k přednětu hádky vrátit.
porozuměním bolestmi svých dětí? Velmi často Ale v okamžiku rozčilení je lépe věc přejít
se to vše odehrává v podvědomí. Děti si ani mlčením. Jindy se dá o věci hovořit, ne pod
neuvědomí, že jsou žárlivé, ale cítí temný
záminkou, aby každý uznal swu chybu, ale pro
neklid, který je pudí k pomstě, k vyvolávání to, abychom společně uvažovali, jak se příště
hádek. Snažme se nejdříve odstranit příčiny. hádce vyhnout. "Oo si můžeme půjčovat?""Můžeme
Způsob, jakým jednají rodiče s každým ze svých jeden po druhém jezdit na kole?"Takového roz
dětí umožní sourozencům najít si své postave hovoru mohou rodiče využít skoro bez výčitek
ní v rodině, aby se dobře cítili a bratrsky vůči některému ze sourozenců: za hádku jsou
chovali. V rodině jsou zdrojem lásky rodiče; vždycky odpovědné obě děti.
je-li jejich láska spravedlivá, budou se i
-Někdy se čekat nedá, hádka je příliš velká.
KDYŽ SE DĚTI PEROU

Zasáhněme jménem všech, ne
stavme se jen na stranu jed
noho: "Děláte moc rámusu.."
"Rušíte ostatní!""Tak se do
hodnout nemažete.."

JAK NA TO?
Mažeme hádající děti na ur
čitou dobu isolovat, např.
je poslat každého do jiné
místnosti. Hádají-li se o
jednu hračku, zabavíme ji
až do večera se slovy:"Bu
dete si s ní hrát až se do
hodnete!" Když dítě škrábe,
kouše, bije kolem sebe nebo
hází kameny, musí se potres
tat okamžitě. Klidně a bez
zloby, ale účinně. Rodiče
musejí být velmi důslední v
tom, co se nedá nikdy tole
rovat. Nenechat projít bez
třes tu nic, oo je jednou za
kázané. Děti to musí vědětjde o otázku kázně a autori
ty.
Krátce - je to jako studená
válka mezi východem a zápa
dem. Rodiče musí zachovat
klid a rozvahu. A hlavně
být přesvědčeni, že zloba
se dá překonat vůlí a lás
kou. p. (/Zmotá+P.Babúi,
pře-í. S.J.

je to zdroj síly.

Měj čas číst...
je to pramen moudrosti.

Měj čas pracovat...
je to cena úspěchu.
Měj čas se smát...
je to hudba duše.

Měj čas si hrát..je to
tajemství stálého mládí.
Měj čas se modlit...
je to největší síla světa.
Měj čas milovat a být milo
ván - je to Bohem darovaná
výsada.
Měj čas na přátelství...
je to cesta ke štěstí.

Měj čas dávat.. Je to záru
ka pravé radosti.
Měj čas být milosrdný,
je to klíč k nebi.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Jako trvalá upomínka na den katolíků v Rakousku 1983 a na náv
štěvu sv.Otce bude ve Vídni postaven velký bronzový kříž na
nám.Hrdinů. Bohužel je tam i pomník Rusům, který se nedá od
stranit, je zaručen státní smlouvou. U kříže budou 20.9.také
nešpory, jejich téma:"V kříži je naše naděje."

Katolický skauting slaví letos 75 té výročí od svého založení.
Vandalové zpustošili katol.hřbitov v Orades Maře v Rumunsku.
Buldozery zničili pomníky a náhrobní kameny, otevřeli hroby,
kde hledali zlato a jiné vzácnosti.

Biskup z Luxemburku, Jean Hengen, byl zvolen předsedou bisk.
komisí u Evropského společenství. Předchůdcem byl biskup z
Essenu, Franz Hengsbach. Při slavnostní bohoslužbě, které
se zúčastnila knížecí rodina i členové Evropského parlamentu,
zasvětil biskup Hengen znovu celou zemi Panně Marii.
Za hlavní postavu odpůrců komunistického režimu označil min.
zahraničí Nicaraguy, kněz/!!/ Miguel dEscoto, arcibiskupa z
Managuay, Miguela Obando y Bravo. Ekumenické komité k obraně
náboženství a bohoslužby prohlásilo, že toto označení lze po
važovat za oficielní názor vlády a tím je ohrožen život zmí
něného arcibiskupa.
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P.Salvátore Lener, S.J.právník a spolupracovník jesuitského
časopisu Civiltd Cattolica, zemřel v Římě 15. 4. ve věku 76 let.
Po válce vzbudily velkou pozornost jeho články o válečných
zločinech a Norimberském procesu. Později se zabýval vztahy
mezi Církví a státem a byl v komisi pro revizi konkordátu.
Bratr Wilhelm Dankl, SJ, kuchař, pracující 50 let v Germaniku,
koleji pro bohoslovce z německy mluvících oblastí, dostal 20.4.
od vyslance NSR u sv.Stolice, Dr.Waltera Gahlhoffa záslužný
kříž za své zásluhy o porozumění a smíření mezi národy.

80 proč, tak zv. náboženských sbírek v NSR-jak hlásí Osservatore Romano-jde na nekalé účely, stojí za nimi podvod
níci.-Ani sbírky, doporučované biskupy-jak vidíme z dopi
su z Brazilie-nejsou vždy důvěryhodné-část jde na podpo
ru komunistů. Nejsolidnější sbírkou zůstává stále Kirche
in Not P. Heren frieda, která navíc podporuje i chudáky ve
Východním bloku, vyhnance, emigranty.
2.-11.5.zasedala na univ.Urbania v Římě papežská misijní díla.
9.5.jednali ředitelé z různých zemí o Misijním díle dětí dnes,

Lutherovo komité evangel. církví v DDR pozvalo předsedu sekre
tariátu pro jednotu křestanů holandského kardinála Jana Hillebrandsa na oslavu 500 let od narození M. Luthera, odpadlého
katolického kněze, který odtrhl od obecné Církve kus Kristovy
skály. Kardinál bude 11.10.kázat v kostele sv.Tomáše, v Lipsku.
0 čem asi? Byl pozván i anglikánský arcibiskup R.Rundě.
Německé vysílání Vatik.rozhlasu bude prodlouženo z 15 min. na
20. Tím spíš by to potřebovalo české a slovenské vysílání,
které je pro mnoho katolíků ve vlasti jediným zdrojem infor
mací o tom, co se děje v Církvi.

Vzdor nepřátelskému postoji úřadů vůči Církvi v Angole stoupá
počet kněží a řeholníků. Počet novinek stoupnul o 50 proč. Z
6 mil.obyvatel Angoly jsou 3 mil.katolíků.
U příležitosti oslav 200 let hlásání katol.víry v Korei bude
v r.1984 v hl.městě Seoulu na výstavě moderního umění vystave
no také 30 obrazů a 20 soch s biblickými náměty-z Vatikánu.

Slavnou mší sv.byly zahájeny oslavy 20 let kněžského semináře
v Kenii. Arcibiskup z Nairobi, kard.Maurice Otunga, promluvil
o významu semináře pro pokřestanění země. Zatím vyšlo ze se
mináře 200 kněží. 22 proč.obyvatel země jsou katolíci.
V Řecku založili první církevní-ne státní-teolog.vys.školu.

románská bazilika a hrob byl ozdoben terracotovým oltářem slavného renesančního umělce Giovanni della Robbia. Za svou velkou popularitu vděči
"VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA."
la světice zvlášt okolnosti, že Bolsena leží na
Kdo se podívá na mapu Itálie vidí, že větši via Cassia, kudy chodívali poutníci do Říma z
na silnic se skutečně sbíhá paprskovitě z
Florencie a ze Sieny.
celého italského poloostrova směrem k Římu
ZÁZRAK
S
HOSTIÍ.
dodnes. Jsou to většinou cesty prastaré ze
V r.1263 blíže neznámý kněz Petr z Prahy prý měl
starořímských dob, na něž dvacáté století
pochybnosti o skutečné přítomnostiKrista v Eucha
vylilo jen asfalt. Ty obvykle vedou od měs
ristii a aby si je vyřešil, konal pout do Říma.
ta k městu, a města nejsou od sebe vzdálena
V Bolseně sloužil mši sv.u hrobu sv.Kristýny na
více než 20-30 km, tedy vzdálenost, kterou
oltáři z 10.st. Ten je tam dodnes v původní po
bylo možno ujít za jediný den. Jednou z ta
době. Během Petrovy mše se najednou hostie promě
kových cest je via Cassia, která dodnes spo
nila v skutečnou krev. Petr byl zděšený, ale uta
juje Řím s Viterbem, Montefiascone a Bolsejit se to nedalo - kolem na populárním poutním
nou. Montefiascone je ovšem dodnes proslulé
místě byli lidé, kteří to viděli. Papežský dvůr
slavným vínem est-est-est, které stará le
tehdy sídlel v nedalekém městě Orvietě. Když se
genda spojuje s příběhem německého renesanč
zpráva o zázraku donesla až tam, poslal papež
ního preláta z rodiny augsburských finanční
Urban IV.orvietského biskupa do Bolseny, aby při
ků Fuggerů. Ten prý jel do Říma po via Cas
nesl oltářní plátno skropené krví a sám vyšel ve
sia a před ním jel jeho sluha, prý zkušený
slavném průvodu biskupovi vstříc a
koštéř vína, který latinsky
plátno od něho převzal. Papež byl pů
psal pro svého pána na zeď
vodem z Lutychu, kde byla tehdy velice
vinných sklepů, zdali tam ser
rozšířená eucharistická úcta a už se
vírují dobré víno. Když mu chut
tam slavil svátek Božího těla, ale
nalo, napsal"est". V MontefiasUrban IV.se stále nemohl odhodlat k
cone prý bylo tak dobré, že natomu, aby svátek zavedl pro celou Cír
psal:"est, est, est". Jeho pán
kev, ačkoliv ho o to krajané žádali.
si pak tak na vínu pochutnal,
Teprve bolsenský zázrak ho pohnul k
že živý z hospody nevyšel. Po
tomu, že svátek Božího těla zavedl v
chovali ho na místě v bazilice
r.1264 bullou"Transiturus". V Orvietu
sv.Flaviána u cesty za městem.
byl tehdy přítomen už proslulý Tomáš
Jisté je, že víno je tam dodnes
Akvinský, kterému papež přikázal, aby složil pro
proslulé, že se nazývá "est - est - est",
ale také, že v dlažbě baziliky je náhrobní nový svátek text mše sv.a kněžských hodinek. Tak
tedy vznikly v Orvietu hymny PANGE LINGUA, LAUDA
kámen renezančně gotický s postavou pana
SIÓN a vlastně v podstatě mešní text, který uží
preláta Fuggera a vedle něho z téže doby
váme i když v překladu dodnes.
latinský nápis: "P/icpteA nbnčum Ut, dominM
meui mo^uLbi uť' - "kvu&č psuZčinemu ut
DALŠÍ ZÁZRAKY SE SV.HOSTIÍ
muj pán".
V Bolseně stojí dodnes původní románská bazilika,
vnitřek je poněkud ztemnělý, pouze nad hlavním
BOLSENSKÉ
JEZERO
je elipsovité, 14 km dlouhé a 12 km široké, oltářem v absidě vyniká v románském okenním rámu
barevné okno z naší doby s podobou sv,Kristýny.
největší italské jezero sopečného původu a
Vlevo se vchází z baziliky do katakomb a k oltá
druhé největší na italském poloostrově. Na
jeho břehu se rozkládá starobylé město Bol- ři eucharistického zázraku skrze světlou kapli,
sena, jedno ze starých etruských měst,které na jejímž hlavním oltáři se uchovávají kameny z
dlažby se stopami krve. Stopy jsou dosud jasně
Římané podle etruského názvu pojmenovali
Volsinii. Bolsena není dnes tak známá kvůli viditelné na původním oltářním kameni je dosud
Etruskům, ani kvůli Římanům, ale kvůli míst kapka temné zaschlé krve a na dvou dalších kame
nech, vyňatých hned po události z dlažby u oltá-ní mučednici sv.Kristýně z prvokřestanských
dob. Jako to obvykle bývá, více se vědělo, ře je dokonce vidět, jak se na ní kapky rozstříkže byla umučena za vyznávání křestanské ví ly, jakoby spadly s výše. Dokonce jedna z nich
ry než co během denního života vykonala. To je rozmáznutá prstem, snad se hned po události
ani rané křestany nezajímalo. Teprve pozděj někdo chtěl přesvědčit, zdali je to skutečná krev
Příjdu-li do Bolseny ptám se sám sebe, kam se po
ší doby opředly její život a drama její
smrti zbožnými legendami. To byl konečně i děla hostie. V Lancianu na adrijském pobřeží se
případ sv.Jana Nepomuckého, pro kterého si stal obdobný zázrak, ale. tam se jen část hostie
zbožná barokní doba vytvořila svou legendu. proměnila v srdeční sval, jak to bylo zjištěno
Byla pohřbena v místních křestanských kata před několika roky laboratorními rozbory. Bolsenská událost vypadá ovšem poněkud jinak.
kombách za městem, kde později vyrostla
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Přesný zápis neexistuje.
Existují však velmi pod
robné fresky j ak v orviel Vtipný článek autora knZhy, kterou
ské katedrále-téměř ze
jime i j-čitými úpravami uve^éj nb vá
současné doby a z doby, ti - C.S .LeMČi: Pablav kamarád.
kdy žili pamětníci-a ta Humorně. a nazome ukazuje poké další nedávno objeve zadi ^rázi o óexu, feZe/ie
ná freska v Bolseně z r. 4e dnu hrnou z hromad
1300, na níž je zobraze ných. idělovacÁch proitná sv.Kristýna s korpoďedkd a duto ničí do kořene rodiny, mladé Lidi a kulturu Západu.
rálem a papež Urban IV. ,
ČISTOTA je z křesťanských ctnosti nejméně populární. Od samého za
držící v ruce svítek bullu svátku Božího těla čátku hájí křesťanství zásadu:bu3 manželství a naprostá věrnost, ne
bo naprostá zdrženlivost. Je to nesnadné proto, že se to příčí na
Korporál, čili oltářní
šim instinktům. Je chyba na straně křesťanství nebo je náš pud v ny
plátno potřísněné krví,
nější podobě porušený? Jsem křesťanem, tedy soudím, že je porušený
se dodnes uchovává ve
skvostné kapli z počátku pud. Ale k tomuto úsudku mám i jiné důvody. Biologickým účelem po
hlavního života jsou děti, jako je biologickým účelem jídla, aby
14.století v orvietské
živilo
tělo. Jíme-li, kdy nás napadne a kolik chceme, budeme asi
katedrále. 0 hostii však
jíst příliš mnoho, ale ne nesmírně mnoho. Můžeme jíst za dva, ale ne
není nikde ani zmínka.
Obdobný případ se stal v za deset. Chuť tedy může jen do jisté míry překročit hranice biolo
gického účelu. Když však mladý a zdravý muž hoví své pohlavní chuti,
Sieně kolem roku 1330.
Kněz nesl nemocnému Ne j s\ a z každého styku vzejde dítě, zalidní zakrátko malou vesnici.
svátost, a hostii prostě Tedy může pohlavní chuť překročit svou funkci až bláznivě.
Nebo: Lidé se pohrnou na stryptíz. Co kdyby místo svlékající se dív
vložil mezi dva listy
ky přinesli přikrytou mísu chutného jídla a pomalu ji odkrývali?
breviáře. Na místě s
hrůzou zjistil, že hostie To by vám připadalo směšné a řekli byste si, že se v tom podniku se
stalo něco podivného s chutí. Právě tak někdo, kdo by vyrostl na jizmizela, ale zato oba
listy, mezi které ji vlo.ném světě, by řekl při pohledu na zbytnělou sexualitu u nás, že se
20
žil, byly prosáklé čerst na našem světě stalo něco podivného s pohlavním pudem.
Bale uvažte, jak málo by se našlo lidí, kteří by jedli to, co se
vou krví. Jeden list se
jíst nedá nebo chtěli dělat s potravou něco jiného než ji jíst. Ciaž do napoleonských vá
lek ukazoval v Sieně, od. li zvrácenosti chuti jsou řídké. Ale zvrácenosti pohlavního pudu
kud zmizel spolu s draho .jsou četné, hrozné a nesnadno se léčí.
cenným relikviářem za na .Píši to proto, že se vám i mně předkládají důkladné a četné lži o
poleonských válek, druhý sexu. Až do omrzení se tvrdí, že pohlavní život je stejné povahy ja
list si přinesl do rodné ko ostatní přirozené potřeby a kdybychom o něm nemlčeli a odhalovaCascie kněz, jemuž se do .li ho, bylo by všechno v báječném pořádku. Když se obrátíte od protyčný nedbalý kněz zpoví .pagandy k faktům, zjistíte, že opak je pravda. V posledních desít
dal, blahoslavený Šimon kách let se o sexu žvanilo víc než dost - a přece je v té otázce
z Cascie. Tam se dá vidět stále zmatek. Kdyoy mlčení bylo příčinou zmatku, muselo by ventilo
vání otázky přinést jasno. Ale nepřineslo. Naopak.
dodnes na starém papíře
sytě rudá skvrna velikos .Moderní lidé tvrdí, že za pohlavní pud se nemusíme stydět. Míní-li
ti hostie, vpitá jako by tím, že se nemusíme stydět za to, že lidstvo se množí určitým způso
to byla zaschlá krev, do bem a že ten je provázen rozkoší - mají pravdu. To říká křesťanství
také - vždyť manželství je svátost. Staří křesťanští Otcové říkají,
papíru, kterým proniká.
že nebýt pádu člověka, byla by rozkoš ještě mnohem větší. ExistovaPodle všech náznaků se
mohla v Bolseně také pro .li ovšem popletení křesťané, kteří sex považovali za něco v zásadě
měnit způsoba chleba vi špatného. Mýlili se. Křesťanství je snad jediným z velkých nábožen
ditelně a beze zbytku v ství, která uznávají tělo a věří, že hmota je dobrá, že sám Bůh
vzal na sebe lidské tělo, že jistý druh těla dostaneme po posledním
krev. Tomu by aspoň na
soudu a že to bude podstatnou částí našeho štěstí, krásy, síly. Nej
svědčovaly okolnosti,
větší část světové poezie o lásce, manželství je z péra křesťanů.
které známe.

POVĚRY O SEXU

P4.J.P.

Křesťanství se staví proti těm, kdo tvrdí, že pohlavní pud je sám

v sobě špatný.
Za co se musíme stydět je stav, do něhož dnes sex zabředl. Nestydí
me se, že nám jídlo chutná, ale musíme se stydět, když se jídlo sta
ne středem zájmu poloviny světa a kdyby lidstvo se dívalo jen na
obrázky pokrmů a při tom mlaskalo a slintalo.
Naši otcové nám odkázali organismy v tom směru pokřivené a žijeme v

NOVINKY

prostředí propagandy, která oslavuje ne

mravnost. Ba jsou lidé - a není jich málo Při návštěvě římských kasáren ocenil sv.Otec
kteří podněcují úmyslně naši pohlavní
hrdinství poručíka Salvo ďAguisto, který se dal
vznětlivost - aby na nás tučně vydělávali.
v r. 1943 zastřelit v Palinuro německým, vojáky,
Věc se dá napravit, jestliže skutečně chce
jen aby zachránil život 22 rukojmím. Na mši sv.
me. Kdo se chce vrátit ke křesťanství, roz
bylo 7000 vojáků a vdovy i sirotci po obětech
hodne, se buď pro úplnou zdrženlivost nebo

terorismu.

pro manželství s jednou ženou a vytrvá, i
V den, kdy ohlásil sv.Otec v Říme sv.Rok smíření
když snad na začátku nemá vždy úspěch. Mu přiset do kin Mnichova, Stuttgartu, Frankfurtu a
sí se vždycky znovu vzpamatovat a začít dá Bertina fitm "Strašidlo", inscenovaný Herbertem
le, jak imí nejlépe, aby pokračoval ve
Achtenbuschem/44 tet/, který hraje htavní rotí
správném směru.Neporouchá své vnitřní já ne'Krista/!/ a podpořený min. vnitra za"dobrý nemecký
napravitělně. Kdo skutečně chce pomoc, ten fitm" 300.000 M. Fitm vzbudit skandát u věřících,
ji dostane.
nebot hnusným způsobem zneuctívd Krista. EvangeJde tedy o to SKUTECnE CHTÍT! Je snadné my

tická fitmova porota mu vsak udělila titul"film
mesíce", fitm totiž útočí také neomalené na kato
lickou církev. Kdyby v křestanských zemích před
dob prosil jako mladý muž Boha o cudnost.
vedli tak hanebný film o Mohamedovi/tedy ani ne
Zatím co ústa se modlila, v podvědomí dodá v islámských/,okamžité by přerušily islámské stá
val: "...ale až později, ještě ne. Pane Bo
ty diplomatická spojení, německá vyslanectví by
že!" Tohle čertovo kopýtko se vyskytuje i byla vytlučená, na ném. vládu by se sypaly protes
v modlitbách za jiné věci.
ty, trestní oznámení a vyhrůžky i sankce. Proroka
Chceme také správně pochopit to, co psycho
Mohameda by se jeho vlastní zastali - ale Kristuslogie učí o potlačených instinktech. Učí
Bůh se smí vláčet nejšpinavéjšírrri sprostotami
nás, že potlačený sex může být nebezpečný.
za peníze z daní katolíků v tak zv. katolické zemi.
To opakuje bezmyšlenkovitě a skoro posvátně
S rozpadem katolické víry je spojeno nesmírné roz
mnoho lidí. Nevědí, že "potlačené pudy" je
šíření pověry, zejm.tajných nauk, nystických kulvědecký pojem, který neznamená vědomé žá
.tů, astrologie, zaklínání duchů, uctívání dábla a
dosti, které člověk má a potlačuje. Znamené
1 různých perversností. Nejvíc se šíří tyto nebez
to, že člověk může mít takovou úzkost z ně pečné a zločinné pověry v latinské Americe, hl.v
jakého impulzu, že jej vůbec nepustí na
Brazílii, ale i v USA, Anglii a Francii. Jejich
povi-ch vědomí, ten pak zapadne do podvědomí šiřitelům vynášejí často milióny.
a může způsobit nesnáze. Potlačení vědomé V DDF vycházejícím časopise Der Sonntag/40 tis.
žádosti je však něco úplně jiného a nikdy
exempl./vyškrtla cenzura dětskou báseň, která žá
žádnému člověku neuškodilo.
21 dá odstranění válek a armády.
Musel jsem pohovořit obšírněji o sexu, ale V r.1982 byla nejvíce rozšířena bible v USA-1,7
podotýkám a zdůrazňuji, že v něm netkví
mil. ,v již.Korei-87100 mil. ,již.Africe-747000 a
těžiště křesťanské mravnosti. Domnívá-li se
^NSR-678000 - celkem 10,8 mil.celého Písma, 12,1
někdo, že křesťanství pokládá nerudnost za
mil.Nového zákona a 23,3 mil.výňatků z Písma.
největší hřích, mýlí se. Hříchy "těla"jsou Od návštěvy sv.Otce v Irsku stoupnul počet semizlé, ale jsou ze všech nejmenší. Nejhorší naristů o jednu pětinu. Při svých apoštolských ces
rozkoše jsou ryze duchovní: rozkoš z osočo tách urazil sv.Otec dosud 212790 km letad.lem, auvání druhých, z šikanování a sekýrování, z
,tem a helikoptérou a 210 km pěšky. Cesty po Itálii
pomluv a léček, rozkoš moci a nenávisti. Mé
"'13.000 km navíc. Mimo Vatikán byl 113 dní.
nitro má totiž dvě části, které usilují o Mezinárodní porota v Oslo skončila výslechy svěd
to, aby získali mou osobnost. Je to bytost
ků o mučení civilního obyvatelstva v Afganistanu
živočišná a bytost ďábelská. Horší je by
.sovětskými vojsky. Výsledky jsou tak hrůzné, že
tost ďábelská. Proto chladný snob, samolibý
zse o nich nedá psát. Aby komunisté odvrátili po
šosák, který pravidelně chodí do kostela,
zornost od těchto zločinů, sunou v hrom.sděl.pro
by mohl být peklu blíž než prostitutka.
středcích do popředí zprávy, jak se surově zachá
Nejlépe je ovšem varovat se obou.
zí s/kanunistickými/obyvateli v Čile. Jistě zle,
?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
ale zdaleka ne tak sadisticky jako v Afganistanu,
"Běda óveta, kte/uý Avddt ke htáeha. Svody který Sověti obsadili, Čile má vlastní vládu.
útce musejí. pJviehdzet, ate běda torna Čtově- V Litvě žádali katol.kneží pod vedením Alfonšase
ka, Aksize kterého a vaděn/. p/Zcház/...
Svarinskase změnu protináboženských zákonů. SvaLépe je p^o tebe, aby* veXet do žtvota bez rinskas byl pro "protistátní činnost"uvězněn.
/niky nebo bez nohy, než abyó 4 oběma nukamclV některých částech Ugandy znamená"být katolíkem"
nebo
oběma nohama byt av^žen do věčného totéž co "být nepřítelem vlády"se všemi důsledky.
ohne.M J 8, 7, 8.
slit si, že něco chceme - a ve skutečnosti
toužíme po opaku. Jeden křesťan starých

DOBRÝ PASTÝŘ
ŠLECHTIC
Vladimír Ghika, syn vládce
Moldavská/Rumunsko/se narodil
v paláci v Konstantinopoli
v r.1873- týž (fen, kdy přisej
na svět Kristus ve stáji.
Vladimír netoužil po poctách
a bohatství. Píše v Myšlen
kách na všední dny: "Musíme bý
svati ne abychom se líbili sc
bé, ale k vůli Bohu. " A dává radu: "Nejlépe
oslavíme svaté, když je následujeme. "

P RAVOSLAVNÝ
V životech velkých konvertitů se obvykle
vyskytují omyly a přehánění. Ale Vladimírův
život probíhal vyrovnaně, utrpení skrýval
přirozeně radostnou a vlídnou povahou. I v
těžkých dnech překypoval Božím životem a
protože měl dar předvídání, plnil své mimo
řádné úkoly dobře. Napomíná nás:"Snažte se
klidné, jasné, pravidelné a důvéryplné ho
řet jako svíčka. Plamen jí neubývá, dokud
ne dohoří. "
Vyrůstal ve Francii, nejdříve v lyceu v
Toulouse, pak v Paříži v Éoole des Sciences
Politiques.
KONVERTITA
Jeho hluboce zbožná duše nenacházela v pra
voslaví dost duchovní výživy. Hledal církev
ní jednotu a našel ji v prvenství Petrově.
Pod vedením kardinála Mathieu, arcibiskupa
v Toulouse poznal, že světlo víry a mír du
še najde v katolické Církvi. Po skvělých
studiích získal licenciát práva a filosofie
a promoval jako doktor teologie. Chtěl být
knězem, ale sv.Pius X.mu radil, že jako
laik může přivést víc pravoslavných do lů
na Církve APOŠTOL LÁSKY
Vladimír vycházel z učení sv.Pavla o lásce.
V r.1904 založil s pomocí bratra-generála
v Saloniki nemocnici,vedenou Vinoentkami.
V Bukurešti založil dům Dcer charity, také
s Vinoentkami. Stal se lékařským střediskem
a později padl za obět komunistům. Se sest
rou Pucci vedl v r.1913, kdy Bulharsko na
padlo Srby a Řeky, lazaret pro nemocné cho
lerou. Založila jej princezna Marie, po
zdější rumunská královna. Král Karel I.mu
za služby nemocným udělil vyznamenání.
Jeho vliv stoupal v politických, nábožen
ských i literárních kruzích jeho vlasti.
Byl dobrotivý, pokorný - byl podle sv.Pavla
"všem všechno." Tím získával úctu.
KRISTŮV KNĚZ
1922 se vrátil do své druhé vlasti-Francie.

Bydlel u benediktinů Panny Marie na Rte de la
Source, lákal ho jejich klidný a rozjímavý duch.
V r.l923-bylo mu pádesát-dostal povolení Pia XI.
ke knězskánu svěcení. Byl na to připraven svátým
životem, studiemi a mimořádnými dary, které pro
zrazovaly, že ho Bůh k tomuto posvátnému poslání
volá. Týž den si napsal do MYŠLENEK slova, která
vkládá do úst Kristu: "6 můj knězi, jak mě můžeš
opravdové a cele obětovat, když ses mi napřed
sám opravdu a úplné neobětoval?"
LITURGIE BLIŽNÍCH končí vyznáním: "Umíte si před
stavit, co jsem cítil, když jsem dnes ráno stál
na miste, kde mi Bůh věnoval kněžství a kde jsem,
dík jeho milosti, se mohl dotýkat Těla a Krve
Spasitele, kde jsem mohl ponořit všechnu vaši
lásku a vaše přání do síly jeho oběti, do jeho
pravé přítomnosti mezi námi?"
PŘÍTEL NEJUBOŽEJŠÍCH
Začíná jeho hrdinství: smělé a zářivé, ponížené
a vzácné, žalující a třpytící se. Zřekl se dě
dictví. "Osvobozený" se věnoval neúnavně apošto
látu. Sílu čerpal ze sebezáporu a ze služby katolíkům i pravoslavným, bohatým i chudým, nevě
řícím a vysmívajícím se - všichni byli jeho přá
telé. Tehdy začal psát své MYŠLENKY PRO VŠEENÍ
ENY - jakousi duchovní závět vysoké školy vnitř
ního života. Předmluvu k nim napsali spisovatel
Francis Jammes a filosof Jakub Maritain.
Zmítal se mezi přáním a skutečností. Vyhledával
nej zatvrzelejší, nejvíc zkoušené, nejhříšnější,
nejzoufalejší a nejvzpurnější duše...
Tvář mu zářila vrozenou šlechetností a dobrotou.
Měl bílý vous a šedivé, dozadu sčesané vlasy.
Chodil pcmalu, ale pevně, trochu shrbený, měl
mírný pohled a byl přitažlivý svou vnitřní sva
tostí.
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Louis Chaigne o něm napsalFVjeAo rysech, vidím
dobrého pastýře z královské krve, pečujícího stá
le o rozptýlené a vzdálené stádo, neustále v uli
cích a na silnicích, aby je navštívil a pomohl
jim. " /La Croix, 23.1.1935/.
Jeho láska k duším ho vedla k nejodvážnějším pod
nikům. Ztrácel se v Bohu, aby byl jeho nástrojem
Píše:"Nepokoušej se, dělat ze sebe jeho mistrov
ské dílo, ale nástroj štěstí. "
V "rudé zóně"Paříže, ve Villejuif, se nastěhoval
do baráku, kde zřídil kapli, podobnou betlémské
stáji. Na zeá našrouboval pohyblivé prkno, kde
si sám připravoval skromné jídlo. Ani v největ
ších mrazech netopil a přiznal, že nejhorší pro
něho bylo, když musel odstraňovat z řas ráno
led, aby mohl otevřít oči.
Napřed narazil na obtíže, ale jeho něžnost, mír
nost a hrdinství začaly pomalu přitahovat uzavře
ná srdoe. Měl okouzlující úsměv, nevyčerpatelné
pochopení a brzo získal mnoho lidí.
"Můj Bože, když tě často prosím o jasné znamení
tvé milosti, je to ne proto, abych si byl jis
tější Tebou, ale abych byl jistější sebou. "
Pomáhal duchovně i hmotně chudým uprchlíkům
Arménům, Polákům, Italům,hadrářům,kriminálníkům.

a všichni si ho zamilovali. Zřekl
se knížecí hodnosti a poct, žil
prostým životem, radostně oběto
val Bohu své modlitby a sebezápor za obrácení svých odlouče
ných bratří,

MYSLITEL
Hlavní myšlenka jeho kněžského působení by
la: "Kdo sám sebe svlékne, obléká se do Křis
ta. " Z toho vyplývá: "Hledáš-li Boha, hledá
tě Bůh a nediv se, ze té Bůh najde dříve
než najdeš ty jeho. " Máme-li však Boha na
jít: "Musíme ho chtít hledat ve všem; kdo
MONSIŇOR GHIKA
Boha všude nehledá a neumí hledat, je v
Z kaple, kde byl Kristus uprostřed
nebezpečí, že ho nikdy neobjeví. ""Abychom
svých, proudily bohaté milosti. Brzo se
Boha jen vytušili, musíme ztratit z očí sami se
však musel Abbé Ghika odloučit od svých
chudáků. Kardinál Verdier, pařížský arcibis be. ""Bohu můžeme dát všechno jen tehdy, až se na
kup, ho jmenoval rektorem kostela pro cizin učíme mu nic neodepírat. ""Bože, dej druhým, co mi
ce v Rue de Sěvres. Věděl, že v něm "vykoře bereš.""Můj Bože, řekni o všem, co mi chybí: Dal
nění "najdou svého kněze, přítele a průvodce jsem to jednomu z tvých bratří, proto se raduj.. '
"V lásce není majetek naše vlastnictví. ""Pane,
při jejich trnitých cestách.
P. Vladimír se vrátil do nej vyšší společnos dej mi, co mám dát, abych mel něco, z čeho bych
ti, navazoval styky s těmi, kdo by mu mohli opravdu mohl dávat a tak aby lidé cítili, že jsi
pomoci v plnění nových úkolů. Tak se setkal to Ty, který dáváš skrze mne. ""Pokora, která mě
s Jakubem Maritainem, Pavlem Claudelem, Fr. ří věci na Božím žebříčku je sama žebříkem, po
Mauriacem, Henry Bordeauxem, Francisem Jam- kterém se vystupuje k Bohu... ""Nejmenší věci dě
mesem, Zellerem aj. Pius XT.mu dal titul lat velkoryse a největší velmi- pokorné. ""V je
apoštolského pronotáře - a vyznamenání mu šitnosti není ani trochu ušlechtilosti - je to
pravé mě š tác tví. ""Ve vede si vyprošuje člověk z
dalo nový podnět k apoštolské práci.
věcí jen několik tajemství jejich poslušnosti
POSEL NEBE
vůči Bohu. " "Jsou vůbec velké a malé věci, děláMens.Ghika dostal různá misijní poslání,hl. me-li všechno z lásky k Bohu a. jen pro něho?"
v Japonsku. Zúčastnil se vedení mezinár.
"Je radostné překvapení, zjistíme-li, v jak bo
eucharistického kongresu v Buenos Aires, v haté míře žádá modlitba vůli."
Manile a v Budapešti. Bydlel v Paříži, kde
měl postní kázání v opatství Sainte-Marie. APOŠTOL 23
Tam se modlíval hodinky před Nejsv. svátostí Odvahu ke ctnostem, ke kterým důmyslně, silně a
nebo oltářem Panny Marie. V modlitbách pro mírně vedl druhé, čerpal mons.Ghika ze mše sv.
bděl noc ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek Sjednotil se při ní dokonale s Kristem. Prožíval
v kostele a tak obnovil starý východní zvyk jeho utrpení, smrtelný strach a umučení. Jeho po
V létě 1939 přišel do Rumunska, kde ho doja slední mší byla obě? vlastního života - po mučed
la bída polských uprchlíků a vyprosil si na nictví toužil celý život. Pouhé setkání s ním,
kard.Suhardovi v Paříži, aby tam směl zůstat několik slov stačilo, aby se lidé obraceli k dob
rému: lhostejní a vlažní, nevěrci a zatvrzelí
VÁLEČNÁ BOUŘE
hříšníci, i rouhači. Velice trpěl při pohledu na
V II.svět.válce intervenoval mons.Ghika u dobrovolný hřích podle slov Pascalových:"Ježíš
úřadů ve prospěch zajatců, ujímal se kato Kristus trpí smrtelným strachem až do konce času.
lických studentů, přednášel a dával exerci- Plakával, když slyšel ve zpovědnici o těžkých ne
cie rumunsko-katol.Církvi s řeckými obřady. řestech a jeho slzy působily obrácení mnohých.
Mnoho studentů, pronásledovaných za ruské Nejvíc důvěřoval modlitbě, protože ta byla silná
revoluce a v zajetí vzpomínalo na vznešenou byl silný i jeho vliv. Jednou mu řekli, že na je
laskavost a mateřské pochopení pro po
ho kázání přijdou i dva zvědaví protestanti.Když
třeby jednotlivců i na mírnost a produchov- P.Ghika vystavil Nejsv.svátost, obrátil se k li
nělost promluv mons.Ghiky. Sám píše v MYŠ du a řekl:"Věříme-li ve skutečnou přítomnost Je
LENKÁCH: "S kýmkoliv se setkáš na cestě své žíše Krista-a on tu skutečně je-nehodí se mluvit
ho života, přijmi ho do srdce a dívej se na nýbrž mlčet. Budu kázat mlčením před Kristem. "
nej tak, jako se kdysi díval patriarcha na Pak poklekl. Kdo věděli o přítoimosti protestan
svého hosta; nebot i ten náhodný chodec je tů, odsuzovali jeho divná slova. Mlčení P.Ghiky
tajemný a posvěcený host. V plánu Božím ne bylo tak výmluvné, dlouhá, vroucí modlitba tak
ní žádné setkání lhostejné a tak se musí i svědčila o jeho víře, že po pobožnosti k němu
chápat a konat stará ctnost pohostinství.. " oba protestanté přišli a prosili ho, aby jim po
Když bylo při bombardování Bukureště v r.
mohl vstoupit do katolické Církve.
1944 tisíce lidí zabito, nechtěl opustit
Téněř všechna obrácení, která způsobil, byla
město, ale pro lásku Kristovu pcmáhat posti'náhlá a bez přípravy, jen mocí milostí, vanou
ženým z jejich neštěstí.
cích z jeho modliteb a obětí. Na jeho přímluvu
se stala řada uzdravení. Ve své pokoře je

připisoval působení milosti relikvie z
řídit tím, co Bůh miluje. Učme laiky, aby za
trnové koruny Spasitele, kterou nosil
všech okolností byli připraveni pro volání Boží a
stále s sebou.
odpověděli mu, jak si On přeje. " V opatství Panny
PŘÍTOMNOST BOŽÍ
, Marie založil "Řád sv.Jana". V něm se soustřeňoCo řekl jeden nevěřec o faráři z
Ivaly rodiny pod ochranou předchůdce Ježíše Kris
Arsu:"7ídeř jsem Boha v člověku"
ta k následování pravidla: uskutečnit všechny po
platilo i o P.Ghikovi. Jeho cho
žadavky lásky.
vání, jeho pohled, jeho kázání
ŽIVOTNÍ OBĚŤ.
V r. 1948 zavládla v Rumunsku komunistická dikta
vše byla jediná modlitba.
Středem jeho spirituality byla
tura. Na začátku tragedie spěchal P.Ghika pomoci
přítoimost Boží. Viděl Boha v každém člo ohroženým bratřím. Král Michal se musel poděkovat
věku, miloval a sloužil mu ve všem. Aby
a odešel do exilu v Ženevě. Znal vlastenectví a
pomohl člověku, vydával se na nejobtížněj obětavost P.Ghiky, chtěl ho vzít s sebou i s jeho
ší cesty. Vždy si našel prostředek, jak po-bratrem, býv.min.zahraničí , jehož manželka byla
moci duchovně i materielně každému, kdo ho dvorní dámou jeho matky. P.Ghika chtěl zůstat
o to poprosil. Nazýval to "Liturgií bliž tam, kde lidé trpí; předvídal, že jeho utrpení
ního", jako brožurku, která je hymnem lás se vystupňuje až k oběti života. Předvídal i bí
ky k bližnímu.
du ve vlasti a zuřivost usurpátorů.
"Bůh je láska. To je jméno Boží vzhledem Nabídku opustit Rumunsko dostal znovu. V Paříži
ke světu, to je forma jeho života vzhledem měl mnoho přátel a obdivovatelů, laskavě by ho
k nám. Kdo žijí z této lásky a chtějí ji byli přijali. Mohl tam pracovat dál ve prospěch
dávat dál, musejí se nejdříve dát pronik své vlasti...Zůstal tam, kde hrozilo nebezpečí.
nout Bohem.. ""Žít z lásky, at málo či víc Do r. 1952 byl spirituálem u Vincentek, ráno slou
nebo jen někdy, znamená dotýkat se skrze
žil mši sv.v jejich kapli, navštěvoval nemocné,
milost Bozi v sobě věcnosti našeho bytí,
pronásledované a chudé, těšil je, obracel na ví
a nejen to, nýbrž co přímo a jistě přichá ru, křtil - vzdor přísnému dozoru komunistických
zí od Boha brát vážně, hledat a prožívat, vojáků. K velkému rozhořčení komunistů se konvervždyt je to skutečnost našeho vnitřního
se ke katolické víře množily; bránili mu v tan.
života. ""V tomto životě jen skutek lásky Napřed byl pod přišlým dozorem, pak - pro vyso
Boží nás přenáší tam, kde zůstaneme věcně. ké stáří-8O let-byl propuštěn, ale nenápadně ho
Vše ostatní zajde a je pomíjející. "
kontrolovali dál.
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Dvojí tajemná liturgie:"Chudý vidí Krista, K jeho zatčeni vedla zvláštní okolnost, typická
jak k němu přichází v postavě pomáhajícího pro komunistickou činnost. P.Ghika čekal jednou
bratra: dobrodinec vidí v chudém Krista a na přechodu silnice, až se objeví zelená. Poli
sklání se nad ním. Ták vzniká JEDNA litur cista ho zpozoroval, smiloval se nad unaveným,
gice. Je-li z obou stran čin lásky, jaký
bělovlasým a shrbeným knězem ve špatné sutaně,
má být, je na obou stranách JEDEN Kristus, zastavil provoz, vzal ho za ruku, převedl ho na
který spojuje oba; dobrodinec Kristus, při druhou stranu, poprosil ho o požehnání a zmizel.
cházející k trpícímu Kristu, aby se znovu Nevíme ani, byl-li policista za svůj čin potres
sjednotili ve vítězném, oslaveném a pože tán. Ale špiclové si toho všimli a hned obratně
hnaném Kristu, ""Chcete-li se dostat k to obžalovali P.Ghiku. Dostal 30 let vězení/!/ a
muto královskému kněžství, všeobecnému a odvezli ho do pověstného vězení v Jilavě. Tam
danému každé křestanské duši, bude to musel dělat práce, které dělají hanbu těm, kdo
jak řekl Kristus - zkušební kámen pro hod mu je nařídili nebo trpěli, že je vykonával.
nocení našich duší v den soudu. ""Kéž byste Blížil se konec- oslava Boží a jeho služebníka.
při tomto soudu slyšeli-a už při soudu po Ten, kdo se narodil v zámku, měl zemřít v sovět
smrti, každý z vás zakončení liturgie věč ském vězení jako obět pomsty a nenávisti k víře.
ného Otce jeho slovo:"Ite, missa est.-Jde Přál si, aby jeho kněžský život byl skrytý - a
te, poslání je skončeno. A jako ozvěna kéž nevíme nic bližšího o jeho smrti. Asi 16.ledna
zazní:
"DEO GRATIAS - BOHU DÍKY-všech 1954 dostala jeho rodina v zahraničí zprávu o je
navrácených duší, kterým jste pomohli1'. ho smrti. V Paříži se konala vzpomínka na zesnu
Podstatou jeho učení byla
lého. Pod patronátem apoštolského nuncia a kardi.stálá přítomnost Boží, usku nála-arcibiskupa v Paříži sloužila rumunsko-katotečňování jeho života. Pro lická misie zádušní mši sv.v byzantském obřadu v
to odvážně vystoupil proti opatství Sainte- Marie a později vzpomínku na Ru
těm, kdo vidí v Bohu jen muna, který položil život za Církev a vlast.
ideál. Skrze Boha existu Jeho smrt byla velké Magni fikat - vele zpěv poko
je každá skutečnost a není ry, který byl povýšen na píseň života a smrti
nic skutečnějšího než Bůh. prince, apoštola lásky, kněze a mučedníka, Via"Naše láska se musí stále dimíra Ghiky.
Pierre Ghenran

ROZHOVOR SP.KOUDELKOU
Otce Vladimíre, jste tu u sester dominíkanek v Bethanien už řadu let. Jezdíváme sem
před velikonocemi na exercicie, a přece o
Vás mnoho nevíme; jen že jste dominikán a
vědecký pracovník a že jste dlouho byl v
Římě. Můžete nám říci něco o svém životě?
Proč jste se stal dominikánem?
Můj otec byl zaměstnán u premonstrátů v
Nové Říši, má sestra v Praze se stýkala s

dominikány; upozornila mě, že mají juvenát
v Praze, kde bych mohl chodit do arcibis
kupského gymnásia. Vyjednala mi, že jsem
po obecné škole mohl vstoupit na jesuitské
gymnasium v Bubenči,kde jsem v r. 1938 matu
roval. Byl tam profesorem P.Emanuel Kubí
ček a František Kubíček. P.Opavský učil
řečtinu. Po maturitě jsem vstoupil k dominikánům, se mnou . P.Krejčí, který už zem
řel a P.Chaloupka, také už zemřel.
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Jaká byla vaše vědecká činnost?

Studovali jsme v Olomouci. Naši profesoři
byli P.Braito, P.Dacík a P.Habáň. Juvenát
byl v Praze , teologické studium v Olomou
ci. Tehdy bylo povýšeno na generální stu
dium, smělo udělovat lektorát, první vě
decký stupeň v našem řádě, rovnající se

skoro licenciátu. Po lektorátě jsem se za
jímal o dějiny, poslali mě proto v r.1946
do Frýburku, abych studoval dějiny Církve.
Než jsem sehnal všechny doklady, že nejsem
kolaborant a pod.., byly zápisy skončeny a
já musel platit - na to si dobře pamatuji5 frs pokuty, že jsem přišel později.
V r. 1947 jsem jel ještě domů na prázdniny,
a s potížemi se vrátil v listopadu do Švý
carska. Po únorovém puči r. 1948 bylo vidět,
že situace je nepříznivá, hlavně pro řády.
Provincál mě chtěl zavolat zpět, ale můj
profesor se zasadil, abych směl dokončit
studium. Tehdy byl provinciálem P.Ambroš
Svatoš. - S potížemi jsem dokončil tezi,
neměl jsem peníze a musel jsem platit. 6
měsíců jsem sloužil mši sv.v Kemsu, kde
neměli kněze a tak tak se držel finančně
nad vodou. V r. 1949 jsem udělal doktorát.
Disertace byla o dominikánovi ze 14.stol.
Jindřichu z Bitterfeldu/dnes je to v DOR.
Byl členem polské provincie a profesorem
v Praze. Jeho rodina-Finke-byla holandské
ho původu, Holanďany se osídlovalo vých.

Německo. Zemřel v r.1405 a je známý jako
reformátor. Středem reformních snah byla
Praha. Napsal dva traktáty o aktuelním té
matu - o odpustcích, dva traktáty o čas
tém sv.přijímání laiků-dovoluje ženatým
lidem přijímat každý den-toho se žádný
teolog neodvážil. Dále traktát o aktivním

a kontemplativním životě, ten věnoval polské
královně
Hedvice. Pak traktát o reformě domi

nikánského řádu. K té dala podnět sv.Kateřina ze
Sieny; její zpovědník Rajmund z Capuy zahájil re
formu v řádě tím, že zřizoval reformní konventy
a Bitterfeld napsal tento traktát, poněvadž v
Praze bylo velmi silné reformní hnutí, hl.Miku
láš Biceps na pražské universitě. Tak se prosa
zovaly myšlenky sv.Kateřiny Sienské./1347-1380/.

Kde a kdy vyjde vaše kniha o sv.Dominikovi?
Na podzim v Ex libris-Walter Verlag. Rada živo
topisů se jmenuje Gottes Erfahrung und Weg in
die Welt, jsou to knihy o mysticích, např.Mistr
Eckhardt, Hildegarda z Bingen, Kateřina ze Sie
ny, Ignác z Loyoly, Terezie z Avily, Jan od Kří
že, Augustin, Bernard aj. Chtěli tam i sv.Domini
ka. Když se mě provinciál ptal na můj názor,
řekl jsem:”0d jiných mystiků máme texty, ale od
sv.Dominika nemáme přímé texty, jen o něm."
Nakladatelství souhlasilo, že by se tyto texty
mohly vydat a já souhlasil s podmínkou, že mě
občas budou Dtcové zastupovat. Představený mi to
slíbil. - 0 sv.Dominikovi máme výborné texty.Už
v Římě jsem vydal knížku, v níž jsou kritické
edice všech dokumentů, týkajících se sv.Dominika
přes 170. Na tu dobu velmi mnoho-o sv.Františkovi/1181-1226/nemáme žádný právní dokument. Pra
coval jsem na tom v Římě na půl úvazku 15 let.

Vybral jsem texty, dva Otcové je měli přeložit
z latiny do němčiny. Já napsal předmluvu o 60 ti
stranách a předmluvy ke všem kapitolám. Je to
poprvé, co jsou texty seřazeny tématicky.

Bude to jistě velká kniha?
Asi dvě stě stran. Nechtěl jsem, aby to bylo
dlouhé. Překlady jsem dostal pozdě, takže jsem
to už',nemohl přepracovat. Brzo přijdou korektury

Můžete nám něco říci o slavných českých dominikánech? Jistě jste je znal!
P.Braito byl mým profesorem a pracoval tehdy na
knize o Církvi. Neměl však vědecký terrperament,
byl kazatelem, přednášel, na vědeckou práci se
nedovedl soustředit. Vypsal si spoustu textů
ze své četby o Církvi, ale zapomněl stránku, ti
tul ap. My mu s tím trochu pomáhali. Do toho za
sáhla encyklika Mystici corporis Christi, je to na stavbě
knihy poznat. Osobně byl vý
bušný, ve škole křičel ja
ko by byl na kazatelně.
Jednou řekl:"Tady se člo
věk nařve."Měli jsme tam
tehdy chorvatského patera
a ten se naivně zeptal:"A
musíte tak řvát?"

Kolik bylo noviců?
Tehdy čtyři. Tenkrát byl
noviciát uzavřen, nesměli
jsme se stýkat s jinými či

zabývat se vnější činností ap. Těch 6 uza na čem se usnesla generální kapitula.
vřených let jsem poznal ve Frýburku, byl
Překvapil mě jeho vývoj. Jako Francouz dával před’
jsem velmi plachý, ani jsem se neodvážil
nost činnosti. Na kapitule prosadil, aby jedna
jit do obchodu něco koupit. Dnešní novicovékomise byla Justitia et pax. - Ale jeho poslední
dělají praktika, o prázdninách se musejí
list jedná o kontemplativních dimensích našeho řá
stýkat s lidmi. - Tak se stalo, že jsme s dového života. V tom vidím u něho velký vývoj.
profesory moc do styku nepřišli. P.Škrabal Říká tam např.:"Dřív jsem vždycky chválil Otce,
pracoval na Novém zákonu, vyšlo krásné vy jak pracují, plné se zasazují. Dnes už to zásadné
dání nákladem deset tisíc. Byl to průlom
nedělám." Vidí, jak to bylo u sv.Dominika./1170do Hejčlova textu. P.Škrabal studoval na
1221/. Mluvil s Bohem nebo o Bohu-to byla jeho zá
naší škole v Jerusalemě a měl licenciát
sada, zakotvená už v prvních konstitucích. Sv.To
biblica, což bylo víc než doktorát.
máš Akvinský/1225-1274/ to -Formuloval: "Contemplare et contemplata aliis tradere. " Naše domini
A co slavní zahraniční dominikáni?
kánská činnost má mít kořeny v kontemplaci. Vidí,
Mým profesorem byl P.Lehr, Němec s určitý
že aktivismus je nezdravý, proto jedná jeho po
mi předsudky vůči Cechům. Jeden Cech chtěl
slední list o kontemplaci: jednak aby činnost vy
na svátek sv.Václava připravit mši sv. v
cházela z konterrplace a zase vedla ke kontemplaci
Albertinu, kde jsou naši profesoři, a ten
to profesor proti tomu něco řekl. Onen Cech Smím dát ryze osobní otázku: Která událost ve va
to dal do novin. Proto jsem nebyl přijat
šem životě na vás nejvíc zapůsobila?
přátelsky. - Jinak jsem si jen studium do Těžko říci. V r.1949 jsem se stal uprchlíkem a po
plňoval - německy. Dogmatika a morálka se doktorátě jsem nevěděl, co dál. Z Říma odpověď ne
přednášely latinsky.
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přicházela, neměl jsem peníze, tak jsem chodil od
jednoho ženského kláštera ke druhému a byl odká
zán na almužny. Jednou mě poslal generál do němec
Vidím to jen v řádě a ten je částí Církve.
kého kláštera, kde bylo pár misionářů. Německy
Krize prodělávají také např.lidé mezi 40 a
jsem dobře neuměl, nevěděl jsem, proč mě tam po
50 ti lety. Krize není pro mne negativní,
sílá. Později jsem se dověděl, že to byl omyl.
nýbrž k tomu, aby se člověk ptal po své
Generál-Španěl-netušil, že čeština a maďarština
identitě a Církev se musí stále ptát - kaž
jsou dvě různé řeči. Cítil jsem, že se mnou chtě
dá generace znovu: Jak aplikovat evangelium
jí vyplnit kdejakou díru, bez ohledu, jestli se
na současného člověka, jak mu je podat, jak
mi to hodí či ne. Pak mě poslal do Wabberberku,
je žít v konkrétních situacích.
kde jsem měl přednášet. Ale měl jsem potíže s ře
Nyní pastorační otázku: Jak se mohou laici čí, neměl jsem nikdy čas se učit. Páteři se vra
přičinit o překonání této krize?
celi tehdy ze zajetí, zdivočelí a individualisMyslím, že musíme vycházet z textů koncilu, tičtí, starší než já - a měl jsem jim přednášet.
podle nichž laici mají nést spoluodpověd Pak mě vzali na dva a půl roku do Říma, zase tam
nost. Ve středověku většina laiků neměla
byla "díra”. Potom jsem v tom však už viděl Pro
vzdělání, proto nesla celou odpovědnost
zřetelnost. Mohl jsem se naučit řeči a poznal
hierarchie. Dnes jsou někdy laici vzděla
jsem, že to, co se člověku na první pohled zdá
nější než kněží. Koncil od nich očekává,že jako neštěstí, ukáže se za pár let pozitivní.
také převezmou odpovědnost za Církev, pro V Římě jsem měl publikovat italsky, byl jsem tam
tože křest už dává každému laikovi v Círk v mezinárodní komunitě, kde se s cizinci hovoři
vi poslání. Mají si uvědomit tuto odpověd lo italsky.
nost a to je možné jen ve spolupráci mezi
Jakou duchovní radu byste dal těm, které tu vídá
charismem, které má každý člověk a mezi
te na exerciciích?
charismem tzv.ministeria, které má ten,
Je to velmi individuální, protože každý má jiné
kdo má určitý úřad. V takové spolupráci
problémy. Dnes je hlavní studovat evangelium,
pak může něco plodného vzniknout.
rozjímat o něm a prosazovat ho do života. Dnes
Víte něco o svém generálním představeném? se tolik mluví o krizích: bída, války, pronásle
Byl jsem před 9 ti lety na jeho volbě při dování atd. Pro mne je hlavní nouze dnešního svě
gener.kapitule Madona del Areo u Neapole.
ta nouze víry, která je v každé době. Na tuto
Býval gener.asistentem, znal jsem ho z Ří nouzi může odpovědět každý ve svém životě a oko
ma před 20 ti lety. Je Bretoněc. Stal se
lí. Musím být informován, co se děje např.v již.
představeným ve velmi těžkých poměrech. U .Americe či doma, nemohu být k tomu chladný. Ale
nás má zákonodárství celá kapitula, dříve když se zeptám, co pro ně mohu udělat, vidím, že
se scházela ročně, nyní jednou za tři ro
velmi málo. Ve svém životě a okolí však mohu dát
ky. Generál je hlavním vizitátorem, musí
odpověď víry, protože nouze víry je zde stále.
dávat podněty, jezdí z jedné provincie do
Máte českou Summu sv.Tomáše Akvinského?
druhé, navštěvuje kláštery a prosazuje to,
Nemám. Nevím,
mají-li ji na Angeliku. Je to

Co soudíte o dnešní krizi v Církvi?

mohutná věc, uvážíme-li, že Němci ji do
sud nemají přeloženou, ovšem vydávají ji
s komentářem. Dnes je málo specialistů na
sv.Tomáše. V Cechách mi řekl jeden kněz,

že si koupil český překlad, ale nerozumí
tomu. Pak si koupil latinský originál,a
zase tomu nerozuměl. Vyžaduje to důklad
né -Filosofické školení, určitý systém,
a to dnes teologům chybí, protože chybí
filosofie, její základy. Jeden vychází z
Heideggera, druhý ze strukturalismu, ji
ný zase z jiné filosofie. I když používa
jí v běžné řeči týchž výrazů, nedorozimí
se, protože každý pod tím myslí něco ji
ného. Latinské výrazy byly přesné, měly
stejný význam a jiný význam se slovům
dát nemohl.

Máte časopis Na hlubinu?

JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ
A ŽIVOT - praví Fán. "Kdo
věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít. A každý, kdo žije a
verv ve mne, neumře na veky!"
Po dlouholeté těžké nemoci odešel
od nás do věčnosti a nekonečnosti
Božího království DR.ZDENĚK F R Ý B A.
Jeho nemocné srdce pomalu sláblo, ale jeho osob
nost jako by rostla trpělivě a statečně snášeným
utrpením. Potkávali jsme ho pravidelně na nedělní
mši sv.a mne vždy fascinoval jeho nevšední úsměv.
Vyzařovalo z něj srdce zdravé, čerpající z víry,na
děje a lásky. Ten úsměv se přenášel přes bolest a
utrpení a dával sílu všechno překonávat. Zdálo se
mi někdy, jako by vyjadřoval naši víru, že Pán Je
žíš překonal i smrt a byl vzkříšen. "Ani oko nevi

Jen několik čísel. Je tam zlatodůl.

dělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil tem,kdo
ho milují. " Ten láskyplný úsměv nám bude chybět -

Můžete nám říci něco zajímavého z histo
rie, z Vašeho oboru.

mně bude chybět. Pane - zachovej nám ho v živé
vzpomínce!
Bořek

Tři královské dcery zvolily chudobu: Bl.
Anežka/1217-1289/, sv.Alžběta Durynská
/1207-1231/, sv.Margareta/1242-1270/,kte
rá měla v Budapešti dominikánský klášter,
založil jej na ostrově její otec Bela IV.
/1206-1270/. Svatořečil ji Pius XII. v r.
1943. Všechny tyto světice jsou příbuzné.
Základem k procesu svatořečení sv.Marga
rety byla legenda z 13.st. a podobně to
mu bude u bl.Anežky.
Margareta byla dcera nejslavnějšího ma
ďarského krále Bely IV. a Marie Laskavic,
dcery cařihradského císaře. Už před naro
zením byla zaslíbena Bohu pro osvobození
království. Ve 4 letech ji dali do kláš
tera dominikánek. Ve 12 ti letech vstou
pila v Budapešti do kláštera, založeného
pro ni jejím otcem. Sliby složila do ru
kou Umberta, řádového generála, který
tam byl na vizitaci. Zemřela 18.1.1270.
Naše] jsem jednu papežskou bulu, adreso
vanou bl.Anežce. Tato bula zůstala v Tridentě, nebyla odeslána. 0 její existenci
se ví z jiné papežské buly, ale text ne
byl znám - a ten jsem tam právě našel.
Snad také bude některé čtenáře zajímat,
že významný český dominikán P.Jiří Vese
lý oslaví v Římě 15.listopadu 75 let.

NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠEL začátkem května pan Josef
HUBIČKA, velký milovník koní a jokej, spolupracov
ník české misie v Curychu - pokud mohl. I ten se
stále usmíval a byl vždycky ochotný pomoci.

18.května v noci zemřela tiše, připravena na od
chod do náruče Božího svátými svátostmi paní Luisa
MATYSOVÁ, která se těžce probíjela životem prvních
emigrantů z r.1948, Byla hrdá na své češství, ale
i na svou švýcarskou příslušnost, druhé používala
k tomu, aby pomáhala bezradným uprchlíkům po r.
1968. - At všichni odpočívají ve svátém pokoji.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Za 10 let vzrostl počet seminaristů v Kongu na 127.
Přicházejí také ze Střed.Afriky, z Tčadu, Gabunu,
Zaire a Kamerunu. 0 duchovních kvalitách semináře
a studentů se zpráva nezmiňuje.
Hamburgský občan Rildinger Nehberg přešel pesky od
sev.italských hranic do Říma, aby předal sv.Otci
žádost Společnosti pro ohrožené národy, podle níž
by se míla hned zřídit reservace pro Yanonami
Indiány v Brazílii.
Španělský kněz-vyloučený z Bratrstva sv.Pia X./Lefebvre/ Juan F.Krohn, byl pro pokus vraždy na sv.
Otci ve Fatimě odsouzen 2.5.ve Vila Nova de Ourem
v Portugalsku k 6 a půl letům žaláře.
Německá bisk. konference uvolnila ze sbírky ADVENTAT
Děkuji vám.
42,3 mil. M.pro již. Ameriku. Z této předvánoční sbír
ky r.82 bylo pro pomocné akce vydáno už 99 mil.M.
Počet kostelů v SSSR klesnul z 51413 v le
Ze sbírky Misereor povolila bisk.komise v Cáchách
tech 1907-1975 na 7062 a počet klášterů z
podporu 54 nových rozvojových podniků v 35 zemích.
830 na 16. Údaje dala k dispozici Natalja Také Kolpingovo dílo podpoří ze své sbírky přes
Solženicynová, manželka A.Solženicyna,
50 projektů v rozvojových zemích.
před soc. výborem plenárního zasedání UNO.
.Třetina křestanů,t.j.605 mil., je pro svou víru pro
3a posledních 10 let vzrostl v Irsku pocei
následovaná, hl.v Asii, v komunistických a v mohakatolíků. R.1971 jich bylo 33 proč, dnes
medánských zemích.
skoro 44 procent.
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Představený arménské církve
Katholikos z Kilikie, Karekin
Il.Sarkissian byl přijat sv.
Otcem 16.4. Katholikos dopro
vodil sv.Otce na pastýřské
návštěvě římského předměstí a
společně udělili věřícím po
žehnání.

V brazilském městě Curitriba začal 30.
4. druhy festival hudby z misií. Organisovalo jej papežské misijní dílo.
Za zásluhy o uprchlíky a vyhnánce a
spolupráci laiků při práci Církve vy
znamenal president NSR Karl Carsten
býv.biskupa z Hildesheimu, Heinricha
Maria Janssena velkým křížem za záslu
hy s hvězdou.

Komunistická vláda Angoly si stěžovala,
Největší přírůstek řeholnic na
ze nebyla ofiate lne informována o jme
světě je na ostrovech Bati a Lomkok-mezi
nování kardinálem arcibiskupa Alexandre Do Nasci90 proč, hinduistického obyvatelstva se za mento. Povazuje to za "hrubý projev nepřátelství
20 let rozhodlo 60 zen vstoupit do různých vůči samostatnému národu. "
řeholí. Na 200 katolíků jedna řeholnice.
V pastorálním středisku Corda Cordis v Římě se
Letošní 23.mezinár.týden chorového zpěvu
byl zahájen v italském poutním místě Lore
to zpěvem Augsburského chlapeckého sboru
pod vedením Reinharda Kammlera. Na progra
mu byla Missa in tempore belli čili Paukenmesse od Josefa Haydna a Vesperae solemnes
de confessore od Mozarta.

bude konat festival náboženských písní. Téma Zmrtvýchvstání Páně. Text a hudba písní, které
dosud nikde nebyly uveřejněny, se mohou zaslat
do 30.6.organizačnímu komité festivalu. 0 jejich
kvalitě rozhodně porota koncem října, 12 nej lep
ších písní se nahraje na dlouhohrající desky. Vý
těžek z prodeje desek půjde na dobročinné účely.

Podle zprávy P.Chaveze, světícího biskupa
v hlavním městě Salvadoru, si vy žádaly bo
je v posledním týdnu dubna 246 obětí. Bis
kup odsoudil politické násilí v promluvě
1.května a žádal dělníky, aby se nezúčast
ňovali násilných třídních bojů.

Organizace, založená před 7 lety Pavlem VI. "Nada
ce Latinitas", která má pečovat o rozvoj latiny,
vydala kurs latiny na 4 kazetách. Autorem kursu
je augustiniánský opat Karel Egger, předseda na
dace.

Sv.Otec přijal 8.4.španělského krále Juana
Carlose I.a královnu Žofii v soukromé au
dienci. Královská rodina byla na ranní mši
sv.v soukromé papežově kapli.

I když se pronásledování kněží i věřících v ČSSR
stupňuje, přihlásilo se do Litoměřic na studium
teologie 66 kandidátů, z Brna 25, Olomouce 22,
Prahy 12 a Litoměřic 7.

Brazilští biskupové na jarní plenární schůzi si
Původní, bohatě zdobené kladívko, kterým
zvolili znovu za předsedu biskupa němec, původu
papež Julius III. zaklepal na sv. Bránu a
ze Santa Maria Jose Ivo Lorscheidera. Výzva kon
tak zahájil v r.1550 sv.Bok, je nyní v ná ference biskupům, aby se snažili o mír, svobodu
rodním muzeu v Mnichově. Nynějším kladív a sociální spravedlnost v nově vydaném dokumentu
kem zahájil sv. rok vykoupení v r. 1933
svědčí o tom, ze obnova, katolického života z ví
papež Pius XI.28
ry není na prvním místě snah nástupců apoštolů
Římský výrobce medailí Giovanni Paladino
v Brazilii.
zhotovil dvě pamětní mince podle mincí z
r.1500. Na první straně je profil papeže
Alexandra VI., na druhé, jak velkým kladi
vem otvírá sv.Bránu. Na dalším exempláři
klade papež pečeti při uzavírání brány.

Kard.sekretář Casaroli a italský vyslanec
u sv.Stolice Claudio Chelli obnovili 29.3.
úmluvu o měně mezi oběma státy z r. 1971.
Maltézští rytíři se rozhodli po dobu sv.
Roku pracovat na stanici první pomoci na
nám.sv.Petra od 8-12 hod. ,při večerních
shromážděních i déle. Budou se střídat
členové maltézské pom.služby z celé Evropy.

Konstituci papežské prelatury předal v
rámci slavných bohoslužeb v kostele sv.
Evžena v Římě španělskému prelátovi a ved.
Opus Dei, Alvaru del Portillovi italský
nuncius arcib. Homolo Carboni. Zastupoval v
této funkci sv.Otce. K tomuto hnutí dnes
patří přes tisíc knězí-všichni s akademic
kými tituly z ne teologických oborů - a
asi 70.000 laiků.

Novým arciopatem benediktinského kláštera na
Monte Casinu jmenoval 7.května sv.Otec 42 letého P.Dom Bernarda D^Onoria. Je to opatství
"nullius dioeceseos"tj.s diecézním právem. Arciopat vstoupil k benediktinům v r.1964, za dva
roky byl vysvěcen na kněze, je odborníkem pro
církevní právo a dějiny umění.

29. září bude v Římě 6. zasedání gener. shromáždění
biskupských synod na téma "Smíření a pokání v
poslání Církve. Koncem dubna se setkali na pora
dách členové rady generálních sekretariátů bisk.
synody .Promluvil k nim 30.4.sv.Otec a byl před
ložen pracovní program. Už 17. února měl o tomto
programu tiskovou konferenci arcibiskup Tomko
pro novináře, akreditované u sv.Stolice. Jeho
vysvětlení Instrumentum láboris uveřejnil poloofidelní list sv. Stolice Osservatore Romano.
25.9.bude sv.Otec sloužit mši sv. na památku
25.výročí svého vysvěcení na biskupa. Bohoslužbu
bude doprovázet přes 20 tis.zpěváků z Itálie,
kteří mají v té době v Římě celostátní setkání.

pokrčil úředník rameny,"ale já to
nechápu. Dovedl jsem tu ženu k ře
diteli, protože si chtěla stěžovat
na krupiéra. Ředitel na ni chvíli
zíral a potem vyběhl ven. To bylo
velice pozoruhodné..." - "Co se
stalo s těmi žlutými žetony?"-"Nevím nic o žlutých žetonech!"

RULETA

"Hra je zahájena, můžete sá
zet!" Očíslovaná pole ruleto
vého stolu se pokryla bare vá
nými žetony. "Konec hry!" Li
dé kolem stolu upřeně pozoro
vali běh koule. "Dvaatřicet,
Detektiv si zamyšleně masíroval
černá, sudá.."oznámil krupiér
bradu.
Ředitel se přece před třemi
monotónním hlasem. Malými hrá
léty léčil v nervovém sanatoriu..
běmi přisunul výhercům hro
'Snad jste se stal obětí šálení
mádky žetonů.
smyslů?" obrátil se detektiv k ře
"A co já?" ozvala se mladá
diteli. "Jste nejspíš přepracovaná.
dívka sedící vlevo na konci
Myslím, že bychom měli v klidu na
stolu. "Kde je moje výhra?
celý případ zapomenout!" - "Co si
Měla jsem poslední tuoet!"
to dovolujete!" vykřikl ředitel.
"Lituji,"řekl krupiér."Mýlí
"Nejsem přece pomatený." - "Pomoz
te se. Neměla jste nic vsazeno na poslední
te
mi!"
obrátil
se k úředníkovi.
tucet."1b je lež!"Mladá žena se vztyčila.
"Chci hovořit s ředitelem! Zavolejte okam Ředitel se všemi silami bránil úředníkovi, který
žitě.. ""Prosím, žádné scény,"řekl hlas za ho chtěl vyvést. Došlo k menší potyčce, ale ko
ní. "Pojdte laskavě se mnou." Dívka násle nečně stál, pevně svírán oběma muži, uprostřed
dovala úředníka za zvědavé pozornosti všech své kanceláře. "Moment, prosím," řekl úředník a
"Tenhle trik už dávno znám, "řekl ředitel podal mladé ženě její kabelku, která spadla pod
ledově."Počítala jste s krupiérovou nepo psací stůl. "Prosím" řekl a spolu s detektivem
zorností. Vy jste nevsadila vůbec nic. Žá vyvedl ředitele na chodbu. Dívka byla tak rozru
29
dáte výhru, na kterou nemáte právo a to je šená, že ani neodpověděla.
podvod!"-"Ale já jsem opravdu sázela!"zvo "Zrovna moc času jsem neměla,"řekla mladá žena v
lala dívka se slzami v očích. "Pět žlutých hotelovém pokoji. "Potřebovala jsem tři minuty na
žetonů!" Ředitel si vyměnil s úředníkem
vybrání sejfu.Potom jsem vyběhla předpokojem dří
význanný pohled. "Letos vůbec žluté žetony ve, než se vrátila sekretářka. Slyšela jsem ji,
nepoužíváte,"řekl. "A co je tohle?" Z ve jak lamentovala nad svým ubohým šéfem.""Kdes ne
černí kabelky, pošité perlami, vysypala na chala klíčky?" zajímal se úředník. "Nejlépe by
psací stůl hromádku žlutých žetonů. Ředitebylo, kdybych mu je byla mohla dát do kapsy, ale
li málem vypadly oči z důlků. "Kde jste je to se provést nedalo. Bála jsem se, že se ti ne
vzala?"zeptal se nevěřícně. ~"U pokladny. podařilo je sebrat. Pak jsem je našla ve své ka
Kde jinde?"- "Okamžik, prosím." Ředitel vy belce. Položila jsem je do zásuvky jeho stolu."
padal docela popleteně, když vyběhl ven.
"Dobrá,"řekl úředník,"všichni budou přesvědčeni,
"Stalo se něoo hrozného, Bruniaude," řekl že hrál pomateného, aby zaretušoval manko v po
ředitel detektivovi, pracujícímu v kasinu. kladně. Kolik jsi vzala?""Asi osmdesát pět tisíc.
Hlas se mu třásl vzrušením. "Tato dáma má Víc se do kabelky nevešlo. Ted musíme zmizet!"
naše padesáti frankové žetony z minulého
roku. Musíme zjistit, odkud jsou." - "Smím Na dveře pokoje někdo zaklepal. Než mohli cckose podívat?" natáhl detektiv ruku po kabel.liv říci, dveře se otevřely a detektiv Bruniaud
vstoupil do pokoje."Co ještě chcete?" vykřikla
ce. Mladá žena mu ji podala. "Byla jste
stále tady?" zeptal se jí. "Ano, byla jsem dívka. - "Snad neruším?" odpověděl detektiv.
"Omlouvám se, jestli jsem přerušil důležité ob
stále tady, odpověděla dívka podrážděně.
chodní
jednání." "Mám prý podat písemou žádost
"Je to pravda?" obrátil se detektiv na
úředníka. "Ano, mohu to potvrdit." - "Ne o vyplacení mé výhry,"řekla mladá žena rychle.
dělejte s tím takové cavyky,"ozval se ře "Klidně to udělejte,"přisvědčil Bruniaud. "Ve vě
zení na to budete mít času habaděj. Obávám se,že
ditel. "Má staré žetony. To znamená__ "
.budete
muset na nějaký čas přestat s pokusy, jak
"A kdepak jsou?" přerušil ho detektiv. Uká
udělat pomocí starých žetonů z ředitelů kasin
zal mu kabelku-byla prázdná. "Bože můj,
Bruniaude-nejsem přece blázen! Sám jsem ty blázny. Ty žetony ukradl váš přítel dříve, než
žluté žetony.." Bruniaud se obrátil k úřed.byly zničeny." Obrátil se k úředníkovi. "Vymys
níkovi. Ten hleděl na detektiva zvláštním, leli jste to chytře,"pochválil ho."Opravdu dobře.
Ale že jste v takové situaci myslel i na kabelku
rozpačitým pohledem.
"Tak co je?" řekl detektiv. "Je mi líto," této dámy, bylo nápadné. Dejte sem peníze ze
sejfu a půjdete oba se mou." G<SPRANGER

NAŠE KRIMI

Z DOPISŮ

Marie Hostýnské. Od 15 do 16 hod.kajíci pobožnost
s možností sv. zpovědi/individuelní/. V 18 hod.
slavnostní banket za účasti kardinála TOMÁŠKA "Na duchovní víkend od 6. do 8. května se
sesli katolíci z Holandska, Německa a Lu pořadatelé doufají, že přiletí - na nějž je po
cemburku i z Belgie v Achelském klášteře zván jako hlavní řečník president REAGAN. V nedě
Benediktinských trapistů. Promluvy a medi li 26.6. bude v hlavní bazilice ve 12 hod. slavná
tace vedl augustinián Pater Jan VERNER,OSi , mše sv.a od. 14 do 18 hod.bude kulturní program v
^Katolické universitě. - Banket stojí 30 US dol.a
žijící v Eindhovenu - na téma Zamyšlení
nad DESATEREM. Je zajímavé, kolik nového je třeba je zaplatit předem; reservování obstaránám tyto meditace ukázaly i o tak obvyklém , vá pan Jaroslav Kaspar-Paty, 7112 Camp Alger
‘ Avenue, FALLS CHURCH, Virgina 22042. Napíšete-li
tématu, jakým je DESATERO. "
mu, pošle vám oficielní program, kde je mnoho cen
LUCEMBURG
ných informací, též hotely, kde je možné se uby
". .. Na novou liturgii si víc lidí těžko
tovat a ceny. Možná, že by vám mohl zařídit i re
zvyká. Hned na začátku, jak byla před 12
servování hotelu. Ubytování je možné také v kole
ti lety zavedena, vrátila se v nedeli v
ji Katolické university - 23 US dol. a ještě je
jedné zbožné rodině dcera z kostela a po
možné dostat slevu...."
. „ „
vídá matce: "Maminko, dobře, že jsi pro tu
Austrálie
chřipku zůstala doma, vis, v kostele je
"Ted se u nás klade velký důraz na solidní křesvšechno jinačí, modlit se tam nedá, zpívat tanská manželství, je to asi konečně jednou další
také ne, nebylo by lepší pomodlit se doma správná spiritualita, takže Raissa s Jakubem Ma
společně růženec a něco si zazpívat. .. "Ne rt tainem zapadají krásné moderně do řady třebas
bo jiný příběh: Dva důstojní páni se modli Alžběty s Ludvíkem, Zdislavy s Havlem a Hedviky
breviář. Kněžím se totiž doporučuje, když s Jindřichem.., "
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se sejdou, aby se společně modlili. Když
"Nepsal
jsem
z
mnoha,
důvodů;
nevím, kde mi hlava
jsou uprostřed modlení, strhne se bouřka.
stojí-příliš
mnoho
práce-omluva
banální, kterou
Jeden povídá druhému.: Hele, zavřeme to a
raději se pomodlíme, aby nás Pán Bůh chrá má. každý a já mám ještě zvláštní dar si práci vy
nil... Tak se tedy modleme ne při mši sami, mýšlet. Druhý důvod je mnoho nemocí. Už dávno mě
ale mši samu a modleme se spolu s obětují la přijít doba deštů a stále otálí-nyní začalo
cím knězem a ostatními spo luobě tujíčími.. ' trochu pršet-a to je nejhorší, horko, dusno, mno
ho hmyzu a mnoho nemocí. To má pro mne dva ná
ČSSR
"Zde jsem docela sám a potřeboval bych si sledky: mnoho nemocných - mnoho návštěv v nejrůz
občas s někým pohovořit "po našem. ” Zdejší nější době denní i noční. A protože nejsem ze že
kněží prakticky nejsou v "linii progresis- leza a proti všemu imunní, také mne to chytne.
tické", ale také nemají svůj názor jasný. Ale lidé se domnívají, že Padre může všechno, nePři schůzkách se ztratí mnoho času zábavou půjdu-li, pohorší se a tak musím jít, nemoc se
často nepříliš vhodnou, a zbytek přednáš protahuje a. když koneěně nikdo nepřichází, dá se
kami-, debatami, v kroužcích a v pléhu-vše pomodlit breviář a. na několik hodin padnout. Ale
manipulováno. Do pléna se nedostane nic,co jsem Bohu vděčný, že zde mohu být a prosím, abych
tu pobyl ještě nějaký ten rocek..Chcete-li pocho
není v "linii" a. často se přednáší jako
pit
dobře zdejší církevní situaci, doporučuji kni
výsledek debaty v kroužku to, co tam vůbec
hu:Bonaventura Kloppenburg:Die neue Volkskirche,
nebylo-tedy systém zcela komunistický. A
všichni mlčí. Jen mezi čtyřma očima nějaká Pattloch-Verlag, 8750 Aschaffenburg 1981. Doporu
ta narážka, a začnu-li mluvit"here.ticky" čuji dobře prostudovat a dát i jiným, resp.pod
tj.katolicky, každý se raději vzdálí..." statné části uveřejnit v KLUBu a. jinde. Vatik.
rozhlas ve vysílání pro Již. Ameriku by měl mluvit
Již. Amerika
jasně
a odhalovat, jmenovat osoby nejvíce anaažo"Bez obtíží jsem dojel do Prahy. Město se
vané a varovat před nimi... Myslím, že je nejvyšší
mi líbí, zejména vnitřní město nalevo a
napravo od Karlova mostu má neobyčejně mno čas odhalit pravou tvář TEOLOGIE OSVOBOZENÁ a
ho kulturních památek a museí. Čechové mi ukázat světu jasně, že se tu skrývá komunismus
připadají spíše zachmuření a vážní. Všude pod rouškou náboženství.. Je jistě dobré, že kard.
jsou policisté. Zboží je tak špatné, že si Tomášek odňal cirk, souhlas KN, ale měl by srovnat
zdejší časopisy, které vycházejí s cirk, schvále
je můžeme opatřit velmi levně..."
ním, viděl by, že KN jsou ještě velmi náboženské.
ČSSR - Švýcarsko
"Vysvěcení české kaple ve Washingtonu za Zde je přímo zakázáno mluvit o náboženství, "obnočíná v pátek 24. 6. v 17 hodin. "Svatá hodi vená''katechese se vůbec o náboženství nezmiňuje.
na" a kázání v češtině i v angličtině pře Kard. LorSchneider z Fortaleza veřejně prohlásil,
nesení ostatků sv.Jana Nepomuckého Neuman že řeholnice, které "nejsou v linii "zde nemají
na. V sobotu 25.6.v 11 hod. pošvěcení oltá co dělat. Na nábož. schůzkách se mluví o politice
a boji proti kapitalismu či třídním boji.
ře v kapli a slavná mše sv.v kapli Panny

Snad by bylo dobré upozornit Misereor i Adveniat, aby přezkoumali, kam dávají peníze. Při
poslední kněžské schůzi řekl jeden kněz, ze múze každému, kdo získá sestry pro svou farnost
zajistit plat z Evropy. Ale sestry odmítají pracovat ve škole, celý čas věnují "uvědomová
ní" lidu, t.j. navětěvují rodiny a mají přednášky o lidských právech a politice, nabádají
ke vzpouře a činnosti pro změnu vlády - ale odmítají učit náboženství. Mši sv. nepotřebují,
denní modlitba je ztráta času. Dají se vydržovat z Evropy, aby pomáhaly příchodu komunismu.
Mám však dojem, ze v těchto organizacích v Evropě sedí také lidé, kteří mají stejné názory
jako tito "moderní". V Misereor jsem se setkal s jedním a druhého z Misereor jsem poznal v
Rio de Janeiru. Jsou naprosto stejní jako tyto sestry.. .Bučíme stále spojeni v modlitbách...
Modlete se za mne!"
„
.
Brazvlie.
"Náš biskup řekl o jednom zbožném a rozumném knězi, že má "názory jako Lefebvre". Jednak
jeho důkaz - ad hominem - je nejslabší, jednak má-li Lefebvre názory jako tento kněz, tak
by to měl být skvělý chlapík. Tento kněz je zbožný, myslí logicky a drží se celého
učení katolické Církve. Copak ti, kdo se odváží věřit tomu, co učí katolická víra, jsou
už vyhnand ve vlastní Církvi? Vypadá to, jako kdyby "předkoncilní" byli nemoderní, zasta
ralí, předpotopní. Ale raději budu "nemoderní"a"tradiční" s Kristem než "moderní" s těmi,
kdo hodnoty naší víry - a vůbec lidské hodnoty a západní kulturu ničí...."
NSR
31
pobyt v nemocnici. Nej lepší ochranou proti sebe
vraždě jsou důvěryplné, láskyplné vztahy v rodi
ně, k přátelům a známým, ale také pevná víra nebo
V posledních letech
dobrý světový názor, silný zájem v zaměstnání.
ve švýcarsko ubylo do
Každý máme příležitost vlastní aktivitou a pozi
pravních úrazů, ale
tivním chováním rozbít pocit osamělosti u bliž
přibylo sebevražd.
ního. Mučí-li někoho myšlenka na sebevraždu musí
Nebezpečí sebevraždy
vědět, že se může se svými obtížemi obrátit na
obvykle mohou lidé,
přátele či důvěryhodné lidi, např.na dobrého kně
žijící v blízkosti
ze. Pro nemocné, osamělé, staré či životem zkla
takové osoby poznat,
mané lidi to nemusí být jen lékař či duchovní,
mají-li uši i oči
ale i láskyplný člověk bez lékařského či teolo
otevřené a odváží se
gického vzdělání. Kolik set tisíc zachránil např.
s ohroženou osobou
sv.Jan Vianney, který měl tak malé náboženské vě
mluvit.
domosti, že nesměl rok zpovídat. Měl však pevnou
SINALY SEBEVRAŽDY
víru, a o tu se opírali ostatní.
Domníváme se, že lidé o svých sebe
Někdy je mostem chuti k životu i telefonický
vražedných úmyslech mlčí a kdo o nich ho
rozhovor. Kdo nemají nikoho, mají tak zv.Dargebovoří, sebevraždu nespáchají. Ale až 80 %
tene Hand, tel.143.
ohrožených o svém úmyslu mluví. Chce-li
Nejvíc pomůže ohroženému naše pozornost, pochope
člověk řešit kritické situace sebevraždou,
ní a trpělivost-víc než léky. Jsou ovšem případy,
bojuje v něm pud po sebezáchově a pud po
kdy je lépe zavést ohroženého k odbornému vyšet
úniku do smrti. Kandidáti sebevraždy mají
ření, většinou však - aspoň ve svém okolí - může
obvykle nutkání o svých problémech mluvit
me vytvořit ovzduší vzájemné důvěry, ochoty pomo
a signál sebevraždy musíme brát vážně!
ci, oporu...Aby ohrožený věděl, že se má kam jít
ZNÁMKY SEBEVRAŽEDNÉHO ÚMYSLU.
vymluvit, vyplakat, že máme pro něj čas, útěchu a
Je jich mnoho, většinou se prozradí depre pohlazení. Zvlášt dobrá jsou hluboká společenství
sí, ztrátou zájmu o svět a hodnoty, z kte v nichž se žije z věčných hodnot, exercicie a du
rých dosud žili. Mizí bojovnost, vynořují chovní víkendy, ale i poutě, zájezdy, výlety. Je
se myšlenky na sebevraždu. Např.politicky dobré najít si zkušeného duchovního vůdce a občas
činný člověk nečte noviny, sportovní -fanou ■se vyzpovídat, poradit, svěřit se mu.
šek se nezajímá o zápasy, jiný už nesedí u Nechodme kolem sebe lhostejně, nýbrž pozorně. Ne
televize, nechodí na koncerty a do divadla yyzvídat, ale taktně si všímat a taktně pomoci.
zanedbávají se vztahy k druhým,aktivní li ■Někdy stačí maličkost, pozornost k svátku, k na
di už nic nezajímá, jsou nerozhodní. Obvyk rozeninám, pozdrav, telefon, zájem, lístek z do
le trpí nespavostí, pesimismem, ztrácí na volené a klíčící nechut k životu je ta tam!

SEBEVRAŽDA

váze, ničeho si nevšímají, společensky za Pro mladé lidi je důležité útočiště dobrá rodina
ostávají a mají pocit, že nic nemá cenu
a rodiče, kteří se opravdu vroucně milují. Děti
a nedovedou se soustředit.
to dobře vnímají a působí to na ně, když ne hned,
ZÁCHRANA - POZORNOST, POCHOPENÍ,TRPĚLIVOST tedy po letech.
Dr<w p
Léky proti depresi nestačí, ani vnucený

CO NOVÉNO VE SVĚTĚ
Poprvé byla do arabštiny přeložena kniha
JP II.Láska a odpovědnost z r.1960.

Zvláštním vyslancem k zahájení sv.Roku v
Nazarete ustanovit sv.Otec latinského pa
triarchu Jerusalema G.Beltrittiho.
Papež povýšil freisingský dóm Panny Marie
na spolukatedrálu mnichovského a freisingského arcibiskupství. Hlavní katedrálou
je mnihovský Liebfrauendóm.

O velikonocích bylo v katedrále v Ngozi pokřtěno
400 dospělých. Krtu předcházelo obřadné pomaza
né olejem.
Nejvýznamější umělecká díla z kostela a kláštera
františkánů v Salzburku budou poprvé vystavena
od 14.5. do 16.10. v městském museu.

Ve Vietnamu žije přes 3 mil.katolíků. V r.1980
méli 2000 knězi, 36 biskupů, 2 arcibiskupy a
jednoho kardinála.

Brzy bude dokončena první část restaurování
einsiedelnského poutního kostela. Je opět vidět
Katolická Církev s východním obřadem dosta barvy a ozdoby z XVIII.st. přídavky z XIX.st.by
ly odstraněny. Než se tam bude slavit mše sv.,
ne svůj vlastní církevní zákoník - vedle
bude nutno umístit nový oltář, nové chorové la
cirk, zákoníku pro katolíky západ.obřadu.
Biskup Johannes B.M.Gijsen z Roermondu-Ho- vice, najít důstojné místo pro svatostánek a
vhodné místo pro sbor. Práce bude dokončena o
landsko, protestoval proti zřízení odd.pro
svatodušních svátcích 1984 a je možné, že sv.
umělé osemeňování v nemocnici sv.Anny v
Otec při návštěvě Švýcarska posvětí nový oltář.
Maastrichtu. Takové zařízení nemůže sice
Katalánská provinční vláda zamítla povolit evan
Církev zakázat, ale od podobného zásahu
gelickou rozhlasovou stanici. Důvod neudala.
vážně každého odrazuje.
USA president Reagan zveřejnil v časopise Human
V r.1982 bylo vysvěceno na kněze 92 členů
Life
review článek, v němž prohlašuje, že chtějíSteylerské misijní společnosti-loni 86. Nej
víc v Polsku - 20. Vydávají si tam nový mi li USA zůstat svobodným národem, musejí zrušit
umělý potrat - zatím dovolený - stejně jako v
sijní dvouměsíčník Misionář, informující
min.století zrušily otroctví. Vyjadřuje naději,
o práci Steylerských misionářů v misiích.
že Nejvyšší soud zreviduje své rozhodnutí z r.
Počet mladých kněží v Polsku stoupnul z
589 v r.1977 na 773 v r.1982. Předešlý rok 1973, kterým umělý potrat povolil.

se v seminářích připravovalo na kněžství
7225 mladých mužů. Není tedy příčinou ne
dostatku kněží celibát, ale špatná víra.

Mariánské poutní místo Kavelaer navštívilo
v r.1982 asi 620 tisíc poutníků, z toho
750 skupin a procesí, z těch asi 100 peších,
30 na kole. Silné stoupnul počet poutníků
z Holandska a z Belgie.
Světící biskup z Westminsteru James O*Brien
referoval o poslední cestě na Kubu. I když
je ústavou zaručena svoboda náboženství, v
praxi každý, kdo by jednal proti ateistic
ko komunistické vládě musí počítat s trestem. Z 8,5 mil.katolíků jen asi sto tisíc
žije ze své víry. Stoupá tam však počet
poutníků, např.mr.přišlo do mariánského
poutního místa St.Lazaro na 200.000 poutní
ků, ačkoliv místo je pro dopravní prostřed
ky skoro nepřístupné.

Mezinárodní soutěž mladých na téma Co pro
mne znamená Kristus, vypsalo Missio v Cá
chách v r. 1982, u příležitosti své 150 ti
leté existence. Celkem přišlo 767 příspěv
ků od mladých z 46 zemí třetího světa. 10
nej lepších dostane studijní stipendium na
rok.
Podle zprávy UNO bylo za posledních 15 let
popraveno nejméně 2 mil.lidí, většinou po
crátkém procesu a často nespravedlivě. Na
^opravách se podílí 40 zemí.

katolická Církev v Burundi prozívá velkou
ibrodu-už 65 proč.obyvatel jsou katolíci.

Belgické a nizozemské bisk. konference a lucembur
ský biskup pozvali JP TI.na návštěvu zemí Bene
luxu. na jaré 1984.

Za 10 let získali v Kanadě mezi všemi nábož.
skupinami budhisté nejvíc stoupenců,jejich po
čet vzrostl o 223 Z - na 52.000 osob - zřejmě
přistěhovalci z Asie. Mezi křestany získávají
pentekostálci, nejvíc ztrácejí anglikáni.

Dnes je v Církvi 136 sekul.institutů, z toho
exemptních/podřízených přímo papezi/asi 50 a ma
jí asi 50.000 členů.
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Juan Diego, onen mexický Indián, kteremu se 9.12
1513 zjevila Panna Maria Quadalupská, bude možná
blahořečen. Už sv.Otec se r.1979 při návštěvě v
Mexiku podivil, že dosud není svatořečen. Nyní
byl příslušný materiál shromážděn a zaslán v r.
1981 do Říma. Postulátor doufá, že proces blaho
řečení ještě letos překročí rozhodnou etapu,
Diego zemřel ve věku 74 let a hned se k němu Me
xičané začali modlit. Panna Maria se mu zjevila
12 let po dobytí země Aztéků Cortesem. Diego
byl katechetou, pomáhal bližním a po úmluvě
s manželkou žili 50 let jako bratr se sestrou.

Příští Německý den katolíků bude 1984 v Mnichově
Ve vlasti bylo zrušeno předvolání P.Josefa Dolisty před okresní soud v Mělníce. Měl být souzen
4.5. Byl obžalován, že doma ilegálně vyučoval
skupinu studentů střední země3.školy. Došla i
zpráva, že 86 katolíků se obrátilo na presidenta
Husáka se žádostí, aby bylo zastaveno stíhání
členů řeholních společenství.

Vatik. rozhlas chce zlepšit vysílání v západní
Číně ták, aby zasáhl miliardu Číňanů.
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ŠVÝCARSKÝ PLÁŇ

OSLEPNÍ PRACOVNÍ SCHŮZKA MLADÝCH V
CURYCHU před prázdninami,inf,P.šimčík, 18 hod. 24.6.

VÝLETNÍ NECELE 00 SCHWARZWALDU.s piknikem. Mše sv. v
3onndorfu v 11 hod.
26.6.

BOHOSLUŽBY
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BÁLEM-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Aemtlers tr.4 6. 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 mesiaci-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
LUCERSI-St.Peterskapelle, neděle 19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost, sv.Petra, St
Peterstr. 11.P.šimčík posílá pozvánky
SOR/rHUR^-Spitalkirche, každou 2. nedě
li, P.Birka
10,30
ST.GATLEN-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nád
voří
18,00
Po mši sv. beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
WINTE ETHUR-S t. 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.mšz sv.rozeszlajz misioná
ři sami a rádi je sdeli i telefonicky
zájemcům. Na ne se obratte i v záleži
tostech křtu, pohřbu, vyučováni nábo
ženstvy a pod.
P.JAN BIRKA, 6006 LUZER4, Schadrútistr.26, tel.041-312635
P.Jos.ŠIMČÍk-8004 ZURICH,Brauerstr.99.
t.01-2415025, P.Ant.BANÍK-01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 MDRCES, La
Longeraie, tel.021-717713
P. Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.
P.Alois ONDREJKA, salezián,4058 Basel,
Lindenberg 21.,t.O61-321944

POSVĚCENÍ

ČESKě

KAPLE

v

národ.svatyni Neposkvrněného

Početí ve Washingtone. Zájemci získají informace:
Msgr Ludvík NĚMEC, 9601 Germantown Avenue, Chestnut
Hill, PA 19118, nebo Most.Rev. John L.MDRKOVSKÝ,Bishop of Galveston and Houston, 1700 San Jacinto St.
P.0.907, Houston, Texas 77011.
24.-26.6.

SYMPOSIUM o arcibiskupu A.C.STOJANOVÍ, Haus Religiose
Bildungstátte, Schonenberg 21,7090 Ellwangen-Jagst
tel.07961/3025. Přihl.a inf.Tchechische kath.Seelsorge, 8.Munchen 5.,Klenzestr.66. T.089/2604062,1.-2.7.

NÁRODNÍ POUŤ V ELLWAAIGEN začíná slavnostní mší sv.
v 10 hod.v basilice sv.Víta /NSR/

2.7.

LETNÍ TÁBOR ČESKÝCH DĚTÍ U MOŘE - přihl.P.Šimčík

31.7. - 14.8.
LETNÍ TÁBOR PRO SLOV.DETI/8-12 let/inf.a přihl.

P.Ondrejka, Basilej, Calambrone-Pisa.

17.-31.7.

LETNÍ TÁBOR PRO SLOV.DETI/12-18 let/v Torvajanica

/Rím/,prihl.a inf.P.Baník

17.-31.7.

SYMPOSIUM KIRCHE IN N0T:W0 IST DEIN BRUDER ÁBEL. Kónigstein i.T. BRD. Přihl.Haus der Begegnung
4.-7.8.
SYMPOSIUM KŘESŤANSKÉ AKADEMIE VE VERONĚ o Sv.Vojtě

chovi, vede Msgr.Dr.J.Pole.

24.-28.8.

III.EVROPSKOU KONFERENCI na téma NAŠ ÚPĚL V EVROPĚ
pořádá v Bernu, Waldhotel Gurten Švýc.skupina Společ.
pro vědu a umění. - Inf.a přihl. do 15.7. u gener.
sekretářky SVU: Olga Komersová, Obermattstr.10.
CH-3018 BERN,tel.031-340877 - po 18 hod./26.-28.8.

PODZIMNÍ VÍKEND S OTCEM CYRILEM STAVĚLEM V QUARTENU,
přihl.P.Vondra, P.Šimčík, cca 80-90 frs 28.-30.10.
SETKANÍ MLÁDEŽE, duch.obnova, sport, zábava. Vede P.

J.Koláček v našem domě v Casies, Itálie, již.Tyroly,
inf.a přihl. P.šimčík, P.Birka
26.12.-2.1.

JARNÍ VÍKEND V QUARTENU

30.3.-1.4.84.

EXERCICIE V BETHANIEN povede P.R.KUNERT,SJ. 5.-8.4.
ZÁJEZD ZE ŠVÝCARSKA DO NORIMBERKA k P. KUČEROVI

29.5. - 3.6.

BLAHOPŘEJEME MANŽELEM FORMÁNKOVÝM k narození první
vnučky Marie Kristýny v Brazílii.

MÝDLO sestře Lie,OSB,St.Elisabeth Leprory Hospital,
P.0,Ndanda-Via Lindi, Tanzania, East Africa - neposí
lejte letecky a POSÍLEJTE JEN DOPORUČENĚ!
KNIHY NA DOVOLENOU-ČESKÉ - má pro Vás náš tiskař pan
Milan CIMBUREK, Badenerstr.698, 8048 Curych

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU PŘEJE REDAKCE

VYŠŠÍ ZNÁMOSTI
Vy už se sotva budete pamatovat na jméno Josef Bělský. Jmenoval
se vlastním jménem Josef Forman. Naposledy byl členem Městských
divadel pražských a umřel před několika lety. V rozkvětu své umě
lecké dráhy býval miláčkem Prahy, operetním mladokomikem. Byl to
hodný, vzácný člověk, s bezvadným společenským chováním a vystu
pováním a výborný kairarád. Bělský, kterého jsem navštěvoval až dc
jeho posledních dnů, znal stovky historek ze společenského i di
vadelního světa. Nejneuvěřitelnější na ime zapůsobily dvě z nich,
ale, jak jsem se z písemných dokladů mohl přesvědčit na vlastní oči, byly obě pravdivé.
Začátkem první světové války byl povolán na vojnu. Simuloval za vydatné pomoci lékařů vleklý
zánět středního ucha a ležel
Varaždíně v jakémsi klášteře, proměněném za války v lazaret.
S ním v jedné místnosti leželo šest říšskoněmeckých kadetů. Čekali na uzdravené a na odchod
do pole. Bělský na vyreklamování z vojančiny a na návrat k divadlu. Hoši se bavili a vesele
trávili čas rekonvalescence. Nejvíc se Pepíček skamarádil s jakýmsi Kurtem. Často ošálili
strážce pořádku a propašovali do pokoje jednu či pár flaštiček na zpestření špitální nudy.
Nad zažloutlými fotografiemi z těch dob se Bělský rozpovídal: "Často jsem vzpomínal, co se
s Kurtem stalo, jestli padl nebo ve zdraví přežil, ale zprávu o něm jsem nedostal."
Přešla válka, první republika, nadešel protektorát, zateimění a - heydrichiáda. Pepíček se
vracel z večerního představení domů do Holešovic, potmě zastrčil do dveří klíč a náhle ho
obstoupilo šest esesáků:"Sind sie Josef Forman-Bělský? Schauspieler? Půjdete s námi!" Milého
Pepu naložili do auta a vezli na Letnou. Co jsem provedl, meditoval Pepíček, kam mě ti chla
pi vezou. V duchu procházel posledními dny:"Že by ta husa, co jsem v sobotu provezl? Nebo
pytlík mouky od kamaráda z venkova? Nebo jsem někde něco řekl?"
Auto zamířilo termou Letnou k Hradu. Esesáci zarytě mlčeli. Vůz zastavil na hradním nádvoří,
Pepíčka vyzvali, aby vystoupil a šel s nimi. Na jedny dveře esesák zaklepal, vešel, hned se
vrátil a nechal Pepíčka vejít. Velká, stylovým nábytkem zařízená místnost, koberce, na stole
láhev koňaku a cigarety. Za stolem vstal v uniformě generála SS muž a vítal nočního hosta:
"Tak přece jsi to ty! Máme skvělou organizaci. Včera jsem se o tobě zmínil a dnes mi tě při
vedli. Posad se, jak se máš Pepi?" Generál SS byl bývalý kačtet Kurt von Daluege, po Heydrichovi nový říšský protektor. Zkopmělý Pepíček seděl dvě hodiny na návštěvě a sám nevěděl,
jak se dostal domů. Na rozloučenou mu dal Kurt vizitku-viděl jsem ji-SS-Obergruppenfuhrer
und General der Polizei Kurt von Daluege. Na ni připsal pan protektor třímístné číslo, kdyby
prý ho v těch těžkých časech Pepi potřeboval. 34
Uplynul týden. Pepi seděl v kavárně a náhle zjistil, že si nevzal náprsní tašku, kde byly
peníze, doklady a brýle. A do kavárny vstoupila policejní kontrola. Zoufalý Pepíček poprosil
velitele, jestli by si mohl zatelefonovat, ale bez brýlí nemohl přečíst číslo na vizitce.
Když ji ukázal velitelovi, ten sklapl kufry a s úctou Pepíčka zdvořile vypoklonkoval k vý
chodu."Měl jsem strach, aby mě nikdo neviděl, aby si lidi nenysleli, že jsem nácek!"
Šlamastyka s prvním rukováním byla zánětem středního ucha zlikvidována. Koncem první světové
války, za vlády císaře Karla, si vojenští páni vzpoiměli na Pepíčka podruhé. A tak se octl
ve vršovických kasárnách, v munduru, bez přísahy a tím také bez dokladů. Zoufalá situace.
Náhle si Pepíček vzpoiměl na doby před válkcu, kdy byl důvěrným přítelem nynějšího císaře,
tehdy kadeta u brandejských dragounů. Oba netušili, co je čeká, Pepíčka vojna, Karla císař
ský trůn. Karel byl známý flamendr a světák, dvořil se operetní sub re tě, Pepíčkově kolegyni,
a protože podle dvorské etikety s ní nesměl na veřejnosti chodit sám, dělal mu Pepíček tře
tího. Te3 dlouho neuvažoval. Zběhl z kasáren, nasedl do vlaku a jel do Vídně za císařem, aby
ho z vojny vysekal. Ale císař byl v hlavním stanu v Baden-Badenu. Pepíček jel tedy za ním.
Nevím už přesně, jakou složitou cestou se mu podařilo vymoci si audienci.
"Jak mě přijme?" honily se mu hlavou myšlenky,"vždyt už je to nějaký ten pátek! A jak ho
mám titulovat? Říkal jsem mu vždycky Karlíčku, te3 mu mám říkat Výsosti nebo Veličenstvo?"
Dveře se otevřely, dva adjutanti ho pozvali dovnitř a za stolem vstal císař Karel. Hleděl na
Pepíčka jako na zjevení, pak přerušil jeho rozpaky:"Servus, Pepi, co tady děláš?" Bavili se
ohromně celou hodinu, Karel nezdvořile odmítal pokusy pobočníků toto setkání přerušit. Pro
brali všechny známé, všechny hospody a lokály a pak se Karel zeptal: "A co vlastně potřebu
ješ?" Když zjistil, oč jde, prohlásil, že je to maličkost, srdečně se s Pepim rozloučil, podepsal jakýsi papír bianko, že mu to v kanceláři doplní. Propuštěný Pepi cestoval zpět do
Prahy. A bez dokladů dojel až do Vršovic. Tam ho zadržela vojenská nádražní kontrola, vyká
zal se císařským glejtem, ale byl zatčen a považován za blázna, až se vše vyšetřilo.
"Byl to moc hodnéj člověk," říkal Pepi,"ale bylo mi ho líto,jak v tom hlavním stanu zestárnul

HUMOR

být mladší, pane doktore.
Já chci být naopak starší!"
Tri prvňáčci diskutují o
tom, odkud se berou děti.
Němec říká:"U nás nosí prý
děti čápi ."Francouzský chla
pec namítne:"Zdá se mi, že
to má co dělat s erotikou."
A švýcarský prvňáček dodá:
"Také to nevím přesně, ale
určitě je to u nás různé

Když učitelka vyzvala
žáky, aby uvedli případ
na tak zv.rozpolcené po
city, přihlásil se Novák:
"Prosím, kdybych viděl,
jak učitel matematiky se
řítí do propasti s mým
novým kolem.”
Ptali se starého mládence, proč se dosud ne
oženil. Odpověděl:"Nebudete tomu věřit, ale podle kantonů."
chci, abych se ráno mohl rozhodnout, na kte "Lízo, kdyby přišel Goldstuck, abych mu zaplatil
ré straně postele slezu."
dluhy, řekni, že jsem v lázni." Goldstuck přijde
"Moje žena má velmi špatnou pamět.""Hodně
a Lízá ho zavede k dlužníkovi. Když návštěvník
zapomíná?" "Naopak, vše si pamatuje.”
odejde, vyčítá dlužník Líze, že se neřídila jeho
Host v restauraci:"Pane vrchní, nový ubrou nařízením."Ale já mu to řekla,"brání se Lízá,"a
sek; tenhle je děravý.""Pardon, ne děra
on řekl, že v prosinci se už nikdo ne
vý , je jen špatně složený."
koupe.”
35
V ranním šeru ložnice se ozve unavený
Tatínek synáčkovi:"Za každou jedničku
hlas:"Je čas vstávat Emilko..
dostaneš dva dolary."Synáček paní uči
Dítě konečně usnulo."
telce: "Slečno , nechtěla byste si něco
Starý pan Muller se začne
vydělat...? Řekněme sem tam dolar..."
bavit sám se sebou. Žena do
"Tenor máte dobrý, ale přednes není
vede psychiatra. Starý pán
správný. Musíte do toho vložit víc ci
se rozčiluje:"Když konečně
tu. Byl jste už někdy zamilován?""Byl,
začnu mluvit s rozumným člo
ale nezpíval jsem při tom.”
věkem, tak mě považují za
Skot si jde ke krejčímu pro plášt pro
blázna!"
synka. Plášt mu krejčí přešíval ze
"Chtěl bych vědět, jak se bustarého pláště po dědečkovi. Žádá po
do chovat moje děvče ke mně
krejčím také zbytky látky."Zbytky ne
po svatbě, abych se nenapájsou. Naopak, látky bylo tak málo, že
lil.”"Tak si všimni, jak jed
jsem musel použít i děr.""Na co děr?""Maná se svým mladším bratrem! ”
lé jsem použil na knoflíkové dírky, velkých na
'Řeknu vám, že moudrý člověk by tak nejednal otvory pro rukávy."
jako vy.""A od koho víte, jak by jednal
Dvě přítelkyně pomlouvají třetí:"Je pravda, že
moudrý člověk?"
Klementina věří na strašidla?""Co tě napadá?
"Může mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl
Vždyt stojí často celé hodiny před zrcadlem."
mezi elektrickým proudem a bleskem. ""Prosím, "Proč máš uzel na kapesníku?""Abych nezapomněl,že
za blesk se nemusí platit."
jsem protialkoholik.""Ale právě jsi vypil whisky'.'
Skota přišel navštívit kamarád a zdržel se "Ovšem. Vzpomněl jsem si na to, že jsem protial
do oběda."Jen s námi zůstaň na oběd! Než s< koholik teprve, když jsem si utíral ústa."
najíme, můžeš si zatím něco přečíst."
Vrchní panu Novákovi, který právě vstupuje do
Učitel v hudební škole:"Dnes je jubileum
své hospody: "Vaše paní už třikrát telefonovala.’’'
slavného skladatele Verdiho. Z piety k němu "Tušil jsem to. Proto přicházím tak pozdě."
nebudeme dnes hrát žádné jeho
"V Londýně je taková mlha, že není vidět
skladby.”
na dva kroky.""Byl jsem v městě, kde byla
Manžel havaroval s naším
ještě větší mlha.""V kterém?1
úplně novým autem! - A co
"Nevím. Taková tam byla
se mu stalo? - Má úplně
mlha!"
rozbitý pravý blatník.
Otec se rozčiluje:"Nedovo
"Mám šaty pro každý den
lím, aby sis brala takového
v týdnu.""Ukážeš mi je?”
hlupáka! "Dcera ho uklidňuje
"Mám je právě na
"Ale tati, vždyt to není na
sobě!"
dlouho!"
"Chtěl bys levně
Marek dostal nové brýle
koupit starožitné hodiny?""Rád!" Přijď k
"Vidíš teď lépe?"ptá se
nám v neděli. Děda má sluneční hodiny."
ho maminka." Ano, určitě,
"Nemohu vás udělat bohužel mladší,"říká
vidím lépe, tatínku."
lékař velmi staré dámě. " Ale já nechci

KLUB,
8735 ST.GALLENKAPPEL,
SCHWEIZ

MÁTE BYSTROU MYSL?
UHÁDNETE,

KDO

TO

JE

?

a. Jako mladého muže ho povolal Julius II.v r. 1514 za
stavitele chrámu sv.Petra.
b. Napřed pracoval ve Florencii, papežské komnaty vy
zdobil freskami.
c. Nej známější dílo-Sixtinská Madon a-je v Drážďanech.

a.

c.

Temperamentní španělka, spojila činnost ve svě
tě s hlubokým duchovním životem.
b. Od ní pochází úsloví:"Kdgž tančit, tak tancÁt, když
koroptev, tak koaoptzv, když pu^t, tak pa^t."
Se sv. Janem od Kříže zreformovala zpohodlnělý a zesvětačelý karmelský řád._____________

a.

Milánský arcibiskup, považovaný za nejučenějšího muže doby; pod jeho pravomoc spadala i
část Švýcarska. Byl příbuzný papežův.
b. Pracoval na tridentském sněmu a silně jej ovlivnil i uváděl v život jeho refomy.
C. Je patronem dobrých knih,

36

KDY A KDE SE ZJEVILA PANNA MARIA JAKO MATKA CHUDÝCH?

JAK SE JMENUJE JEDINÝ ŘÁD VÝCH.CÍRKVE A KDO JEJ ZALOŽIL?
KTERÉHO SVĚTCE POVAŽUJEME ZA POVODCE SV.rBžENCE

KTERÉ TŘI ŽIJÍCÍ OSOBY V KATOLICKÉ CÍRKVI M0ŽENE POVAŽOVAT ZA CHARISMATIKY?

