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kdo čte pečlivě evangelia, jistě se setká s postavou, která je pcměmě ve stínu - a přes
to nám má mnoho co říci. Je to Marie Kleofášově, stojící s Pannou Marií pod křížem. Tato
žena byla zřejmě švagrová Panny Marie, sestra sv.Josefa, neboř podle ústního podání se otec
Panny Marie jmenoval Joachim a ženy přebíraly jména svých otců - nehledě k tomu, že dvě
sestry by nemohly mít stejná jména - Marie.
To však není podstatné. Podstatná je přátelská láska obou žen. Že šla Maria s Ježíšem, svým,
milovaným synem, křížovou cestou až na místo jeho smrti, je celkem přirozené, ale že ji do
provázela věrná přítelkyně, není už tak docela přirozené.
Máme všichni své zkušenostmi s přáteli. Jakmile se octneme v tísni, někteří se od nás od
loučí a čím větší nebezpečí jejich život k vůli nám ohrožuje - tím víc chladne přátelství,
ba mění se někdy i v nepřátelství. Za okupace se hlásila k dívce, "ozdobené" žlutou hvěz
dou jediná spolužačka - a krátkým, přátelským a samozřejmým rozhovorem jí udělala tak nesmír
nou radost, že jí vstoupily slzy do očí. Za okupace byli tito lidé nebezpeční vyvrženci.
Co teprve znamenalo, objímat a podpírat matku "zločince" uprostřed hulákajícího davu, mezi
poštvanými lidmi, před veleradou, farizei a saducei.
Všinměme si, jak jsme slabí vůči veřejnému mínění. Jak často zrazujeme ze strachu pravdu,
nehlásíme se k ní, krčíme se v koutku. Jak se podvědomě odlučujeme od lidí,kteří mají odvahu
se hlásit k tomu, co je pravdivé a dobré - ale nepopulární a posmívané.
A nejen my, i ti, jejichž povinností je pravdu hájit, prosazovat, mluvit. Kolik kněží se bo
jí od oltáře či ve škole mluvit o Zlém duchu - třesou se před posměchem dětí - o andělu
strážném, o neomylnosti učitelského úřadu Církve a jiných pravdách, kterým se progresisté
/a komunisté/vysmívají. Někdy se zdá, jakoby se člověk musel stydět za to, že je katolíkem!
Marie Kleofášové neváhala doprovázet svou přítelkyni. Nevšímala si davu, nedbala na to, že
vlastní učedníci - až na mladého Jana - svého Mistra opustili. V jejím srdci hořela láska k
těžce zkoušené přítelkyni a k jejímu nevinně odsouzenému synu. Vyvodila ze svého přátelství
důsledky - i když byly pro ni nebezpečné a těžké; neck pustila,
aby se Maria prodírala davem sama, aby zírala opuštěná na Syna,
umírajícího v mukách na kříži. Jistě, žena tehdy tolik ohrože
ná nebyla-co znamenala žena?-ale musela počítat s tím, že bude
v nebezpečí její rodina, vlastní děti - a přesto klestila pří
telkyni cestu davem, vytrvala pod křížem.
V těžkostech poznáme přátele! Boháč, slavný človek, ba i všed
ní člověk má přátel dost, ale jak rychle se rozprchnou, když
boháč zchudne, slavný člověk je popliván, všední klesne do
hanby. Jen si trochu prozpytujme svědomí. Nejen o přátelích,
kteří už nejsou vlivní, bohatí, slavní, ale i o těch, kteří
mravně klopýtli a čekají, až jim přítel taktně z mravního kalu
pomůže a očistí je. Takových přátel je nejméně: bud mravní pád
vůbec nevnímají nebo se tvrdě odvrátí. Oba postoje jsou stejné
projevy nelásky vůči přátelům. Marie Kleofášové, nauč nás pra
vému přátelství!
Vaše
redakce

vybrat 2,5 mil.šilinků, aby se mohly varhany zase
opravit. Vídeňské Neue Kronenzeitung přišly na
Při návštěvě Poznaně prohlásil sv.Otec 20.7. myšlenku, prodávat v kioscích a jinde asi metr
dlouhé periskopy"papaskopy", kterými by diváci vi
Voršilu/JuliiAjedochowskou, voršilku, za
děli sv.Otoe i když jim lidé jeho postavu zasti
blahoslavenou. 21. odcestoval do Katovic.
Vrcholem návštěvy byla mše sv.k 600 letému ňují. Sv.Otec přijme ve Vídni také vědátory, mělvýročí existence Černé Madony v Čenstocho- oe a žurnalisty. O organizaci tohoto podniku se
starají katol.stud.organizace. Mezinárochí stud,
vé, které se zúčastnilo přes milión věří
cích. Při ní se zasazoval sv.Otec za svobo kongres se koná na téma:Naděje z vědy-naděje z
du a samostatnost Polska. Večer pak žádal víry." Evropské křest.studentské svazy organizují
polské biskipy, aby byli jednotní s prima studentský kongres na téma:Evropa - skutečnost a
sem Glenpem a hájil činnost Církve v duchov ideál. Vrcholem bude sympozium: Křestan a Evropa,
ním i společenském životě země. U příleži kde bude hlavním referentem Otto von Habsburg, dá
tosti jeho návštěvy bylo propuštěno 55"po le gener.sekretář Franz Karásek z Evropské rady
ve Strassburgu a arcib. Alois Sustar z Jugoslávie.
litických" vězňů. Ve vězení je ještě 147
vězňů a 450 čeká na soudní řízení. Polská K 150 výr. od narození J.Brahmse se konal v Assisi
televize vysílala 30 hodin jen o návštěvě po páté me zinár. festival Musica Pro Academie
sv.Otoe, na I.programu se vysílalo 4 hodi Musicale Ottorino Respighi. Příští rok se koná na
ny, na II. 3 hodiny, zbytek převzaly místní téma Láska v evropské hudbě všech období.
stanice. P.S.Matka nové blahoslavené, nar. Spojeným Národům byla darována socha sv.Anežky,
1865 v Rakousku, byla Svýcarka - Josefina která přežila výbuch atomové bomby v Nagasaki,
ačkoliv barba vybuchla asi 500 m od ní-socha pouze
Salis-Zizers.
zčernala. V budově NS je už od valného zasedání
Komunistický president Mozambiku nařídil
evakuaci tisíců lidí, kteří se pro nesmírná o odzbrojení loňského reku; po skončení požádali
funkcionáři SN, aby jim byla darována. Bude tedy
sucha nahrnuli do velkých měst. Na státní
útraty budou dopraveny zpět jen osoby ,které tato socha farnosti Urakán v Japonsku natrvalo
se přihlásí dobrovolně. V druhé fází budou místěna v newyorském paláci.
nebo už jsou deportováni ti, kdo nemají po Hrál Saudské Arábie navrhl při nedávném
volení k pobytu či k práci a osobní průkaz. projevu v Mekce účastníkům mezinárodního symposia
reformu některých kánonů islamského zákoníku a to
V týdnu od 7.-13.8.vyvrcholily oslavy 900
let od založení rakouského benediktinského skupinou mohame dánských teologů. Reforma by měla
liberalisovat režim a hluboce změnit islamské
opatství Guttv^ig. Mj.byla od konce dubna
v 15 ti místnostech otevřena výstava o dě občanské, politické, právní a finanční předpisy.
jinách tohoto kláštera. Mezi 750 exponáty Král odmítl fanatismus jako neislamský zjev.
7 etiopské provincii Harar vedou islamské zeny
je diamanty posázený náprsní kříž, který
kmene Oromo život zcela zasvěcený modlitbě. Roz
patřil Marii Terezii a rukopis Haydnovy
hodly se, ze se nevdají a zasvětí svůj život
skladby Mariazeliská mše.2
Alláhovi, aby mohly svobodně vyučovat koránu os
České děti ze Švýcarska, které byly na
prázdninách u moře v Itálii a česká pout z tatní zeny. Vedou život přísné chudoby a do je
Velké Britanie, se zúčastnily gener, audien jich společenství nesmí vstoupit žádný muž.
ce ve středu 10.8. Papež k nim mluvil česky Hnutí Universa Laus sdružuje na středoevropské
a zmínil se o 1000. výročí sv. Vojtěcha. V so úrovni ty, kdo se zabývají chrámovou hudbou a li
botu 20. 8. v programu pro mládež vysílal va turgií. Koncem srpna uspořádalo v italském městě
tikánský rozhlas reportáž o prázdninovém po Varese studijní symposium o vlivu na liturgii jak
bytu našich dětí v Itálii. Navštívily také z historického, tak z pastoračního a teol.hledis
ka.
Bolsenu a Orvieto. Zpěv dětí doprovázela
Letos si připomínáme 750. výročí založení Křížovhra na kytaru.
níků s Červenou hvězdou blah. Anežkou .Velmist
Od 10.-13. září je sv.Otec na Katolickém
dni ve Vídni, který se koná každých 10 let. rem je P. Novotný ve Vídni. Tam se bude výročí
oslavovat během Dne katolíků.
Datum bylo zvoleno na památku 300 let od
Tělesné pozůstatky italského katolického spisova
slavného vítězství křesťanské Evropy nad
mohamedány u Vídně. Heslo katol.dne:Nadějí tele Alexandra Manzoniho byly přeneseny ze hřbi
žít-naději dávat. Při té příležitosti navš tova Comesio do milánského dómu.
tíví sv.Otec i poutní místo Mariaze 11, dá V Castengaldol fu se konalo od 11. 8. střetnutí vě
le se budou konat hudební synposia, výsta dátorů z Polska, Německa, Francie, Rakouska, Švý
vy, školení ap. - K vítězství nad Turky pod carska, USA a Kanady na téma: Situace člověka statně přispěl polský král Jan Sobieský a perspektiva moderních věd, organizované Vídeňským
ústavem pro vědu o člověku a kard.Konigem/který
tehdy v r. 1684 dostal kostel sv.Anny jako
dík Bohu nové varhany, za II.svět.války sil.se chce v 78 letech vzdát funkce/.Zahájení a i
ně poškozené. V Štýrském Hradci chce komité některých přednášek se zúčastnil také sv.Otec.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

SNĚNÍ

Dojížděl jsem pět let autobusem, až mi lékař našel
něoo na plicích a musel jsem hledat nové místo.
Byly doby, kdy jsem sotva dýchal ve svě V kádrových materiálech kriminál trochu poblednul,
rací kazajce výslechů. Po odsouzení jsem dostal jsem místo skladníka. Na rozloučenou mi da
se dusil v přeplněné cele a plakal jsem
li Sebrané spisy V.I.Lenina, které odmítli korpit
po rodině. Pláč se měnil v panický strach v antikvariátě, tak jsem je po částech spálil doma.
když chlapi vyprávěli, že tomu či oncmu
vězni utekla žena, rozvedla se, má jiné Ve skladě mě přivítal tlustý kádrovák: "Věřícím li
dem můžeme důvěřovat," řekl dost nadutě,"máme tu i
ho. Co když moje Mařenka.__ ?
dva kněze. Ti vám budou k ruoe na těžší práci.."
Přišla vždycky. V meziobdobích úzkosti
Když
zahlédl na mé tváři stín, dodal rychle:"Lékař
však nepřicházel spánek. K lékaři? S ta
kovou maličkostí? Pomohl jsem si tím, že nám sdělil, že se nesmíte příliš tělesně namáhat."
jsem vyhnal zdravý rozum a na jeho místo Fantazie pokračovala, protože práce v podzemním
dosadil fantazii.
skladišti mě ubíjela. Viděl jsem sám sebe v pros
Snil jsem, že neviditelný procházím dveř torné kanoeláři, jasné a čisté, jak navrhuji stav
mi vězení a dveřmi svého bytu a vidím
by, kostely, školy, parky - jak mi předávají vy
svou ženu a své kluky. Nebo že jsem s ro znamenání s finanční odměnou či posílají s manžel
dinou na tajemném a bezpečném ostrově
kou na měsíc k moři, do Itálie nebo do Francie.
uprostřed vysokých hor, kde jsou na sebe Práce ve skladu byla vyčerpávající a odpovědná. Na
lidé laskaví, spravedliví. Někdy jsem měl dva kněze, jednoho drobného s věčným úsměvem, dru
pomstychtivé sny, že vypálím na čelo
hého hromotluka s ohnutými rameny a zasněným výra
svých mučitelů rudou hvězdu, že vyhodím
zem v očích, jsem dohlížet nemusel. Ale ostatní
do povětří tajný archiv rudého bratra,
byli stále v pokušení si něco odnést. Neměl jsem
že přesadím všechny zlé lidi na opuštěný jim to za zlé, vždyt v obchodě to nedostali a zde
ostrov, kudy nejezdí lodi....3
toho byly hromady. S trochou diplomacie, bystrosti
Po šesti letech jsem dostal civilní oděv, a vtipu jsem všechno jakž takž uhlídal.

plandal na mém těle; žena zorganizovala
slavnostní přivítání a kluci se ke mě
chovali tak, jako bych se vracel z cest.
Tu noc jsem spal blaženě až do rána.
Pak hledání místa! Sotva jsem se zmínil,
kde jsem trávil poslední léta, kádrováci
zchladli nebo zrozpačitěli, a bučí přímo
odmítli, nebo slíbili poslat písemné roz
hodnutí. Pokud došlo, bylo negativní.
A zase jsem se ponořil do snů: že přechá
zím tajným podchodem hranice a najdu
krásný byt i místo ve Vídni. Proč ve Víd
ni? Snad proto, že televizor ukazoval
vídeňský program.
Má žena nesnila. Vlastně by si slabá že
na měla vypomáhat v těžkostech fantazií.
Byla příliš udřená, myslím. Vyprávěl jsen
jí své sny, když připravovala jídlo, a
ona trpělivě, se shovívavým úsměvem po
slouchala: "Lepší sny, než kdybys vůbec
nespal. Nechápu, jak jsi mi mohl nedůvě
řovat. Nevěříš mi - a nevěříš Bohu?"dodala trochu vyčítavě.
"V kriminále věří člověk i tomu, že jsou
Američané na hranicích a chystají se nás
osvobodit i tomu, že mu ženu přebral
estébák."

V jednán lemu hledali pracovníky. Hned
jsem jim řekl, jaká byla má kariéra. Roz
pačitě na sebe pohlédli-jeden se zeptal:
"Potřebujeme lidi?"Druhý odpověděl: "Po
třebujeme!" "V pondělí nůžete nastoupit.
Je to dřina, ale vyděláte si hodně!"

Rok nadějí - 1968. "To nevydrží," tvrdila manželka
chladně, když kluci jásali a chodili pokřikovat do
ulic, poslouchat přednášky o tom, co bylo a co by
mělo být a kuli plány, jak svrhnout nepřítele.
"Proč ne? Jsi pesimistka, maminko!"''Nevydrží to,
protože si komunisté nikdy nedají vzít moc z rukou"
tvrdila žena a nikdy nezakolísala, naopak, obstara
la nám všem platné pasy do zahraničí. Já snil o ve
dení velkého podniku, chlapci o svobodě - a žena
připravovala kufry.
Ty jsme vlekli přes hranice pár dní po obsazení.
Měli jsme vizum do Švýcarska. Dali nás do ubikací
tak těsných, že se v mezilidských vztazích jen jisk
řilo, někdy i vybuchlo. Snil jsem o vlastním doirku,
o místě architekta, o občanství, že chlapci budou
studovat a žena se starat jen o domácnost a o za
hrádku, že pojedeme k moři.

A tento sen se splnil! Usínal jsem beze snů. "Jak
dlouho, maminko? Když vidím pochod rudých institu
cemi, přípravy k válce, manipulování zpráv, úpadek
víry...""Tak dlouho, dokud nevyhodíš podušku fanta
zie a nenahradíš ji pevnou vírou v lásku Boží!"
řekla žena vážně a já si poprvé uvědanil, že má
pravdu! Proč jsem utíkal do snů, když napřahoval
bezpečnou náruč Bůh sám!

Na místo vynikajícrho míšeňského biskupa kard.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Nedávno obnoveny Orel si ocl května t.r. vydá Hermana Votkaj který pro stáří odstoupil, byl
vá časopis. Předsedou je Dr.Fr.Hradil z UBA, jmenován 47 lety prof.DDr Karl Lehman, žák a
jednatelem V.Vostřez z Kanady, II. jednate spolupracovník Rahnerův. Stal se 2.6. už 106 bis
lem Václav Sedláček z USA, náčelnicí Dobro kupem diecéze a 87 nástupcem sv. Bonifáce.
mila Hawrylyshin z Kanady, pokladník Ant.
3.4.zemřel v Londýně ve věku 83 let Jan Bata.
Slováček z USA, P.Jan Smutný, býv.starosta z P. Heren friedovi van Straatenovi byl udělen velký
USA, Msgr Jar.Kubovec je vzdělavatel pro
záslužný kríž NSR. Tento vynikající kněz-zvaný
Evropu, P.J.šach pro Kanadu, prof.Jiří Malá- Spekpater-ostavil letos 70 té narozeniny. Ve
šek/NSR/je ved. redaktor Orla a F.J.šulc je zvláštním čísle Echo der Liebe s názvem Žeň je
starosta jednoty v Chicagu.
hojná píše P.Herenfried, že za posledních 10 let
Zástupce šéfredaktora deníku Osservatore
vybralo hnutí 31. 360.000 US dolarů na výchovu
Romano Virgilio Levi/54 let/3 naznačil v
a podporu kněží v zemích3 kde je Církev pronásle
článku"Ctíme obět Walesovu", ze Walesa po
dována. Třetinu dostala Evropa, hl. Polsko. V r.
svém setkání s papežem "oficielně víc
1982 se vybralo na toto dílo 32 mil. šilinků, v
ustoupil ze scény". Jeho článek vzbudil ne celé Evropě za stejnou dobu asi 750 mil. šilinků.
voli představených a P.Levi nabídnul svůj Nový basilejský světicí biskup Josef Candolfi
odchod-jinak se odchází gen ze zdravotních byl vysvěcen v Solothumu 26.6. Pochází z fran
nebo věkových důvodů. VsechnO; co JP II.
couzský mluvící části diecéze, umí bezvadně tři
při návštěvě Polska podnikl a řekl by bylo řeči a byl dosud gener .vikářem. Dosavadní tajem
nevěrohodné, kdyby povzbuzoval Lecha Wale ník švýc.bisk.konference Mans.Cadotsch byl jmeno
su k odstoupení.
ván kanovníkem kantónu Solothurn v rámci basilej
Básnířka Kari Unksova, SSSR, pracovnice v
ské diecéze, na místo tajeimíka byl jmenován P.
hnutí "Druhá kultura" a od r. 1980 činná v
Amadeus Grab OSB z opatství Einsiedeln/53 let/.
ženském klubu Maria, uveřejňující své bás I on mluví bezvadně třemi jazyky.
ně jen v Samizdatu, byla těsně před povole Podle sčítání z r.1980 je ve Švýcarsku 3,030.069
ným odjezdem na západ 2.6.smrtelně zraněna římských katolíků a 2,822.266 protestantů a urči
při dopravní nehodě.
tý počet různých vyznání. /Tak zv.starokatolíci
Bula papeže Lva X. z 15.6.1520; v níž hro čili krestanští katolíci nepatrí do katolické
zí Lutherovi kladbou, je vystavena ve výCírkve, odmítli pred ICO lety článek víry o tom,
chodoberlínském museu pro německé dějiny.
že papež se nemůže mýlit, prohlašuje-li slavnost
Kromě ní je tam asi 400 exponátů; např.ori ně a závazně pravdu víry nebo závazek mravů.'Sáto
ginál testamentu z Budapeštského muzea
reckokatolíci, uniaté, jsou s Církví sjednoceni/
/Luther zemřel chudý; a zanechal vdovu;býv. Na Maltě se koná 8.-15.9.mariologický kongres na
řeholnici a své děti bez prostředků/ , dá téma:Mariánská úcta v 17.a 18.st. a mariánský
le tištěných 95 tezí s vlastnoručními po
kongres 15.-18.9.na tána Maria, matka usmíření.
známkami Lutherovými ap.4
Různé katol. organizace pozvaly Matku Terezu v
18.6.se konalo světové setkání skautů v
’ květnu do Madridu; jejich cílem je ochrana lid
Calgary-Kanada, pod heslem Myšlenka žije
ského života. - Královna Alžběta II.-anglická
dál. Zúčastnilo se ho i 180 katol.skautů
vyznamenala M. Terezu pro její dobročinné akce
z NSR
ve prospěch australského lidu Řádem Austrálie.
Asi 50 poutníků různých vyznání od 6-72 let Také město Tarantov v Apuliích-Itálie jí udělil
putovalo z Costa Ricy, Anglie3 Finska; Ni 3.mírovou cenu. Musely ji tentokrát v poslední
zozemska, Rumunska; Švédská a NSR ve dnech chvíli zastoupit dvě spolusestry, protože sama
15. -21. 6.po starých poutních cestách od
se zotavovala z úplného vyčerpání a srdeční sla
Rurku do Ilomantsi ve Finsku.
bosti v římské klinice Salvador Mundi. Stav se
Klášter dominikánek v Řezně, zasvěcený sv. ještě zhoršil poté, co upadla ve svém pokoji. Mu
Kříži, oslavil 750 let svého trvání. Při
sela zrušit cestu do Vel.Britanie, ale prohlási
té příležitosti se koná od 22.7.-18.10.vý la, že ostatní závazky splní. Sv.Otec sledoval
stava o životě a díle sester a ukazují se
průběh jejího léčení. 4. 7.byla z nemocnice pro
vzácná umělecká díla, na která je klášter puštěna a 5. 7. se setkala s primasem kard.Glempem
zvlášt bohatý, např.Ukřižováni z 14.st.
který ji pozval do Polska. Bude-li zdráva,pojede.
V r. 1802 zabránil arcibiskup C.Teodor von
VATIKÁNSKÝ
ROZHLAS VYSÍLÁ ČESKY v 19,30 na stř.
Dalberg sekularizaci kláštera a sestry
vlně
196
m/1530
KHz/, na 31 m/9654 KHz/41 m
převzaly práci ve školách.
/7250 KHz, 49 m/6190 KHz/, v 5,15 jen na 49 a
F městě Pegnitz; Bavorsko; má být zřízena
196 m. Hned po nán slovenské vysílání, česká mše
ekumenická mateřská školka. Jak se budou
katolické děti učit životu z katolické ví první neděli .lichých měsíců v 11,10, v sudých, je
slov.mše sv. Latinská mše sv.denně v 7,30, sv.
ry; není jasné. Ekumenismus má své meze!
růženec denně v 20,45.

CO JE LÁSKA?
Náhodou jsem se podíval do
stánku s časopisy a novinami
na předněstí. Co se tam najde,
bude sotva duchovní četba. Po
kud jde o sex, dá se sotva vy
nalézt horší pornografie j než
jsou produkty naši uvedomelé
doby. Ale přesto nie upoutal
jakýsi obrázkový plátek svým
titulem: Kiss, Kiss, bum,
bum. Kiss je anglicky po
libek a "bum"je ovšem
slovo mezinárodní. Obrázek
na titulní straně ta slova
důstojně ilustroval. Bandi
ta býčích svalů s dvěma revolvery se řítí
na neoblečenou ženu se zděšeně vyvalenýma
očima, pravděpodobně, aby ji něžně políbil.
Nac další zbytečná slova? "Kiss, kiss, bum,
bum"úplně stačí. Vyjadřují ve formě zvíře
cího ryku dvě privilegia dnešního člověka:
sexuální zvrácenost a zločinnost.
Ze zvědavosti jsem se podíval i na cenu ča
sopisu. Byl levný, tj. tiskne se ve velkém
náklade a jde na odbyt. Jeho existence
ovšem klade několik otázek. Je možné, že se
smí něco podobného veřejně prodávat? Nikdo
neprotestuje? Nedá-li se tomu zabránit,zna
mená to, že většina už morálně otupěla?Jak
uchránit deti před záplavou pornografie?

překlade řeči tak ušlechtile vybrá
no ut že se mohou čist vytržené úryv
ky jako humoristická zábava. I obsah
•mi připadal podobný. Stránka za
stránkou je plná podrobných popisů
jcko:'Prdblížel jsem ten kus nábytku
velmi zevrubně a hostitel stál přitom
vedle me, leccos mi ukazoval a to,če
mu jsem nerozuměl, mi na požádání vy
světlil." Je sice hlavnim obsahem ro
mánu i zde milostná historie, která je
dlouhou djobu v tom, že on se ji uklcnú
a ona mlčky poděkovala. Nakonec si řek
nou, že se vezmou, když to rodiče doI voli. Představme si takovou četbu pro
někoho, kdo čte:Kiss, Kiss, bum, bum"

K 0 L I K JSME TOHO
ZTRATILI!
Pry už v dobe Alberta Stiftera jeden z jeho od
půrců tvrdil, že slibuje polskou královskou koru
nu tomu, kdo dočte "Pozdní léto "až do konce. Já tu
knihu dočetl brzy celou a čim dál s většim zájmem
Pochopil jsem, jak je jednotlivě a záměrně stavě
na a jak třpytivě jasně působi jako domáci draho
kamy, které se v ni tolik popisuji. V doslovu k
českému překladu se vyslovuje podobný úsudek:"Pro
nás nabyl Stifterův obraz, malovaný všemi barvami
touhy a resignace, příslušejícími ztracenému ráji
novou přitažlivost snad právě proto, že jsme jich
již tolik ztratili."

TAKÉ sexuální POUČENÍ!
Při vsi své nevinné blankytnosti má být 'Pozdni
léto", chceme-li to tak nazvat, také sexuálním po
"JSME BEZMOCNÍ! "
učenim. Ale začiná úplně jinak, než si to před
Ptal jsem se římského profesora, který je
laického směru, t.j. vidí nerad, uplatňová stavuji v dnešní výchově, kde dávaji dětem na
ní náboženských zásad při výchově na veřej obecné škole kreslit genitálni ústroji a vysvětlu
ných školách: "Jákýrri motivy působíte namlá- ji jim jejich funkce, aby prý věděly od počátku,
dež, abyste ji uchránili od vlivu pornogra čemu slouží a uchránily se později perversity.
Stifterův výchovný ideál je jiný. Jindřich, hrdi
fie a násilnosti?"Přiznal.‘"Bohužel, jsme
bezmomi. Ale vinu má i naše školství. Ne na románu, se učí nej dři v obkreslovat a chápat
máme ještě dost rozvedenou sexuální výcho smysl nejjednodušších předmětů, s kterými se set
vu jako např.v Německu, v Anglii. U nás se kává v domě. Oceňuje formy nábytky, obrazy, stro
ještě moc lidí pohoršuje, začneme-li dětem my, pěstováni růži. Cestuje do hor, sbirá kameni,
vysvětlovat tajemství přírody. Pak hledají měří hloubku jezera. Dostává ke všemu osobni
vztah. Každá maličkost vytváři prostředí. Když
poučení v pornografii. "
dokončil své výzkumy o geologickém složeni hor, do
Odpověň, ták jak zní, odpovídá požadavkům
kterých v létě jezdil, vyzná se .‘"Všechno bylo teči
tradiční morálky. Děti mají právo dovědět
jiné, všechno nabylo v mém srdci jiného odstínu.
se o tajemství života - na správném místě
Když jsem zjara opouštěl hlavní město a zvolna
a ve správnou dobu. Pochybuji však, že si
někdo kupuje :"Kiss, Kiss, bum, bum"aby tam kráčel za kočárem jedoucím do kopce, zastavil
hledal poučení. Nechtěl jsem se s profeso jsem se jednu chvíli u hromady štěrku, který vy
brali z řečiště a vysypali na silnici, skoro s
rem přít o výtečnosti sexuální výchovy v
úctou jsem pohlížel na to kamení. V těch červe
Německu a v Anglii, nikdy jsem tam nebyl.
ných, bílých, čemožlutých a žíhaných do hladka
Ale kdy, kde- a jak začít?
zaoblených kamenech jsem poznával posly z našich
"POZDNÍ LÉTO."
hor, poznával jsem každého jedince z jeho skalní
Padl mi do rukou český překlad Stifterova
ho města, od kterého se odtrhl a z kterého byl
románu Pozdní léto/Pha 68/. Začal jsem číst vyslán. Ležel tu mezi kamarády, jejichž rodiště
s jakýmsi gustem pro starobylost minulého
bylo možno od jeho vlastního rodiště vzdáleno
století, napodobenou i v novém českém
rmoho mil. A hlavně mě pořád napadalo, k čemu

5

všechno na světě je, jak to vzniklo, jak
vše navzájem souvisí a jak to přemlouvá k
našemu srdci."
Když takhle pomalu začal Jindřich poznávat,
že je příroda celek, objeví najednou, co
je umění. Doposud studoval a obkresloval si
jednotlivosti: květiny, stromy, kamení.Ted
najednou zatouží po tom, aby si maloval
krajinku jako celek. Vidí, že k tomu už ne
stačí obkreslovat jenom tvary, ale vnímat
celek-život. Začne tedy pomalu rozumět
umení.

6

umĚní vŠak

Roste

z

Života.

Má-li být pravé a krásné, je částí života
ušlechtilého, jehož středem je rodina. Je
ho starší přítel a dobrodinec mu dá toto
poučení:"Po tom všem, co se s tebou událo,
je tvou nejpřednější povinností vybudovat
ušlechtilý, čistý, dokonale uspořádaný ži
vot rodinný. Rodinu potřebuje naše doba
především, potřebuje
ji víc než umění a
vědu, víc než dopra
vu, obchod, hospo
dářský rozvoj, po
krok a jak se všech
ny ty na pohled žá
doucí věci jmenují.
V rodině má základ.
všechno umění,
věda, lidský
pokrok, stát.
Nepromění-li
se manželství
v štastný ro
dinný život,
mamě budeš
tvořit výsost
ná díla ve vě
dě a unění, od
kázal bys je
pokolení mravně
zkaženému, kterému
tento dar nakonec
už neprospěje a které nako
nec přestane taková dobra vytvářet. Jestli
že však jednou stojíš na půdě rodiny, jsi
jenom tehdy člověkem, budeš-li na ní stát
cele a čistě. " - Kdo jednou pochopil smysl
života a rodiny, ten ovšem ví, že k nemu
patří i sexuální vztahy. Ale ty se mohou
uskutečňovat jenom v té míře, v jaké patří
ke smyslu a k ideálu života, ve kterém je
všechno harmonický celek.

má uskutečňovat pohlavní poučení mládeže.
Jde o ústrojí života a jejich smysl se může pocnopit jenom z ideálů života. Tam ovšem, kde
žádný ideáZ není, nezachrání od perverzity ani
tzv. sexuální výchova. Stane se jenom izolovaným
předmětem ve škole, který pomůže k tomu, že se v
dnešní atomizované společnosti ještě víc rozdělí
to, co Bůh spojil, tj.životní poslání a jednotli
vé projevy života. Nestačí ani to, že se zdůrazní
spojitost sexu s láskou. Sexuální život není ješ
tě láska, je to jenom jeden z projevů lásky na
svém nrístě. Láska je daleko širší!
"LÁSKA BUDE PO LETECH VĚTŠÍ"
Když si ve Stifterově knize nadšená Natalie v
den svatby přeje, aby celý život zůstal jako
dnešní den, odpoví jí matka:"^Q, mé drahé dítě,
nezůstane. Ty to teá nevíš: bude něčím víc a ty
také budeš něčím víc. Láska bude jiná, po le
tech bude docela jiná, ale každým rekem větší;
a když jednou budeš mít před sebou místo kvetou
cího jinocha uvadlého starce, budeš ho jinak mi
lovat, než jsi milovala jinocha, ale budeš ho mi
lovat neskonaleji, hlouběji, věrněji, vážněji a
nerozlučněji."
VŠECHNO POMÍJÍ. JEN LÁSKA, KTERÁ JE DUCHOVNÍ,
NEPŘESTÁVÁ.
P.Tomáš Š P I D L I K

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Londýnské noviny Times přinesly 4.8,t.r.dosti
dlouhý článek o Matce Tereze. V min.roce ošet
řily její misionářky Křestanské lásky v 670 po
jízdných ošetřovnách přes milion nemocných na
celém světě. Řeholní společenství, založené v
r.1950, má dnes 2000 sester, mužská větev, zal.
později má asi 400 členů. Působí ve 52 zemích
ve 227 řeholních domech ve 260 většinou vět
ších městech v nej chudších čtvrtích. Ročně roz
dělí chudým pomoc v celkové hodnotě 30 milionů
dolaré. Matka Tereza, 73 let, dostala 43 mezi
národních a 4 národní vyznamenání a ceny, me
zi nimi i Nobelovu cenu míru. Její misionářky
pracují průměrně 14 hodin denně v chudých čtvr
tích, řídí 140 škol, živí denně 50,000 osob ve
304 střediscích, v 70 sirotčincích pečují o
4000 dětí. Jen loni poskytly ve svých domech
pro chudé, těžce nemocné a umírající pohostin
ství 13000 osobám a 12000 žen naučily samostat
ně se živit. Nezištná pomoc přinutila k slzám
mj <senátora Kennedyho, +Pandita Nehru a jeho
dceru Indiru Ghandiovou. Matka Tereza odmítá
titul sociální pracovnice, JEJÍ ŽIVOT JE ZASVĚ
CEN KRISTU; kdyby byla sociální pracovnicí, už
by svého díla dávno zanechala.

V ZÁŘÍ IDEÁLU.
Vím, že Stifterova knížka je příliš ušlech P.Med, salezián-misionář, a slovenský misionář
P. Viktor Števko dekují za dar po 400 frs z pe
tilá, aby dělala dojem reality všedních
něz, vybraných v tak zv. "polévkový den" v St.
dnů. Vykreslil tu ideál, ale právě v záři
Gallenkappel. NEZAPOMÍNEJME NA NÍ!
tohoto ideálu je vidět, kterým směrem se

MANŽELSTVí
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

20. července 1921.
"Tak děti, dnes jsem konečně dostal povolení, abych působil v našem městě!" S těmito slovy
vstoupil dnes v poledne otec do vagonu. Můj Bože, jaké vzrušení, jeden jásal přes druhého!
Celý život se nyní podstatně změní, a jak všichni doufáme, k lepšímu. Není to ovšem bez ne
bezpečí. Už jsme slyšeli o případech, kdy byli lidé povoláni zpět do R. a pak zastřeleni,
protože před dvěma lety utíkali před rudými na Sibiř.
Ale - kdo a kdy by dnes byl vůbec někde jistý? Netlačí se tedy myšlenka na možné nebezpečí
do popředí, převažuje spíš radost, že se kcnečně vrátíme do našeho miversi tního města.
Velmi brzo však jásot opadnul. Zapaměli jsme na okamžik, že žijeme v Sovětském svazu, kde
nemůže nikdo dělat to, co chce. Dobrá - otec má rozkaz k návratu do R.v kapse. Ale co my?
Za prvé nikdo nesmí o své vůli opustit své pracoviště a pak existují nedávno vydaná nařízení,
že tak zv.kulturní pracovníci nesmějí za žádnou cenu opustit Sibiř, protože je jich tam málo.
Musíme si tedy také cpatři t povolení odejet do Ruska nebo aspcň povolení k návratu do R.
Hned jsem napsala několik dopisů do R., aby si nás universita vyžádala jako bývalé studenty.
Když jsem skončila, hned jsem zašla na SibNarObras - úřad pro vzdělání lidu na Sibiři abych si s nimi přemluvila.
7
Obrovská budova se hemžila lidmi.
všech místnostech bylo plno úředníků, ale a£ se člověk
obrátil na kohokoliv, nikdo nic nevěděl a odpověčl vždy zněla: "Soudružko, musíte jít k tomu
či onomu referentovi - ten se o to stará."
Když se člověk na onoho referenta obrátil, odkázal ho zase k jinému. Trvalo tři hodiny, až
jsem přišla na to, že povolení do Ruska je věc přednosty oddělení. Přednostu Afercholaceva
jsem však nezastihla, protože zastával ještě řadu jiných úřadů.
Je to strašné zařízeni; taková veličina, přednosta, je v dalším ředitelství členem, v třetím
a čtvrtém opět jiným funkcionářem a neustále cestuje z jednoho úřadu ke druhému. Všechno se
mu poplete, je stále rozčílený, nemá ani potuchy o svých povinnostech. Následek je nervosita
která přechází na návštěvníky. Cekala jsem zase přes hodinu i s jinými, důležitějšími osoba
mi než jsem já; jeho sekretář kamsi telefonoval a tam mu řekli, že je zase jinde, když volal
na to místo, sdělili mu, že právě odešel a že bude na úřadě pro ochranu matek a tak dále.
Konečně úřední doba skončila a musela jsem se vrátit bez úspěchu. Z rozhovoru jsem se však
dověděla, že náčelník žádosti o návrat do Ruska ze zásady nepodepisuje. To mě nepotěšilo.
1.srpna 1921.
Za dva dny odjíždějí rodiče do R.a já dosud ničeho nedosáhla, ačkoliv běhán od rána do nod
v labyrintu sovětských úřadů. Maminka pláče, bojí se, že ny - děti - zůstaneme na Sibiři sa
my. Otec prosí o dovolení, aby směl posunout odjezd do R.o týden.o»siľpnô,
Konečně jsem se dostala k náčelníkovi. Vzdor očekávání udělal na rme dobrý dojem, na rozdíl
od ostatních není užvaněný, ale věcný. Je to vysoký, hubený muž s bledým, jizvami znetvoře
ným obličejem. Když jsem přednesla svou žádost řekl: "Slyšel jsem vaše přednášky a byl i na
vaší výstavě-líbila se mi. Ale nemohu vás propustit, potřebuji vás i vašeho muže. Máme málo
sil, které ovládají západoevropské řeči. To platí i o vaší sestře, jen nejmladší si mohou
vzít rodiče s sebou. Kdybych vám vyhověl, nemáme za chvíli na Sibiři jediného kulturního
pracovníka." Prosila jsem ho, ale zbytečně, musela jsem se smutně vrátit donů. Mamince jsem
řekla, že se o tem ještě jedná. Něco se musí stát. Náčelník řekl: "Zákon je zákon! "Ale v Rus
ku je přísloví, že zákon je jako oj, jde směrem, kterým ho táhneme. _

Stěžovala jsem si kolegyním v knihovně a Sonička mě potěšila: "Nebuä smutná, AI j uško, dovědě
la jsem se z jistého pramene, že náčelník bude zbaven úřadu, patří k "bývalým", měl být advo
kátem a nejsou s ním spokojeni. Na jeho místo přijde \forcbljov, ten se mi koří. Jistě vám
pak parohu!" - Slabá útěcha! Kdy se to stane? A čas tak utíká!

zájem mladých o spiritualitu sv. Františka a ná
sledování jeho stylu života podle rádových pra
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
videl. - Z vězení propustily čs.úřady i dva
16. 6. t.r. byl jmenován novým vedoucím slov, františkány, kteří byli 14. 7. odsouzeni k 8 a 6
vysílání Vatikánského rozhlasu místo P.Ti měsícům vězení za tak zv. ilegální náboženskou
mo te je Mazára3S. J.P. Felix Litva3S.J. Nar.
činnost: P.Josef Mazanec a P.František Pometlo.
se v r. 1919 v Mikšové a vstoupil k jesuitům Vydávali samizdatový nábož.časopis SERAFÍNSKÁ
v Ružomberoku. Vysvěcen na kněze byl v r.
CESTA, přijali jednoho novice a sloužili jednu
19453 v r.1951 pokračoval ve studiích v
soukromou mši sv.pro kněze bez stát, souhlasu.
Říme. V letech 1957-1968 byl prof.archiErnesta Cardenala, kněze, vyloučeného pro výkon
várstvína Gregoriáně3 od r. 1968 vicepropolitické funkce bez souhlasu církevních úřadů z
vinciálem slovenských jesuitů. Zúčastnil
Církve, a velmi dobrého básníka, pozvalo oficiel
se také Světového sjezdu Slováků v USA v
ně několik vlád, v červnu byl ve Švýcarsku. Naro
červnu3 jenž se konal ve stejnou dobu3 ja dil se v bohaté rodině, studoval v zahraničí a
ko svěcení české kaple v největším americ stal se advokátem. R. 1956 toto povolání opustil,
kém kostele ve Washingtonu. Sjezdu Slováků odešel do USA a tam vstoupil k trapistům a stal
i svěcení české kaple se zúčastnili také
se stoupencem Thomase Martona-konvertity. V r.
zástupci ze Švýcarska.
1965 byl v Nicaragui vysvěcen na kněze.
Pokud jde o tak zv. basis skupiny čili zá Jáhen Svoboda z Hradce Králové byl vysvěcen na
kladní společenství, dal Vatikán za prav kněze a pák se zjistilo, že je františkánem.
du madarským biskupům, kteří si na jejich Levoča se stala za posledních let středem proje
činnost stěžovali. Neznáme podrobnosti,
vu víry na Slovensku. Letošní poutě 1.7.se zú
proto k tomu nemůžeme zaujmout postoj, je častnilo asi 150.000 věřících, hl.mladých, tedy
však jisté, že basis skupiny na Západě se o 50.000 víc než loni. Většina poutníků přišla v
snaží odtrhnout zejm.mladé věřící od bisku organizovaných procesích s kříži a korouhvemi,
pů a tak rozkládat Církev.
jejichž nositele policie v civilu fotografovala.
Kolínský arcibiskup kard.Hoffner posvětil
15 kněží zpovídalo pod stromy celou noc a ráno,
80. 7.exerciční dům v Leony falu u Budapešti. protože víc zpovědníků úřady nedovolily. Hlavní
Dům je pojmenován po sv.biskupovi a mučed mši celebroval v neděli spišský kapit. vikář Ste
níkovi Gerhardovi. Kard.Lékay pozval ke
fan Garaj s asi 30 ti kněžími a kázal na téma Mi
slavnosti i ei sens tadtskéluo/Rakousko/bisku lostivé léto vykoupení. Řekl, že Církev na Slo
pa Stefana László, naroz.v Bratislavě. No vensku charakterizuje hrdinská víra jako u prv
vý dům bude otevřen 5.9.3 nejdříve se v
8 ních křesťanů. Zásobování jídlem bylo zakázáno,
něm bude konat pout mužů z ostrihomské ar deprava ztížena.
cidiecéze. Každý týden se v něm budou stří V předvečer svátku sv. Ignáce z Loyoly, zakladate
dat skupiny mužů a zen z maďarských diecé le jesuitů-31. 7. -byla posvěcena malá kaplička na
předměstí Ríma La Storta. Tam se podle tradice
zí. Dům povedou jesuité3 budou tam dávat
exerdde. Pro tuto práci studovali spiri zjevil sv. Ignácovi, který chtěl v Římě nabídnou'
tualitu na římské jesuitské univ. Gregoriáně .své služby Pavlu III., Pán Ježíš a ujistil ho, že
27.7.posvětil apoštolský delegát v USA,
Bůh mu bude milostivý, a skutečně Tovaryšstvo
Mans.Pio Laghi piaristu László Irányi/60
Ježíšovo bylo potvrzeno jako samostatná řehole.
let/, kterého sv.Otec jmenoval titulamím Nedaleko městečka La Storta je Slovenský ústav
biskupem Castel mediano a bi skipem Madarů Cyrila a Metoda, který pracuje podobně mezi Slo
v zahraničí. Tento biskup pochází ze Sege- váky v zahraničí, jako Velehrad mezi Čechy.
dina a zastával různé funkce v USA.
V programu Sv.Roku si vyhradil sv.Otec neděli
25.3.84 pro římské oslavy rodin, setká se s ro
Všichni členové a členky františkánského
řádu3 kteří byli zatčeni v rámci rozsáhlé dinami v chrámu sv. Petra. Jako přípravu na tento
policejní akce na Květnou neděli t.r.komu- den vyzývá papežská rada pro rodinu všechny die
nistickoupolicií v ČSSR byli propuštěni na céze, aby týž den zasvětily setkání rodin s je
svobodu. Poslední byli propuštěni Jaroslav jich biskupem u příležitosti pouti do katedrály
Brázda z Košic, Petr Ručka a Anton Schmidt či jiné svatybě. Všechny bisk.konference a národ
z Bratislavy. Ti byli obvinění3 ze jsou
ní komise pro rodiny vyzvaly věřící, aby navrhli
tajnými členy františkánského řádu. Byli
co by se dalo udělat pro rodiny na diecézni a
úplně rehabilitováni a smějí se vrátit na
farní úrovni.
svá pracoviště. Propuštění katolíky ve
28. 8. zahájili dominikáni gener, kapitulu, 2. 9. si
vlasti překvapilo3 mělo se za to, ze se v zvolí nového gener.představeného na 9 let. Mají
říjnu připravuje velký proces proti fran
23. 242 členů, z toho 45 biskupů a 7220 bratří.
tiškánům. Generální představený františká Aktivních dominikánek je 40.000, členů a členek
nů zřejmě vyzval komunity, aby protestova III. řádu dominikánského 7O.OOO.-2. září se zahaju
ly, snad to pomohlo. Důvodem rozsáhlé poli je gener .kapitula jesuitů, budou volit nového
cejní akce proti františkánům byl velký
generála. - Liberec slaví 100 let od dokončení
a posvěcení chrámu sv.Antonína Velikého.

VÍTE TOTO O VESMÍRU?
Jak v mtkaokoóma, tak v makMkoómatotiž vz vzimÍAa, objzvaji ozdcč
ótopy mocÁ. Bozi.
Wolfgang Priester, as trofysik z bonn
ské university, nazval tzv.quasary
"obry energie na konci světa."
Jsou to "hltači hmoty" ve středu
tak zv.černých děr, nesmírného naku
pení hmoty a sytí svůj hlad i svět
lem. Astrofysikové je zjistili na
základě vyměřených údajů, ale dosud
hledají jejich"otisk prstů", jak
řekl prof.Joachim Trurrper. K tomu
nemá institut Maxe Plancka pro mi
mozemskou fysiku v Garchingu u Miichova nutné vybavení. Snad za 3 ro
ky bude hotov nový německý satelit
Rosat.
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Před šesti lety objevil Trurrper
z Tubingen klikatinu ve spektru kos
mického rentgenového pramene Herku
la X-l, který vysílá v určitých
vlnových délkách zvlášt silně. Věd
ci došli k názoru, že tato klikati
na nůže vycházet jen z pohybu elekt
ronů v nesmírně silném magnetickém
poli.
Tam se musejí hledat i známky "čer
ných děr." Ricardo Giacconi, US
astronom z Harvardu je označuje za
nejsilnější vysilače elektromagne
tického záření, které ve vesmíru
známe. Mrohé vyzařují jen v rentge
novém obvodu tolik energie ve všech
vlnových délkách, jako 100 bilionů
sluncí. Tito obři se vzdalují ne
smírnou rychlostí od středu vesmíru.
Rekord má quasar č.PKS 2000, asi
276000 km za vteřinu. Je to 92 proč,
rychlosti světla. Jeho světlo bylo
na oestě 15 miliard let, než dopad
lo na zemské teleskopy.
Astronomové doufají, že do dvou de
setiletí odhalí tajemství těchto zá
hadných předmětů tím, že prohledají
vesmír podle rentgenových signálů.
Vzduchový obal země téměř všechno
rontg.záření odráží, proto používá
Trurrper a kolegové balonů, jež vzlét
nou na 30 hodin do výše 40 km-tam
už se dá něco měřit.
Giacconi se staral o satelit Ein
stein, používaný amer.úřady pro le
ty do vesmíru. Byl vypuštěn r.1978
a byl v něm poprvé teleskop pro
rentgenové paprsky, jakýsi optický
dalekohled. Ten pozoroval přes

3000 vesmírnych oblastí, v každé oblasti se
našel nejméně jeden rentgenový pramen: neu
tronové hvězdy, vybuchující hvězdy, quasary,
ale i rozptýlené záření v pozadí, jehož pů
vod je zatím záhadný.
Rentgenové záření ve vesmíru objevil asi
před třemi roky Riccardo Giacooni. Raketou
nastartoval měřící přístroj pro toto záření,
raketa několik minut prohledávala nebe.Když
ji zaměřili na Škorpicna, náhle se rozbily
všechny přístroje; první rentgenový pramen
ve vesmíru byl objeven a dostal jméno ScoX 1
Američtí astronomové zjistili už r.1948, že
povrch slunce-korcna-vyzařuje rentgenový pa
prsky. Hmota musí být nesmírně rozžhavena,
aby vyzařovala rentgenový paprsky a kořena
se odhaduje na několik miliónů stupňů.

Astronomové objevili i příčinu nezvyklého
záření; Sco X 1 patří jako Herkules mezi
tzv. rentgenové dvojhvězdy. Obíhají kolem se
be několik miliard let. Když jedna spotřebu
je svou jadernou látku, nafoukne se v rudé
ho obra. Po několika miliónech let nadýmání
se zbaví vnějšího obalu a nastane strašlivý
výbuch-supemova. Zbytek se srazí tlakem
vlastní tíže v nesmírně hustý předmět-podle
hmoty se změní v bílého trpaslíka, v neutro
novou hvězdu nebo dokonce v černou díru.
Když mladší společník také zestárne, napojí
se na něj kosmický prach; masivní, dosud se
měnící hvězda, vtáhne svým těžištěm hmotu
svého společníka do sebe.

Při kosmickém ohňostroji hraje důležitou ro
li magnetické pole, imohem silnější než na
zemi. To nutí částečky, nassáté z hmoty na
fouklého společníka, na polární cestu. Pro
tože zde linie běží těsně spolu, slévají se
částky do ohniska přesně nad oběma póly a
tak vznikají teploty moha miliónů stupňů.
Ty vyrábějí rentgenové záření - které ovšem
není klidné jako v lékařské praxi. Podle zá
kona o udržení otáčivých inpulzů se točí
blízké hvězdy tím rychleji, čím menší je je
jich průměr. Vířící trpaslík rozhazuje jako
maják rentgenové blesky do vesmíru. Z angl.
označení "pulsaring"dali astronomové takové
nvězdě jméno"pulsar".
?odle blesků se měří rychlost otáček neutroiové hvězdy; rentgenový blesk Herkula X-l
dopadne na zem každou 1,2 vteřiny, pulsar
/ mlhovině Raka se otočí za vteřinu tříseterát kolem vlastní osy. Loni objevili ame
ričtí a britští astronomové nej rychlejší
známý pulsar - 4C 2153 otočí se za vteřinu
colem sebe 642 x. Joachim Trurrper vypočítal,
se neutronová hvězda v Herkulovi vyssaje
svému nadýmajícímu se partnerovi za vteřinu
sřes 100 miliard hmoty. Nesmírné rentgenové

záření Herkula X-l je zároveň smrtelný výkřik této hmoty.
U quasarů stojí ve středu neobyčejně velké černé díry hmota tak koncentrovaná, že pohltí be
ze zbytku všechno - i světlo. Zemi by pohltila za vteřinu, sluneční systém za 14 dní.
Představy o quasarech spočívají na pozorování astronomů v různých oblastech vlnových délek.
Síla světla a vzdálenost quasaru je tak mocná, že astronomové musejí předkládat odvážné
domněnky, aby dokázali vysvětlit gigantickou výrobu energie záhadných objektů v rámci zná
mých přírodních zákonů.

Protože úspěšný satelit Einstein v r.1981 shořel, jsou nyní rentgenoví astronomové poloslepí.
Teprve v r. 1986 bude připraven německý satelit Rosat - stojí 140 mil.marek. Jsou ovšem obtí
že; při stavbě 90 cm velkého teleskopu vstoupí technici "na novou zemi". Rontgenové záření
se nedá spoutat na fotografickou desku jako světlo a nesoustřeďuje se čočkami. Cestu k spou
tání paprsků X našel vědec z Kielu, Hans Wolter, už v r.1951; dopadne-li rentgenový paprsek
ve velmi plochém úhlu na dvě za sebou umístěná, lehce ohnutá zrcadla, spojí se v jediné
ohnisko. Podle Trunpera musejí být zrcadla nesmírně přesně vybroušena - a teči vyvíjí firma
Zeiss jemnou vybrušovací techniku pro teleskop Rosat. Až bude kroužit kolem země, chce pra
covní skupina Garchingerova za půl roku zmapovat vesmír podle rentgenového záření.
Pak smějí použít i jiní badatele létajícího observatória a zamířit jeho teleskop na onoho
rentgenových pramenů vesmíru.
Poslední výbuch nebo pravýbuch?
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Snad najde Rosat "otisky prstů"černých děr. Snad pomůže vysvětlit hádanku rentgenového záře
ní v pozadí. Jedna skupina fysiků se doimívá, že ve vesmíru rozptýlené rentgenové záření
pochází z jediného, jasně odlišného objektu. Rontgenové záření v pozadí je podle nich jen
produkt nedostatečně měřících přístrojů, teleskopy jsou příliš slabé, aby mohly rozlišit
jednotlivé prameny.
Jiní věří dosavadním měřením. "Kdyby bylo toto záření v pozadí, "říká Joachim Tríiiper,"mohlo
by vycházet jen z nesmírně vřelého plynového mraku mezi mléčnými drahami. Existence takového
mraku by ale bilanci hmoty ve vesmíru drasticky změnila." - Skrývá-li vesmír imchem víc hmo
ty, než se dosud předpokládá, má to obrovské kosmické důsledky. Překračuje-li totiž hustota
vesmíru určitou hodnotu, nebudou unikat quasary na věky, nýbrž se jednou zastaví a pozvolna
se obrátí.
To by mělo universální následky. Lehký vesmír by se nakonec rozptýlil, ztenčil. Těžký vesmír
by se napřed pomalu, pak stále rychleji vlivem vlastní přitažlivosti stahoval dohromady, až
by zmizely všechny hvězdy a prachové mraky v černé díře. To ovšem nemusí být konec všech
dnů; konečný výbuch nůže být i počátečním výbuchem nového vesmíru.
Náš vesmír povstal podle posledních výpočtů asi před 21 miliardami let a zatím se, jak prozrazují quasary, stále roztahuje.
podle Kg
CENY POSLEDNÍCH KNIH KŘEST. AKADEMIE

FRANTIŠKÁNSKÉ PRAMENY 24 frs
HENEVESI: CITÁTY A REFLEXE/ROZJÁMÁNÁ/ 11 frs
HORÁK .-OBDIVUHODNÉ VYNÁLEZY
7 frs
GRANAT: K ČLOVEKU III. díl
9 frs
JAN PAVEL II. KATECHESE
2 frs
OTEVŘETE DVEŘE
1 frs
BOCHOŘÁK: LEGENDY
6 frs
KOTRLÁ: Olium
6 frs
Tyto a jiné, české i slovenské knihy, si
můžete objednat u svých misioncfrů nebo si
koupit na duchovních cviceních a víkendech.
□r.Z.Hruban z University of Chicago a
J.G.Svoboda z University of Nebraska-Lin
coln nás orosí - a vás také - abyste doku
mentace, archivy, cenné dopisy a tisky hl.
po zesnulých zasílali do jejich archivu:
Special Collection, The University of Chica
go Library, 1100 East 57th Street Chicago,Ill
USA. Můžete psát česky k rukám Or.Z.Hrubana.

tam při všech přednáškách živý zájem o KA. Řekl
jsem, že udělají-li něco podobného, velice to
ROZHOVOR S PANEM PACKMANEM uvítáme, ale jinak jsme německá organizace a ne
PANE PACHMANE, JSTE INICIÁTOREM "KONSERVA- chceme být mezinárodní.
UVE AKTION". MÔŽETE NÁM NĚOO
ŘÍCI O JEJÍM VZNIKU?

Tato organizace byla založena
v létě 1981 a z nepochopitel
ných důvodů jsem byl už po druhé zvolen jejím předsedou. Ny
ní má 45.000 aktivistů a členů,
z toho 18.000 mladých mezi 1725 lety. Jejím úkolem není mooensko-politický boj, nechceme
se ucházet o politické funkce,
nýbrž snažit se o duchovní a
mravní obrodu, kterou si před-j
stavujeme jako návrat k zá
kladním principům křesťanské
civilizace, k základním křes
ťanským hodnotám, ale také
chceme hledat nové cesty a ře
šení, např.sociální politiky,v
oblasti mezinár.politiky, k
upevnění míru ve světě. Vypra
cováváme různé programy pro
jednotlivé oblasti politiky a
snažíme se je ve veřejnosti po
pularizovat.

JAKÝ PODÍL MAJÍ NA HNUTÍ ČEŠI
A SLOVÁCI?
Hnutí má skoro stoprocentně
německé občany, ale mezi akti
visty jsou i naši exulanti,
jednotlivci ne však skipiny.

CO CHYSTÁTE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Především demonstraci v Berlíně, která je pro levici jako
rudý šátek. Levicové síly mobilizují své členy a chtějí
paši akci znemožnit./Mezitím
se demonstrace konala a dopad\la skvele. Také pří debate v
televizi pan Pachman-podle
slov Gerharda Lowenthala-úplri
ovládl pole, byl ostrý, ale
věcný./ Na podzim chystáme ně
kolik větších akcí, např.kam
paň, ve které budeme vysvětlo
vat problémy kolem potratové
ho paragrafu-uspořádáme o tem
kongres, který bude zakončen
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shromážděním asi 60 tis.osob v Kolíně n.R. Počí
táme s projevy Matky Terezy, paní Mariane Straus
CO DĚLAJÍ AKTIVISTÉ?
a paní Kristy Meves, evangelické psycholožky.
Mají za úkol šířit naše ideje v jednotli
vých oblastech-ne jsme totiž rozšíření ješ Krčmě toho připravujeme velkou vysvětlovači akci
k problému pacifismu a skutečné mírové problema
tě po celém Německu. Začali jsme v krizo
vých oblastech, kde je největší duchovní a tiky Západu, kde se na podzim zapojíme i do po
uličních demonstrací proti hnutí, které vážně
mravní ohrožení-v Hamburku, v Berlíně,
ohrožuje
základy bezpečnostní politiky. Chceme
Frankfurtu, Nordrhein-Westfalen. Letos za
provést
i
velkou vysvětlovači akci v souvislosti
ložíme pobočky v Bavorsku, Baden-Wíirtenbers
tzv.NATO-Doppelbeschluss.
sku, jihoněm.městech, kde-zdá se, je svět
celkem v pořádku. Zákonně je sídlem organi KDO SE PROTI TOMUTO HNUTÍ NEJVÍC STAVÍ A PROČ?
zace Mnichov. sekretariát máme zatím v Ham V dosavadních proti demonstracích byla rôznorodá
burku, se 4 placenými silami. Letos zřídíme společnost, vždycky zástipci Zelených, komun,
sekretariát v Mnichově a v Bonnu. Kromě
strany Německa, ale i členové Kcmunistischer
těchto tří složek aparátu konají všechnu
Bund Westdeutschlands, t. j .polote roris tick á orga
práci dobrovolníci. Náš aparát je zatím
nizace, dále členové různých obskurních organiza
velmi efektivní, 96 % financí jde na akce
cí jako sdružení homosexuálů-všechno krajně levi
a jen 4 % na aparát.
cové a exoticky extrémistické organizace. Na
příští tiskové konferenci v Berlíně řeknu, že
CHCETE ROZŠÍŘIT HNUTÍ I V JINÝCH ZEMÍCH?
Máme dotazy; zakládá se např.kroužek přátel jsme vlastně zavinili v Berlině vznik lidové
KA v Salzburku, ptají se i v jiných rakou fronty organizované krajně levicově, která se po
stavila proti nám a vidi v nás skutečné nebezpe
ských městech. Když jsem byl loni ve Švý
carsku hostem dvou Rotary klubů a přednášel čí, i když nechceme provádět mocenskou politiku.
ve Vaterländische Vereinigung v Aargau,měli V Berlině vznikla docela široká"lidová fronta";

od poloteroristických násilníků přes Moskvě věrné komunisty a vydání, kříd.papír,ilustrace.
marxisty jiných odstínů, přes "Zelené" až po sociální demokra SPIRITUS AGENS JSTE VY!
ty a berlínské vedení odborů. Nebudeme "Zeleným"kcnkurovat v
To se nedá říci. Mám řadu vy
parlamentě, ale snažíme se o duchovní střetnutí, což-jak se zdá nikajících spolupracovníků,
je pro ně nebezpečnější než parlamentní konfrontace. Do KA pat především organizátorů. Našel
ří řada prominentních osobností, šest veřejně známých universit jsem si nesmírně schopného ta
ních profesorů - Dr .Konrád Lew, prof .Klaus Hornung, prof.Bossle jemníka s obrovskými zkuše
aj.-známí piblicisté:prof.Motschmann, Gerhard Lowenthal, Dr.Do nostmi v politické práci. Byl
be rtin, Herman Kreutzer, Matthias Walden, brigádní generál Karst 'Téta redaktorem Bildzeitungu.
Martin Seine tter-předseda křest.odborů. Kuratoriím má asi 30 čle’Jinak mám řadu schopných a
nů, vesměs prominentních osobností, které nemají dost času k vý‘pro věc zapálených spolupra
konu aktivních funkcí, proto se staly členy kuratoria, podporu covníků.
jí naše akce, popisují naše provolání, ale konkrétní organizá
torskou akci nevykonávají.
Paní Fachmanova dodává: "Za de
JAKÝ JE POSTOJ KONSERVATIVNÍ AKCE K NÁBOŽENSTVÍ?
set let, co jsme v NSR, napsal
Hnutí chce návrat k základním hodnotám křesťanské kultury. V
Ludek 25 šachových a politicnašich konceptech - např.v ekonomických koncepčních materiálech, ’kých knih, každý rok má 100
hraje základní úlohu křest.sociál.učení. Naší politickou doktrí’ až 250 přednášek, nejvíc v
nou jsou principy křesťanské demokracie. Hlásíme se ke křesťan období volebního boje, kromě
ské víře a ke křesťanské civilizaci.
toho hraje desítky simultán
CO MŮŽE PRO ÚSPĚCH HNUTÍ UDĚLAT JEDNOTLIVEC
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ních produkcí, vede šachové
šířit myšlenky může všemi prostředky každý ve svém okolí. Zák kurzy, stará se o Konzervativ
ladem je rozhovor - nebo jak se říká misionářská činnost. Tuto ní ák-cá, která mu dá mnoho
práce. Když je doma, pracuje
věc zatím velice zanedbáváme. Misionářskou činnost vykonávají
skutečně jen malé a často extrémistické sekty. Velké církve tu od časného rána do noci. "
to činnost laiků/drťve se jz rzkalo"katolická akce"/nepodporu
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR!
jí. Snažíme se šířit náboženské principy, ale zahrnout do naše
ho hnutí i ty, kdo nedostali dar víry, hlásí se však k základ
NEUVEDE J.MENE
ním hodnotám křesťanské civilizace. Tyto myšlenky se snažíme
rozšiřovat všude všemi prostředky-především formou dialogu-kte- PLUS
V dětsky jednoduchém
rý je ovšem velmi obtížný. Na několika místech jsme pozvali k
počít áni
otevřenému dialogu odpůroe-levioové síly-a nabídli jim stejné
znamená křížek
podmínky: polovinu času jim, polovinu nám. K dialogu došlo jen
ojediněle, např.nedávno v Mnichove; často se stane, že levicové plus.
síly dialog odmítají, chtějí se prát a rozbít naše shromáždění. Nesouce své křížky
ž i votem
Prohlásili jsme, že jsme proti násilí, ale sebeobrana není ná
silí. Napadne-li nás někdo, pak ho třebas vyhodíme ze sálu,brá nerosteme součty.
níme se. Veřejně jsme řekli, že se zastrašit nedáme, nedopustí- Nebot nepočítáme s nimi
jako s veličinami kladu.
ime, aby znemožnili náš svobodný projev a budeme-li napadeni,
budeme se bránit.
Doučovací hodiny
KDE SI NAŽENE OPATŘIT MATERIÁL O TÉTO AKCI?
s Kristem!
Stačí napsat na mou adresu: Luděk Pachman, Aunhamer Weg 45.,
+++++++++++++++++++++++
D-8399 Griesbach i.Rottal. Mimochodem, důležitou součástí naší
PRSTY
činnosti je snaha upevnění vztahů s USA. V červnu jsme poslal i
Každý má na rukou
10 našich mladých členů na několikaměsíční studijní pebyt v USA své desatero.
na podzim příštího roku bude tato akce pokračovat. Dalších cteDesatero přikázání
set představitelů naší"Konservative Jugend Deutschlands"navští
k službě.
ví Washington v říjnu, tj.v době největších protiamerických de
Proč nehneš ani prstem?
monstrací v Německu, budou přijati presidentem Reaganem a ujis
Desatero prstů nemůžetí ho pocity velké většiny německé mlácteže.
li brát
MÁTE V ÚMYSLU VYDÁVAT TAKÉ ČASOPIS?
je redukováno na dvě
Máme už 3 konservativní časopisy, kde jsou uveřejňovány naše
pěsti.
materiály. Na podzim chceme vydávat stálý informační věstník,
Pouhý pár prstových
dosud jsme vydali nepravidelně 20 čísel. V tamto Pressespiegel
rukavic jsou ohlasy v tisku o nás. Kromě toho bude vycházet jednou či
nezbude po nás víc?
dvakrát měsíčně jednoduchý časopis. Dosavadní tak zv.CRITIOCN,
kultur, -polit.měsíčník vydává baron Schreck-Notzing,člen naše
ho předsednictva, dále Europa-Brucke, vydávaný Dr.Weberem,býv.
Ukřižuj ukřižuj
soc.demokratem a členem našeho kuratoria, třetí EPOCHE, kterou
zaznívá dějinami
v Mnichově vydává náš člen L.Bayer. Jsou to representativní
ozvěna davu
propuštěných Barabášů.

PROBLÉMY S DĚTMI
Jakmile si uvědomíme nectnos
ti našich dětí, začneme naří
kat a děláme si starosti.
Snažme se spíš odpovědět na
otázku: která z jejich chyb
mě nejvíce mrzí?

Tyto dvě chyby nás oddělují od Bo
ha i od lidí. Evangelium nás před
nimi varuje. Rodiče by se měli bát
právě těchto dvou chyb.
V rodině má být takové ovzduší,
aby bránilo v rozvoji těchto chyb.

S MÝM DÍTĚTEM TO NENÍ K VYDRŽE
NÍ! - Je tvrdohlavé, nepoddaj
né, nevychované! Máte jistě
trochu pravdu, ale uvažovali
jste o tom, že pod rouškou
nepříjemného chování se skrý
vá pevný charakter, osobnost?
Bude-li zaměřená k dobru, je
schopná vykonat velké věci!
UZAVŘENÉ DÍTĚ.
Nikdy o sobě nic neřekne a těž
ko uhodnout, co si myslí. Snad
je toto dítě příliš citlivé?
Má strach, že nedokáže vyjádřit
co má na srdci, proto je nejisté
a bázlivém Sní o velkých činech,
ale bojí se, že je nedokáže?

DÍTĚ LŽE NEBO KRADE!
Těmito nectnostmi rodiče velmi trpí. Slý
cháváme : "Všechno připustím, jen ne lež...
Všechno odpustím, jen ne krádež..!" Avšak
děti prožívají v určitém věku krizi, tehdy
lžou či dopouštějí se malých krádeží. Ne
dejme se jejich nectnostmi zaslepit!
Nevychované dítě je jistě nepříjemné. To,
které lže či krade nebo je lenošné-jaká
ostuda před lidmi! Co si o nás pomyslí?
Tento pocit přemozme a pátrejme, v čem
chyba spočívá! Vždyt tyto chyby neříkají
mnoho. Důležitější jsou jejich hluboké pří
činy. V základech najdete jiné, mnohem váž
nější chyby-sobectví a pýchu-a ty může mít
i dobře vychované dítě, které ani nelže,
ani nekrade, může je mít i dítě poctivé a
práčovi té.
SOBECTVÍ
Myslí jen na sebe, na své
záležitosti.Nestará se o
bolesti a o radosti dru
hých. Nic si nedokáže od
říci, neumí se zapřít,
aby udělalo radost druhým
nebo jim pomohlo.
Naučit se sebezáporu je
velká věc! A není to leh
ké .

Největší ctností není poctivost,
ani dobře vykonaná práce, ani
slušné chování a dobré vychování.
Největší ze všech ctností je
LÁSKA, schopnost milovat,
dát se BOHU i DRUHÝM!
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Kdybychom byli o této pravdě pev
ně přesvědčeni, dívali bychom se
na své děti určitě jinak.
Jinak bychom měřili jejich chyby
a jejich ctnosti.
Naučme se vidět své děti očima
Božíma a přejme si pro ně v prv
ní řadě to, co si pro ně přeje
Bůh.

Vi.mort-Babin

přel.S.J.

NOVÉ KNIHY
HEVENESI: CITÁTY + REFLEXE. - K dennímu zamys
lení. Z latiny přel. P.R.K.-Vydala Křesťanská
akademie v Římě 1982. - Novy překlad úvah P.
Hevenesiho3 S.J.3 který pořídili P.Kunert3 si
bere za základ myšlenky sv.Ignáce3 zakladatele
jesuitského řádu. Kdysi vyšel pod názvem Jiskry
sv.Ignáce. Jeho myšlenky a úvahy P.Hevenesiho
jsou časové dodnes - ba ještě casovější3 neboť
nehledí na "ducha doby "3 ale na ducha Kristova,
katolické víry. Pro duchovní život
je to jedna z nejlepších knih3 ja
ké KA vydala. 292 str.

FRANTIŠKÁNSKÁ PRAMENY. - I.cást
obsáhlého díla/978 str./různých
front, řeholí3 listů, modliteb3
legend3 životopisů a úvah o sv.
Františkovi. Hluboké a jedinečné
dílo v české katol. literatuře!
P. Tomáš SPIDLÁK SPIRITUALITA
KŘESŤANSKÉHO VÍCHODU. - Jedinečné
dílo ve světové literatuře-rozbor
duchovních zásad křesťanského-teh
dy ještě katolického východu na základe dél
Otců a spisovatelů té doby. Upravil autor3
poznámkami, rejstříkem a vysvětlivkami opa
třil P.Steiner. Překlad z franštiny pořídi
la švýcarská redakce Křesť.akademie.

PÝCHA
Příliš moc si o sobě myslí. Chce být stále T/ZPOMINKY NA EDITH STEIN, slavnou filosofku3 konstředem pozornosti. Snaží se zmenšit záslu Viertitku a oběť nacistické nenávisti vůči židům.
OBJEDNÁVKY U KATOLICKÝCH MISIONÁŘ
hy ostatních. Svůj omyl neuzná...

z betlémské provincie v USA. Generální vikářkou
byla zvolena s.Francesca Parana a rádkyněmi s.Al
Kard. Carlo Confalonieri, děkan posv.kardin. ma Golová, Valentína Vrabcové a Rosalia Schein.
sboru, se čbžil 25.7. devadesáti let. Kněž K příštímu-17. mezinár.dni míru 1.1,84 zvolilix
ské svěcení přijal před 67 lety, biskupské JP II.heslo"Mír a vnitřní obrácení srdcí".
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před 42 lety, členem kolegia je 25 let a
V Innsbrucku zemřel býv. provinci ál jesuitů, Sudetžil pod devíti papeži, narodil se za vlády ský Němec P.Bruno Restel. Byl vážně nemocný se
Lva XIII. Kromě jiného byl soukromým tajem srdcem. Bylo mu 80 let. Jako zpovědník byl neoby
níkem Pia XI. Sv.Otec mu blahopřál.
čejně oblíbený. At odpočívá v pokoji!
Na závěr zasedání 192. gener.kapituly fran- Před 150 lety se narodil Alfred Nobel.
tiskánů-minoritů zaslali účastníci presiden Poprvé v dejinách Církve se překládá cirk, zákoník
tu Reaganovi a Andropovovi do SSSR anglic kompletné z latiny do živých jazyků. Zákoník má
ké poselství, kde je zvou, aby se setkali v 1792 kánonů, o 662 méně než zákoník z r. 1917.
Assisi a tam jednali o míru a odzbrojení,
Tára návštěvy sv.Otoe v Kanadě od 9.-19.9.t.r. bu
a tak dát příklad bratrství, které má spojo de: "Oslavme naši víru."
vat všechny Učti na sveté. - Zdá se, ze hřívSv.Otec jmenoval 12. 7.nového apoštolského administ
ná naivita je specielně kněžská nemoc.
rátora pro katolické Bělorusy v diaspoře, arci11.-21.7. se konal v Amsterodámu mezinárodní nadritu Vladimíra I.Tarasevice, faráře kostela
kongres kazatelů-evangelických-kteří putují Krista Vykupitele v Chicagu. Nar.se v r. 1921 v
z místa na místo. Přijelo 3500 účastníků z Rusku a v r. 1958 emigroval do USA.
131 zemí a kongres zahájil americký kazatel V Tapei se koná od 10.-17.9.studijní sympoziím
Billy Graham tvrzením, že křesťané, kteří
v rámci 400. výr. příchodu J.Ricciho, S.J. do Číny.
mlčí k obrovskému etickému problému jader Vláda ostrova Formosy vydala na jeho počest už
ných zbraní, se chovají amorálně. To si ma poštovní známku. P.Ricci byl velký učenec.
že ovšem dovolit tvrdit jen na svobodném Zá Němečtí biskupové odhlasovali pro podporu 1507
padě, ne v komunistické zemi.
církevních projektů v Latinské Americe prostřed
Po odsouzení katol.kněze, Litevce, Alfonsase,nictvím pomocné organizace Adveniat 32 mil.marek.
Svarinskase na 7 let vezení a 3 roky vypově Generál.sekretářem Adveniat v Essenu/a zároveň
zení, napsalo 9 litovských katolíků vedoucí sekretářem knězi Videi Donum v NSR/ je Msgr Stehmu bezpec. výboru ve Vilně dopis, kde se na le, který působil řadu let v latinské Americe
bízejí za rukojmí výměnou za P. Svarinskase, a nyní byl jmenován světícím biskupem arcidiecéze
že si odsedí trest za něho.
Quito v Equadoru.
Neapolský arcibiskup kard.Ursi/75 let/odká 11.7.vypukl požár ve správní budově opatství
zal své oči po smrti člověku, kterému by se Einsiedeln, snad to způsobil televizor. 3.poscho
tak mohl vrátit zase zrak.
dí a prádelna jsou úplně zničené, škoda několik
Církev v Hongkongu posílá už misionáře do
mil.frs. Budova je z 18.st.a byla před několika
ciziny, v poslední době 2 mladé čínské mi lety restaurována.
sionáře do Tanzánie/Afrika/, jednoho ošetřo UNESCO v Paříži zařadilo katedrálu v Chartres me
vatele a druhého diplomovaného teologa, kte zi památníky, tvořící celosvětové uměl.bohatství.
rý se bude věnovat katechesi. Také Indonésie Byla vystavena v 12. st. a patří mezi 36 památníků
posílá dva novokněze - ze Společnosti Boží a přírodních reservací, svěřených péci celého
ho slova/verbi sté/ odcházejí jako první do lidstva. Chrám se octnul dvakrát v plamenech a
Nové Quinee.
je pamětihodný zvláště svými sochami. Kdysi tam
Synod anglikánské církve odhlasoval 284 hla^Out ovali francouzští studenti pěšky, snad se
sy proti 143 hlasům návrh, aby se rozvedení tento zvyk studentských poutí uchoval dodnes.
za určitých podmínek mohli znovu církevně
Kardinál Willebrands, předseda sekretariátu pro
oddat. Tím vlastně ruší příkaz Kristův: "Oo jednotu křesťanů a utrechtský arcibiskup, požádal
Bůh spojil, člověk nerozlučuj."
papeže o koadjutora s nástupnickým právem, proto
Sv.Otec dostává originální dary. Při gener, že jeho činnost v Římě mu zabere mnoho času, rád
audienci 20. 7. dostál od amerických sportov by se jí víc věnoval, ale nechoe zanedbávat svou
ců boxerskou rukavici s nápisem: "JP II.,bo-, oblast. JP II jmenoval koadrutorem vynikajícího
jovníkovi za světový mír, Vatikán 20. 7.1983! rotterdamského biskupa Msgra Simonise.
Při audienci byla i skupina Japonců, k nimž •JP II. vy dal latinské poselství k 900. výr. svatoře
promluvil sv.Otec japonsky. Byl mezi nimi
čení poustevníka Svorada, uctívaného v Polsku, na
i jejich šachový mistr, který se nedávno
Slovensku a v Madarsku; poselství adresoval tarobrátil na katolickou víru.
; nouskému biskupovi Ablewiczovi, nitranskému bis
Ke konci gener.kapituly kongregace školskýchkupovi Pásztorovi a biskupovi mactarské diecéze
sester 3. řádu sv. Františka v gener, domě od Pécs, Cserhatimu. Oslav v Polsku se zúěastnil i
3.7.byla zvolena novou gener.představenou
arcibiskup J.Tomko. Sv. Andrej Svorad-nebo Svorad
místo sestry Elišky dosavadní gener.asistentfe patronem nitranské diecéze a má svátek 17. 7.
ka Marceline Kosteliak, slovenského původu

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

NEPLATNÉ?

právníků, kteří se touto věcí za
bývají.

Rozvody jsou dnes na celém
TÉZKO JE OOKÄZAT
světě. Státy je legalizují,
že po delším manželském soužití je
ba usnadňují. V této si
manželství neplatné, že se ti dva
tuaci jé poselství
vzít nechtěli, že jeden z nich
Církve o nerozlučnosto nemyslil vážně. Prohlášení
ti manželství velmi
před dvěma svědky a úřední pod
obtížné. Jak pomoci
pis v matrice svědčí proti nim.
katolíkům, kteří se
Dříve se prohlásilo manželství
dali na úřadě rozvést
za neplatné, chyběla-li fysická
a žijí v neplatném
schopnost žít manželsky nebo se
manželství? Nesmějí
DOKÄZALO, že souhlas nebyl dob
přistupovat k svátos
rovolný. Psychologické důvody
tem. Je vůbec možný
právníci sotva uznali. Jak se dá
rozvod, aby směli za
ověřit, že někdo dal souhlas ze
se normálně nábožensky s čistým svědomím
strachu nebo ve velkém citovém zanícení? To může
žít?
dosvědčit každý, kdo se chce dát rozvést!
AKTUÁLNÍ OTÁZKA
PSYCHOLOGICKÉ
oflvOOY
je to v celém světě, zvláště pak v LEA,ze
Dnešní
církevní
soudy je berou častěji v úvahu.
mi s četnými rozvody. Katolíci dosud jako
pevná hradba proti slabosti rodiny vzdoro Autor dotazníku udává několik důvodů, pro které
vali. Po II.svět.válce se i tato hradba na může být manželský souhlas od začátku neplatný.
mnoha místech sesula, řada katolíků se da 1. Někteří lidé nejsou skutečně schopni manžel
ského závazku. Sv.Tomáš Akvinský praví, že se
la rozvést, většina upřímně hledá východis
nikdo nesmí zavazovat k tomu, co není schopen
ko.
plnit. Manželství není jen sociální -Forma,aby
CÍRKEVNĚ NEPLATNĚ MANŽELSTVÍ?
se rodily a vychovávaly děti. I bezdětné man
Církev řešení usnadňuje, ale v Církvi v
želství je platné - vždyť si slíbili u oltáře
USA je příliš mnoho případů, prohlášení
snášet dobré i zlé až do smrti. Psychologové
manželství za neplatné-prakticky všechny
tvrdí, že někteří lidé mají takovou charakte
žádosti- a těch jsou na sta-byly vyřízeny
rovou chybu, že nejsou schopni dát takový slib.
pozitivně.
15
Církevní právníci přijímají svědectví odborní
CO RÍKÄ USA KNĚZ A PSYCHOLOG?
ků, psychologů vědecky uznávaných, stejně jako
"Vždycky jsme se učili, že manželství pla
přijímají svědectví lékařů. Psychologové se
tí do smrti, v štěstí i neštěstí. Teď Cír
uplatňují i v civilních procesech.
kev dovoluje na všech stranách rozlukylJak 2. Neschopnost zavázat se je okrajový případ a
je to možné?" Autor přiznává, že otázka
člověk tím vlastně prohlašuje, že je nenormál
zní jako výčitka a obvinění kněží. Jedněm
ní, nemůže vzít na sebe závazky života - tedy
se zdá, že církevní autorita se zpronevě
ani jeho další manželství není platné. Aktuál
řuje tradici, věrnosti evangeliu. Druzí vy
nější je lehkorrvslnost, s kterou si dávají
čítají, proč se jim nepovolilo před pár le
obvykle velmi mladí lidé slib věrnosti na celý
ty to, co druzí dnes tak snadno dosáhnou.
život. Casto nevědí, co vlastně slibují.
3. Proto Církev v poslední době organizuje před
JE NEROZLUČITEĽNÉ?
manželské kurzy a žádá, aby kněz všechny po
Ano, manželství je podle učení Církve nevinnosti manželům dobře vyložil a delší dobu
rozlučitelné. II.Vaticanum, Pavel VI. i
je připravoval. To se osvědčuje.
Jan Pavel II.prohlásili, že Církev zůstává
věrná tradici - a tím i učení Kristovu. Je 4. Tuto přípravu nemají všichni, záleží na svědo
mitosti příšlušného kněze. Co když se dívka
však pravda, že se dnes příliš lehce pro
vdá jen proto, aby nemanželské dítě mělo otce?
hlašují i platná manželství za neplatná.
Nebo pro peníze, pro různé výhody?
Dříve to bývalo také, ale málo, procesy
trvaly dlouho a byly obtížné. Pavel VI.řekl Kdo snadno prohlásí neplatnost takových manželst
že je nespravedlivé dlouho odkládat spra ví, otevře cestu větším lehkomyslnostem. Církev
se snaží věřit těm, kdo upřímně vyloží svůj pří
vedlnost. Je-li manželství neplatné, je
pad. Aby si nikdo nemyslil, že se uvolňuje křes
třeba vyslovit rozsudek co nejdříve, aby
ťanská morálka, vypočítává se 10 bodů, které je
lidé mohli uzavřít platné manželství.
třeba si ověřit-pak se teprve začne projednávat
JE DNES VÍC NEPLATNÝCH MANŽELSTVÍ?
žádost o prohlášení manželství za neplatné. Ne
Autor dotazníku to nepřímo přiznává a
pravdivé odpovědi mohou oklamat lidi, ne však Bo
ospravedlňuje procesy posledních let lep ha. Tomu ručí oba za to, že mluví pravdu.
ším pochopením situace ze strany církevních
R T, ŠPIDLÍK

kánek, Doer Posvátného růžence.
Nejstarší klášter v Moskvě, Danilovsky, z
Pravoslavná Jelena Sannikova z Moskvy po 13.st. jedna z nejkrásnějších budov blízko
slala sv.Otci petici s prosbou, aby zachrá středu města,bude předán po důkladných
nil od r. 1946 zakázanou ukrajinskou kato opravách pravoslavným. Dosud sloužil světlickou Církev, žijící jen v podzemí. K prosským účelům. Byl už ustanoven opat a nastě
bě ji přiměl pohled na utrpení a pronásle huje se do něj asi i patriarcha Pimen.
dování věrných katolíků, zejm.Josypa Terel- Německá a americká mládež se setkala na Hambachšj a, býv.předs. komité na obranu práv věří ském zámku v NSR. Setkání organizoval Německý
cích.
svaz pro jednotu a sjednocení pod heslem:Jednota
Od 17. -19. 6. se konalo ve Frankfurte XII.
na svobodě nebo pod diktaturou východního bloku.
setkání chorvatské katolické mládeže. Stře "Vzdor silným náboženským hnutím proniká do círk
dem byla Chorvatská biblická Olympiáda.
ví stále víc ateismus, " prohlásil koordinátor III
U příležitosti 450 ti let od smrti Veita
ateistické světové konference ve Finsku HartiStosse se koná do 13.11.v norimberském Ger kainen. 24.-26.se sešlo asi 100 delegátů ateis
mánském museu výstava umělcova díla.
tických organizací USA, SSSR, Záp.Evropy a Indie,
Během Církevního dne evangelických křesťa aby svou protináboženskou činnost lépe koordino
nů v NSR se přece jen evangelíci postavili vali. Úspěch ateismu vidí koordinátor v stále
proti rouhavému filmu o Kristu "Strašidloľ stoupajících výstupech z církví-a to i v ryzé ná
Evangelická filmová komise dala v dubnu
boženské Indii a v mohamedánských zemích, dále v
filmu vyznamenání Film me sice. Katolíci
mírových hnutích, podporovaných ateistickými zed
proti filmu okamžité ostře protestovali.
náři. V NSR se snaží ateisté o odluku církve od
12.6.vysvětil v chrámě sv.Petra sv.Otec
státu, zrušení konkordátu, odstranění cirk, daní
74 jáhnů na kněze. 37 z nich jsou členové a vyučování náboženství ve škole, odstranění
Opus Dei. Tito kněží musí před zahájením
teol. fakult a zastoupení církví ve veř. grémiích.
teol.studia získat jiný akademický titul. NSR rozhodlo, že Turci křest.vyznání, kteří jsou
Na oslavu Pia XII.vyšly v NSR poštovní
ve vlasti pronásledováni, dostanou postupně v
známky, jak sdělila v Ríme sestra Pasqua- NSR povolení k pobytu. V NSR je organisováno asi
lina Lehnert, která vedla dlouho tomuto
130.000 mohamedánů. Kolik křestanů se smí orga
vynikajícímu papezi-už v jeho biskupských nizovat v islamských zemích? Mohamedáni mají asi
dobách-domácnost. Napsala o tom nemeckou
1200 organizací, z toho je asi 400 turecko-islamknihu:Smela jsem mu sloužit. Italská pošta ských společenství.
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uz pamětní známky v březnu vydala. Vatik. Neohrožený obhájce katolické víry, prof.DDr.
pošty vydaly také 14.6. dvé nové serie zná Georg Sigmund z Fuldy se dožil 80 ti let. Nepřá
mek: 4 k 500. výr. narození Rafaela Sanzia
tel má hodně. Objasnil totiž, že ne Simone Beau
a 6 hodnot k výstavě vatikánských umělec voir či Sartre osvobodili ženu, ale Kristus, a
kých děl ve Spojených Státech.
ze ženská emancipace nespočívá v poživaěností,
Podle zprávy TASSu navštívil pravoslavného ale v rozvoji zdravé ženské osobnosti. Stejně se
kněze Gleba Jakunina v pracovním táboře
postavil proti homosexualitě, kterou propagovala
arcikněz Grigori, který mu jménem metropo Evangelická akademie v Amoldsheimu - zároveň se
lity Juvenála předal Písmo sv., vyzpovídal sexuálním zneužíváním detí a stykem se zvířaty ho a podal mu sv.přijímání.
ale i proti trestu smrti homosexuálům v rudé Úí4 mladí sovětští židé byli v červenci v
ně. Svého času objasnil aktuální otázku dábelské
Moskvě zatčeni proto, ze s asi 10 jinými
posedlosti a vymítání zlého ducha zejm.na posta
židy, světili společně v soukromém bytě
vě faráře J.J.Gassnera/1779/ exorcisty a divoMarka Feldmana/32 let/ šabat. KGB tvrdí,
tvůrce.
ze společné modlitby se smějí konat jen v Býv. děkan z Bonnu, prelát Walter Jansen byl po
synagoze.
svěcen kard.J.Hoffnerem na biskupa. Vybral si
Papežská rada pro kulturu se sejde 21.-23. heslo: "Bůh je vždy větší! "/Katol.biskup musí být
11.na universitě Notre Dame v USA. Byla
vysvěcen jiným katol.biskupem s apoštolskou po
založena v r.1982, dosud měla schůze v
sloupností a k výkonu služby potřebuje souhlas
Římě.
Říma-be z něho je sice svěcení platné, ale nedo
Mezinár. spolec.pro lidská práva ve Frank volené. Biskupy s apošt.posloupností mají zejm.
furtu došel z Moskvy tajný podzemní doku pravoslavní, protestanté biskupy s biskupskou mo
ment, určený křesťanům celého světa. Upo cí nemají, jen je ustanovují - nesvětí./
zorňuje na rostoucí útlak křesťanů v SSSR, Na německé katolické misijní rade ve Wurzburguzahájený po změně vlády Sov. Svazu.
od 15.-17. 6. zdůraznil pasovský prof.pastorálky
24.7. zemřela v Itálii ve věku 103 let jed DDr P. M. Zulehner, že dnes je nutná misijní čin
na z nejstarších italských řeholnic, s.Ma nost uvnitř Církve, nejen pro kněze, ale i pro
rie Vincenzina Serena z kongregace Domini- laiky/dříve se tomu říkalo laický apoštolát!/

NOVINKY

VÝPOVĚĎ

že jí předepsal to, co se dává ulejvákům na voj
ně. Pak se obě sestry odstěhovaly.

Slečna Marplová zazvonila u jednoho ze čtyř Za pár ní se ob jevila slečna Marplová na policej
bytů, v které změnil majitel viktoriánský ní stanici. Inspektor Snack znal slabost policej
zámeček uprostřed parku a lesů. Otevřela
ního komisaře pro tuto slečnu, proto zkřivil rty
Gladyska, služtička, která dostala od Lavi do vlídného úsměvu.
nie Skinnerové výpověd, pro podezření z krá "Přicházím hlavně k vůli služebné Skinnerových.
deže, ačkoliv šperk se našel. A pak rozbila Ne Mary, nýbrž Gladys. Je to poctivé děvče a nema
talíř. A slečna Marplová chtěla zjistit, oo že najít místo, lidé si myslí, že je zlodějka."
se dá pro Gladysku dělat.
"Nikdo ji zatím neobžaloval!"
Nedalo se dělat vůbec nic. Slečna Lavinia
"Ne-ale jsou tu řeči, a to je horší. Musíte na
nechtěla propuštění odvolat, zato pozvala jít Mary Higginsovou. Stačil by vám otisk jejího
slečnu Marplovu ke své nemocné sestře Snily. palce?"
Emily ležela v přítmí pokoje, hrbená, šedi Inspektor povytáhnul obočí:"Stačil, ale jak jej
vá, s rozcuchanou hlavou a hned začala ho získat? Přehledali jsme celý byt a nenašli jsme
řekovat nad svou chorobou, s kterou si ne tam ani jediný!"
věděli rady ani největší odborníci v Londý Slečna Marplová vytáhla krabičku, kde leželo na
ně. Poslání slečny Marplové ztroskotalo.
vatě zrcátko a na něm skvělý otisk palce.
Brzy Gladys zmizela a u Skinnerových na
"Vý jste ji podezírala," užasnul inspektor, když
stoupila služka Mary, asi čtyřicetiletá,ru mu slečna vyprávěla, jak k otisku přišla.
žolíci, v bílé zástěrce. Ttento vzor otevřel "Jistě! Byla příliš vzorná. A my, obyčejní lidé,
slečně Marplové, která přišla prodávat líst máme vždycky nějakou tu chybku... "
ky na farní slavnost. Slečna Lavinia koupi "Pošleme to Scotland Yardu!"
krimi
la vstupenku a slíbila poslat do tonbolyj-^ Slečna Marpleová nevstávala. "Aat Knllyll
sadu utěrátek na péra a dětské ponožky. |f "Chcete dodat ještě něco, milostivá paní?"
"Dostaly jsme skvělou služebnou,"podotkla, "Nu - chtěla bych ván říci...Víte, služebná se
"a nemusím jí ani tolik platit, co Gladys." nepropouští jen pro podezření a pro rozbitý ta
"Vypadá příliš vzorně. Na vašem místě bych líř. Dnes je o služebné nouze. A ty dvě slečny
byla opatrná, "řekla zamyšleně slečna Marp byly zvláštní dámy. Emily tráví čas v polotemlová. "Co o ní víte? Já znán svou Ednu od
ném pokoj i... nic bych za to nedala, že rozcucha
malička!"
né šedé vlasy byla jen paruka a že byla zdravá
Bylo slyšet hořekování Emily a v zápětí se jako řepa. V posteli hubená, šedivá, ufňukaná....
z jejího pokoje vynořila výtečná Mary:"Vo mimo postel růžolící, černovlasá žena středního
lá vás, madam,"řekla, a chopila se pláště věku, vpravená, uctivá. Pokud vím, nikdo nikdy
slečny Marplové, aby jí do něho pomohla.Ta neviděl slečnu Emily a Mary Higginsovou pohroma
vzala deštník, upustila ho, a když ho chtě dě. Vsadila bych se, že pravá slečna Higginsová
la zvednout, vysypal se na zem obsah kabel nemá o celé věci ani tušení...." To se později
ky. Mezi drobnostmi i lepkavá štanglička
ukázalo víc než pravdivé. Inspektor si dělal
na cucání: "Ach, tu mi tam tajně vstrčil syn rychle poznámky a občas zíral s úžasem na slečnu.
od souseda, "zahořekovala slečna Marplová,
"Mely dost času opatřit si otisky klí
"můžete ji někde vyhodit?"Ma
čů, vyzvědět vše o ostatních nájermíry vzala tyčinku a pak se
cích - pak se zbavily venkovské slu
shýbla pro poslední věcičkužebné. Jednou se vyplíží slečna Emily
pro zrcátko. §
ze zámku, druhý den vystoupí na nádra
ží z vlaku jako Mary Higginsová. Ve
Za pár dní se vesnice vzruši
vhodnou chvíli Mary zmizí a strhne se
la; vzorná Mary zmizela a s
křik: ChyEte zloděje! Když mi nevěří
ní dvě brože a pět prstenů
te, najděte Emily a vezměte jí otisky
slečny Lavinie, náhrdelník
prstů. Pár mazaných zlodějek - to jsou
slečny Snily, diamanty mladé
ty slečny Skinnerovy - a jsou asi ve
paní odvedle, šperky a pení
spojení s bandou přechovávačů kradené
ze soudce z dalšího bytu a
ho zboží. Tentokrát neuniknou! Nedo
nejvíc byla poškozena paní
pustím, aby přišlo o svou dobrou po
Carlmichaelová-o velkou část
věst poctivé venkovské děvče. Všichni
ku peněz. Její služebná měla
se to musejí dovědět! Poroučím se!"
volno a paní se šla večer
"No tohle!" otřel si inspektor pot z
projít do parku. Lavinie jen
čela,"hned zjistíme, má-li pravdu!"
plakala, Emily dostala srdeč
Nebylo to hned, ale brzo. Obě zloděj
ní záchvat a místní lékař si
ky chytli a plukovník Melchett blaho
ce neřekl, oo jí chybí, ale
přál Slackovi k jeho obratnosti.
pomocník v lékárně prozradil,
Agatha Christie

NEMÄ PRAVDU TEN, KDO MÄ PRAVDU
MÄ PRAVDU TEN, KDO MILUJE

Ten večer jsi ke mně přišel
a zdál jsi se unavený.
Měl jsi ztrhané rysy
a vyděšené oči.

”Tak to už dál nejde,"řekl jsi,
"mám toho dost. Co je moc je moc!
Myslím, že mezi námi je už konec!
Víš, ona chce mít vždy poslední slovo,
jen ona musí mít vždy pravdu!
Víš, o kom mluvím?”
”0 své ženě, přirozeně. Modleme se!”
"Ale...!”
"Mlč, modleme se, prosím tě."

Vidíš, je treba se rozhodnout mezi mít pravdu
a milovat.
"Nemyslíš, že mít pravdu je vědět, že mám pravdu?’
"Je třeba vědět, že mám pravdu a neponížit,
vědět, že mám pravdu a nezranit,
vědět, že mám pravdu a nepřestat mít rád."
Ten, kdo miluje, i když se mýlí, má vždy pravdu,
protože miluje.
Ten, kdo nemá lásku, i když má pravdu, se mýlí,
protože přestal milovat.

Pravda v životě
není mít nebo nemít pravdu.
Pravda je konec konců láska
neboř jen láska
může oživit co je mrtvé.
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Oba na kolenou, mlčky jsme se modlili.
"Miluj a dělej co chceš,"řekl veliký Augustin.
Ale nezdálo se mi, že modlitba Ti přinesla Milovat, to není stát na svém,
útěchu. Tvůj obličej zůstal zrudlý,
to je vyvolat úsměv na tváři druhého.
tvé oči neztratily nic z tvrdého výrazu,
”Co teď uděláš?"
Hleděl jsi na mě upřeně
"Co chceš, abych udělal? Přinutili
hledaje v mých očích odpověď
mě k úsměvu. Máš jistě pravdu."
na svou hlubokou úzkost.
Kdybys věděl,
"Ne, ty máš teď pravdu, neboř
jak mě bolela tvá bolest.
nyní chápeš lépe lásku.
Jsi silnější. Jdi a obejmi svou
Vzal jsem tvé ruce do
ženu - něžně."
svých - byly horké.
Hladil jsem ti je,
Poslouchej dobře!"Jestliže tvá
hladil - ale
žena chce mít vždy pravdu
zbytečně.
znamená to, že se brání nějaké
Bože! Jak byla
slabosti, o které nechce vědět.
tvá duše rozjitřena!
Tvá žena, chápej, potřebuje,
Přitiskl jsem své
abys s ní jednal s něžností;
čelo na tvé a plakal jsem jako dítě,
běž rychle domů a řekni jí, že je
které už nic nemá.
tvá princezna.
Dlouho jsme tak zůstali, čelo proti čelu, A nezapomeň - jen láska udržuje člověka
mlčky
ve věčné mladosti
naslouchajíce úzkostnému rytmu
a neplňuje srdce každým okamžikem
svých srdcí.
radostí.
Mé slzy asi osvěžily tvou chvějící se duši,
nebot jsi mi řekl hlasem přerývaným doje
Báseň ze sbírky kněze-básníka P.Josepha Semaana
tím: "Jak, teď jsi to ty, kdo pláče?"
"Poslyš,"šeptal jsem, "je tak důležité
mít pravdu?"
Rakouská Akademie věd vypsala soutěž na téma:Úlo
"Proč?” odvětil jsem nejistě,”Ty o tom po
ha
svědomé a osobné odpovědnost v práci vědce.
chybuješ? Mít pravdu znamená být v právu.”
Nejlepsí příspěvek odmění 100.000 šilinky.
"Ne vždy, příteli, ne vždy. Mít pravdu je
Katol.Církev v býv. franc .Kongu slaví letcS15O té
také umět ustoupit.
výročí svého působení. Oslavy vyvrcholily eucharis
Nemá pravdu ten, kdo má pravdu,
tickým nár.kongresem v Brazzaville od 21.-28.8.
má pravdu ten, kdo miluje."

Papežským legátem byl marseillský arcibiskup kard
Etchegaray.
Fidzi se staly 160 tým státem UNESCO v Paříži. To
"Předpokládej, že máš v zásadě pravdu,
ale že tvé chování zraňuje tvou ženu a od to souostroví má přes 300 ostrovů o rozměru
18.200 km^! Z 600.000 obyvatel žije 117.000 v
daluje ji od tebe. Jsi ještě přesvědčen,
hlavním
městě Suva.
že máš pravdu, když trváš na svém?”
"Vysvětli mi to!"

"Ne."

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

jsme tam po jednej hodině. a pnotože tam
meta být ve dve hodiny mše sv. ,£ak jimi
"...mzZ mne, že óe nemohou vyřesi sedti do tnavy a Čekati. Schůdky by
řlt tam ty vztahy zahe fajn, aby
ty úptně zanostté vysokou tnavou, takže,
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z toho mohl být užitek pro hiroké
jsem napned mysteta, ze vchod musi být
obecenhtvo. Tím neladem trpí také
jinde. Jenže nebýt, zde už nikdo do kostvá aktivita, kterou jhem vždycky
teta nechodil Vato se to těkat, že to
obdivovala maximálne a které také
jednou bude, ate pusobi to úděsné. Při
vděčím, že jhem he po jihtoa doba
tom tide. choác kotem, ate htavne pnacucítila k něčemu na hvěté piece
ji na svých domcich a zahnadách, neděte
jen hnad í užitečná. Jinak - to
nenedČte. Nakonec pžižta jedna pant a
víh, bývaly chvíle zlé a trpké,
dnuhá, tnochu"miŠuge", z piespotni veskdyž jhem hi nechala dojít celoa
nice. "Stepi a kuthavx. a tnhti přede
tragiku hvého života-, učitelka bez žáka,
jdou do KnátovstvilJ' Aby met pan ^anán taachu na
phavec bez čtenář^, žena bez maže, téměř
do f> ti, přijet jebte odněkud autobus óe óíW>ZmZ
jeptihka bez hlibu a bez roucha. Vo^t na
Stovenkami, ktené jezdi do Čech na řepu, paacovat.
jeden život, myhlívám hi. A potom vůbec
Byto jich asi 40, ate žádná z nich nesta ke sv.
žádná úleva v nějakých zbožných hlovech,
přijimáni, což mne udivito. My jsme již nemohti
jaké čítávám v knížkách.-, obětovat he atd. po dnuhá, tak sta jen ta trochu tnhtá venkovanka.
To hlovo pu mne nabylo tak odpudivý hrnyhl, Kostet sám je ve vetnú žatostném stavu, na něktekdyž jhem v prvních letech hvého puhobení né taviči se již ani nedato sedet. Stovenky zpiva
v J.bydlela v klášteře-než odhunull Nemce- ty péknt a Masité svoje pisne a vybnaty penize.
a některá"ctihodná hehtra he rnuhela obeto- I/ neděti u nás pniŠto do kosteta šest matých ci
^at"^, když jhem hla večer do kina nebo na káňat a vydnžeti tise, až do konce. Meta jsem
hchazi nebo do zpěvu, takže "he obětovala nadost a Pán Bah asi taky. Znejme se jim tam tiněkterá téměř denně" - jen proto, že jhem bito, onotože se tam po msi nahnnuti znovu..."
neiméla dohtat od baráku klíc.
ČSSR
A téct jhem četla v té nemoci dvě knížky-.
"žiji s nodinou pneš put noku ve Švýcansku. UceSigrid Undhetové Olava Audunhhona aThomahe na mi pošťák donutit pnyni KLUB, o jehož existen
Mertona L"exil a h'acheve danh la gloire. ci jsem nemět taseni. Časopis se mi velice zatcTa první mě ^ahcínuje. Ta druha mi připo bit svoji bojovnosti a ziskat si mou duvenu. Pnomíná tvou dunou větu, že Edith Steinová
to se na vás obnacim s dotazem: Když jsem jako
zemřela na"blboht" představených. Tak he
ktuk chodit do náboženstvá, uciti jsme se, že od
ml to zdá í h tou Marti Eerchmanhovou, fran okamžiku pnomeneni cMeba v Teto Knistovo must
co uzhkou trapihtkou, která byla "exilována" kněz pasty, do nichž bene, hostii, dnžet státe u
do Japonhka - první rozjímavý klášter na
sebe a nedotýkat se jimi ničeho jiného, aby nezacáiku tohoto htoletí - měla Čtyři roky
došto k znesveceni. Jedná se o patce a ukazováč
tuberu a při tom chodila do prádelny prát ky. Take se hostie v ústech pnijimajicťch necháa pod. Zřejmě nechápu dobře hrnyhl utrpení vaty samy nozptynout, bez kousáni. (/ postednim
a rozhodně hi myhlím, že taková Mater ener Čase jsem si vŠimt i doma, ze se od dnže.ni. pastu
gicky zakročí, když jí krehoanká hutnícka u sebe upousta., ate můžete mi, pnosim, objasnit
kahle krev v prádelně a pní trohe dobré va podáváni Knista vtřicťm do nukou? O chnoupánc
le by mohla dobre a užitečné hlouŽit iinak. hostiť, připominajici mi pojidáni kedtubnu, ani
v civilu byla -Šikovnou švadlenou a návrhová 'nemtuvč. Nechci se stavět pnoti mo deAnis aci,pnotelkou módních novinek... Co mne témér po- ti ztnnuté Šknobenosti cenných hábitu mám sitné
hedle drží jhou malomocní v té. Tanzánií a avensíj avšak v tomto pnepade mi. togicky”sedeto"
taky v Ghane, oběma hehtříckám na protile vyjadnováhi htuboke úcty k Tetu Vykupitete svťta
hlých htnanách ě^ríky jhem he htala"hekre- a zavedene způsoby mi pnipadatiy páim&Lené. To satářkou", taky pro Slováky utoČihtem pro
moznejme jsou jen me úvahy. Vse pnameni z má nepřeklady....
znatosti a nein^oamo vanos ti., ate pnesto...
Proč ti to víechno peču? Protože je to ne Vybavuje se mi episoda z doby, kdy jsem ministnoco podobného jako když hi pihká náh Petr v vat v Bnne, v kostete u sv.Augustina. Tehdy mi
černých leh-cch hlubočhkých cehtoa z kina,
kamanád, take ministnant, vypnavet o jednom sva
aby věechna htnahídla pohehovávaná v Černé tem: "A jednou, když sv.X.podávat sv.pAijxmanc ma
trne viděla, že on he prece nebojí..." ČSSR tomocnemu, zachvátita tohoto matomocného nevot"Predehlou nedělí jhme bylí za Úvaly v Pni- nost a hostii zvnatit. SvatyQX. se vnMjia zem a
hostii vyssát ústy ze zvnatku, aby ne.dosto k
himahech, obec docela hezká, htarodávný,
znes vrceni." - Jaky' asi muzť nuť sv.X.názon na
ale udržovaný kohtelík, jenže lidí h námi
podáváni
hostie do nukou?"
ahi patnact, nebo hpxí mene. .Odtud jhme hlí
JZaZ Svábenck, Svtjcansko
moc pěknou krajinou do Roztoklad. Prihli
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Tschadu kapucín Aurele'Robidoux/51 let/ z Kanady.
Útok vrahů. přežil jen 55 lety kapucín Marie André
Parlament ostrova Malty rozhodl, aby byl
z Francie a téžce raneného dopravili do Paríže.
církevní majetek, jehož výtěžky jsou urče Dosavadní předseda pracovního společ.katol.tisku
ny na mše za zemřelé, zabaven. Jen ryze
Heiko Klinge/41 let/ byl zvolen presidentem sva
cirk.budovy zůstanou. Ve všech kostelích
zu německých nakladatelů časopisů. Je to první
Malty se četl protest katol.biskupů, rovněž katolík v čele 350 nakladatelství. Od r. 1975-81
nemecká bisk.konference protestovala.
byl prvním katol. starostou v Hildesheimu.
Při zkoušce na atentát na sv.Otce v LurNa základe nového zákona o vnitřní bezpečnosti
dech-kde byl sv.Otec od 14.-15.srpna, byla bylo v již.Africe zatčeno asi 100 osob, mezi ni
zničena na Křížové oestě socha Piláta.
mi i 44 lety černošsky kněz a gener, sekretář ji
Franc.president přišel osobně přivítat sv. hoafrické bisk. konference Swangaliso Mkhatshaiva.
Otce do biskupského města Lurd Tarbes a
Podzemní komunistické bojůvky znovu podnítily
zvýšil počet vojáků, pečujících o bezpeč
většinou černochy k různým protestním akcím. Při
nost hosta, o 2800.
tom je v Již. Africe nej vyšší životní úroveň.
77 ti lety kníže Franz Josef ÍI.z Liechtensteini JV rozhovoru s Osservatore Romano prohlásil P.Dr.
předá na jaře 1984 vládu nejstaršímu synovi, 38 Sebastian Painadah z Indie, že náboženství bez
létánu Hansu Adamovi. Formálně zůstane u vlády. mystiky - t.j .hlubokého spojení s Bohem, duchov
V nakladatelství Múller-Verlag v Salzburgu ního života - je mrtvé. Vedení katol.Církve vy
vyšla kniha o zakladateli Opus Dei, který týká, že dlouholetou tradici spirituality dnes
zemřel v r. 1957, Josemaria Es eriva. Toto
zanedbává.
hnutí sv.Otec zvláš-E vyznamenává. Nyní si
Celá bible je dnes přeložena do 514 afrických ře
Opus Dei staví v Curychu velký dům pro své ší a dialektů, do 446 asijských a 293 jihoameric
podniky. Při schvalování projektu se posta kých - sděluje Služba víry kongregace pro šíře
vili proti jen zástupci CVP! Křestanské
ní víry.
strany! Knihu napsal Petr Berlar. Opus Dei Katolický rozhlas a televize bude mít své stře
je v 87 zemích a má 72 tisíc členů.
disko v Bogotá v Kolumbii-bylo rozhodnuto v červ
17.června zahájili k sv.Roku pěší pout do nu na zasedání odborníků. Bude podléhat latinskoŘíma katol.kněz z vojenské školy v Harrbur- amer.biskupským konferencím a má šířit víru v
ku, jeho zástupce a dva studenti pedagogi souladu s učitelským úřadem Církve, vysílat zprá
ky. Došli 17.června a z výchozího místa - vy a koordinovat programy jiných středisek. Pod
Heiligkreuzthalu ve Švábsku, ušli 1200 km. poru na zřízení střediska a vyškolení personálu
Vedení vojenské vlády v Čile prohlásilo
poskytne německá Adveniat.
ústy předsedy Pinoeheta na tiskové konfe
Madeirský primas kard.Lékai pozval delegaci zás
renci 14. 7. v Santiágu, že vítá výzvu sv.
tupců katol. Církve z Litvy pod vedením biskupa
Otce k dialogu a k nenásilnástem. Stejn 20 Liudase Povilonsise na návštěvu Maďarska. Na
uvrtali výzvu i biskupové zemč.
programu byla výměna názorů a informace o někte
Na jaře 1985 se koná ve Florencii mezinár. rých církevních zařízeních v Madarsku.
kongres o výzkumech kultury Etruskú, před Ve Španělsku přikročili k prvnímu stupni odstra
chůdců Římanů ve středu italského poloost nění 3500 katol.škol s 2 mil. žáky - odnětím
rova. Moderní bádání rozluštilo řadu nejas státní podpory. Gener.sekretář řádových škol San
ností o této vysoce rozvinuté kultuře v
tiago Martin se obává, že katol.školy budou
oblasti dějin, náboženství, řeči, architek- úplně zničeny a tím porušena ústavní zásada o
tury, hospodářství a umění.________________ svobodné výchově.
Arcibiskup z Palerma, kard.Salvatore Pappa- 3.6.předsedal kard.Poletti, vikář sv.Otce pro
lardo označil Mafii za"hanebnou skvrnu,kte římskou diecézi, na náměstí sv.Petra bdění u pří
rá se bezpodmínečně musí vymazat ".Ml uvil
ležitosti 20. výr. smrti Jana XXIII. Postulátor P.
tak na svátek sv.Rosalie, patronky Palerma. Cairoli prohlásil, že proces blahořečení bude
Sv.Otec dovolil vysvětit dva nové arcibis zrychlen diky nedávné reformě; zázraků prý je
kupy v Maroku, Msgra Huberta Michona/56 let/ dost, aspoň pro 15 beatifikačních procesů. Pokud
Francouze, pro Rabat, znalce arabštiny, a
jde o vých.politiku tohoto papeže ptal se P.
arcibiskupa v Tangeru, španělského minori Cairoli několikrát kard. Nyszyňskeho a ten mu
tu ze semináře v Santiago de Compostela,
řekl, že katolíci v Polsku začali dýchat za pon
Antonia José Peteira, prof.dogmatiky.
tifikátu Jana XXIII. a napsal o tom 90 s. svědect4.7.se dožil býv.apošt.nuncius v Německu
ví. Ovšem neopatrným přijetím Chruščovova zetě
kard.C.Bafile 80 let. Je členem kongregace způsobil tento papež, že komunistická strana v
pro klérus a od r.1975 do 1980 byl prefek Itálii-zneužívajíc této návštěvy -nesmírně vzrost
tem kongregace pro blaho-a svatořečení.
la. Bronzový kříž na památku návštěvy sv.Otce ve
S pěti katechisty byl neznámými vrahy zast
Vídni bude postaven na nám.Hrdinů. Pomník Ru
řelen gener, vikář dieceze Mountdou na jihu
sům je na Schwarzenbergském nám. Doplněk
zprávy v č.ó.str.18.

SEKTA MUN
"Řekne-tí vám teJidy n^.kdo: Tady je. Meé-iáí,

mbo:Tam jed nevědite. tomu. Vystoupí totiž
tíúnutácové a tzipnonoai, budou konat ve£kí zázraky a divy, aby óvedtd, možno-ti, i
vyvoteni." Mt 24, 25-24.
V redakci bylo živo. Zazvonil telefon,hlá
sila se Janeta a sdělila, ze už i kamarád
Mike není k nalezení. Volal prý ji a bez
barvým hlasem mluvil o”nepředstavitelném
projektu, fantastických lidech, neuvěřitel
né nauce". Dodal:"Dokud to nepřežiješ, ne
pochopíš. Dosud jsem nic krásnějšího neza
žil." - Za hovoru jsem myslel na mladého
učitele, kamaráda Benju, který navštívil
,
bratrance v jakési komuně blízko San Franciska. Bratranec ho přemlouval, aby zůstal
déle a ještě déle, až nám začal kamarád po
sílat z komuny lístky. Žijí tam"čestní.váž
ní lide vzrušujícím, novým životem." Tak se
nikdy nevyjadřoval. A zval nás tam.
Konečně za ním Mike jel. Za deset dní tele
fonoval stejným způsobem jako Benja. Orga
nizace se nazývala Creative Corrmunity Pro
ject. Tvůrčí společné budování.
Psával jsem o těchto okrajových organiza
cích, ale chtěl jsem víc informací. Moji
informanti o CCP nic nevěděli, ani v archi
vu o tom nebyla zmínka. Obrátil jsem se na
odbornici Carol P.z jiného časopisu; sděli
la mi, že objekt patří"munům", a že je to
tak zv.sjednocující církev pod vedením bo
hatého Koreánce,"důstojného Sun Myung Mun."
Dala mi pár tipů, jak sehnat další informa
ce. "Mika snad zachráníte, ale u Benjiho je
to beznadějné,” dodala.
Brzo jsem si o této sektě sehnal materiál.
Bylo to s mými kamarády velmi zlé. Mun, kte
rý se sám nazval prorokem, stvořil ze směsi
politiky, filosofie a nábo
ženství nauku"jak dobýt a pod
manit si svět". Sám se topil
v přepychu, od stoupenců, vět
šinou mladých, žádal, aby se
zřekli všeho. A co horšího,
prováděl tam i"praní mozků"
a změnil své stoupence v
"duševní otroky",
tieňové pracovali do vyčer
pání i 20 hodin denně, po
tácející se mrtvoly, v
úplné izolaci. Psychologové
tvrdili, že munové jsou cito
vě tak chladní, že ztrácejí
doslovně svou osobnost. Dce
ra známého lékárníka tam žila
5 let. Řekl, že organizace je
’’nebezpečí pro lidstvo".
Změní lidi úplně, spojení

mezi tělem a duší přeruší.
Ani nike ani Benji nebyli typy, které by nalítli
na falešný mesianismus. Znal jsem je léta, spor
tovci s vnitřní silou, kterou podporovali i ostat
ní. Společenští a rozumní.
Po telefonátu s Mikem se sešlo 25 jeho přátel u
Janety. Byli jsme otřeseni a nemohli jsme oba zmi
zelé pochopit. Sekta - to je něco pro osamělé li
di a neurotiky. Co je přimělo tam zůstat? Rozhod
li jsme se poslat někoho, kdo by s oběma promluvil
a varoval je před sektou Mun. Vybrali mne a Mari
lyn, energickou ženu, která Benjiho dobře znala.
Pak jsme mezi sebou sebrali peníze na jízdu do
San Franciska.

PAN
NEGATIV”21
Den před odjezdem Mike telefonoval Janetě že při
jede si vyřídit pár záležitostí a pak se připojí
navždy ke komuně. Hned jsme telefonovali několika
ex-munům, rodičům sektářů a všem možným lidem,kte
ří bojovali proti sektě. Většinou nás varovali;
dosud se prý nikomu nepodařilo přimět Muna, aby
sektu opustil. Jediná cesta je dát ho do převy
chování odborníkovi. To se nám nezdálo, nechtěli
jsme se svěřovat cizím lidem. Lékárník nám dal na
ději:”Mike není ještě tak daleko. Věnujte se mu
s láskou, pečujte o něj, a nevzdávejte se!"
Janet, její muž Lenny a jeden známý psycholog se
rozhodli s Mikem promluvit. Když jsme však došli
na letiště, zažili jsme první otřes.
Vně vypadal Mike jako dříve, ale z jeho životnos
ti a veselí nezůstalo nic. Mluvil bezbarvě a spat
ra a přednášel nám o Satanovi, Mesiáši a zlých ha
dech. "Mám naději, že smím pracovat na záchraně
světa!”
Materiálu o sektě Mun, který mu předložil Lanny,
si nevšímal. Asi vůbec nevěděl, že je jejím čle
nem. Mluvili s ním osm hodin - bezvýsledně. Při
snídaní debata pokračovala a tu se zdálo, jako by
se pancíř kolem jeho srdce nalomil.
Rozhodl se, že půjde na procházku. Ve
čer se k úlevě všech vrátil a sdělil,
že snad zůstane déle. Poprvé snědl s
chutí kotletu a dal se přemluvit, že
zavolá jedné paní, která bývala u sek
ty, do New Yorku. Po hodinovém rozhovo
ru o jejích zkušenostech s podvodem a
chamtivostí vedení Munu se zdálo, že
Mike se probouzí z hlubokého spánku.
Odložil sluchátko a řekl:Nepůjdu zpět,
musím si to promyslet.
Jásali jsme. A tak se Mike pozvolna
vracel k normálnímu životu. Vypravoval
že byl se stovkami mladých v táboře
Boonvili a byl tak nedůvěřivý, že mu
říkali pan Negativ."Pak jsem nějak
ztratil zdravý úsudek a zapojil jsem
se mezi ně. Zřejmě jsem prodělal"praní
rrozku".Benji je hlouběji, nedostanemeli ho z toho, už ho neuvidíme!"/Pokr./
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Rumun Turcanu je autorem knihy o
bylo vzpomenuto v předvečer, tj.v sobotu 20.srpna v Cu800 stranách, v níž dává návod k
rychu v sále Kaufleute na Pelikanplatz za spolupráce
tomu, jak se mají mučit vězni. Sám
Sdružení býv.čs.politických vězňů v exilu a švýcarské
je vedoucí těch, kdo praxí mučení
sekce Mezinár.společnosti pro lidská práva/IGFřV pod zá
zejména na křesťanech provádějí.
štitou Svazu čs.spolků ve Švýcarsku.
Biskup Camara, který odchází na od
Již odpoledne byla v sále otevřena výstava dokumentár
počinek a má dovoleno pouze 5 cest
ních fotografií a dále obrazů a plastik Jana Kristoforido zahraničí ročně/dostává až 80
ho na téma Lidská práva. Exilová nakladatelství prodáva
pozvání/ řekl: "Ve vzpomínkách mám
la knihy v české i německé řeči.
V podvečer byl položen věnec k pamětní desoe čs.uprch ke Camillu Torre se velkou úctu
stejně ke Che Guevara a všem,
22
líků na Múnsterhofu, kde pak stála čestná stráž v národ
kteří se vnitřně cítí zavázáni,
ních, sokolských a skautských krojích.
používat násilí. " Torres byl kněz
Vlastní program byl zahájen v plně obsazeném sále večer
přivítacím projevem předsedy Svazu čs. spolků Dr.TICHEM a a terorista, v boji padl. Guevara
byl vůdce komunistů na Kubě. - Jiný
předsedou IGFM Ing.Gutswilerem. Byla přečtena poselství
brašilský biskup Casaldaliga se sám
spolkového rady Friedricha a německé sekce ICFM, která
jmenuje Monsignore kladivo a srp.
souběžně pořádala podobné shromáždění v NSR.
Prohlásil: "Vím, že mohu jít dál a
Řečníkem za čs.stranu byl EVŽEN HOFFMAN, tajemník Sdruže
ní býv.čs.polit.vězňů. Ve svém - potleskem často přcrušo musím jít dál ňež komunismus. "
Za darovanou uniformu guerilla po
váném projevu se zabýval vývojem a příčinami národní ka
děkoval a chce ji nosit jako kněž
tastrofy, která se datuje od komunistického puče v r.
ský oděv. V Nicaraguo vidí vzor.
1948, ale její intelektuální kořeny dlužno hledat v salónkomunismu První republiky. Zde učinil vhodná přirov Maurice, biskup z Grenady, je dů
nání se současnými, podobnými proudy na Západě, hlavně v věrným přítelem Fidela Castra.
hromadných sdělovacích prostředcích a na vysokých školáci JP.II.dostal čestný doktorát Jage
Vyvrátil dále tvrzení reformních komunistů, že prý v do lonské university v Krakově, zal.
bě Pražského jara stála ohromná většina národa za komu 1365 králem Kazimírem Velikým z ro
nistickou stranou. "Podpora liberalizace byla yen volbou du Piastů. Poprvé za 600 let byla
podána žádost o udělení titulu stej
menšího zla, "pravil řečník.
Některé body projevu E.Hoffmanna byly inspirací k jejich né osobnosti všemi pěti fakultami a
rozvedení i v projevu řečníka za švýcarskou stranu, kan- po třetí uděluje universita doktorát
hcnoris causa. Dostala ho dosud
tonálního rady mj.ERNSTA GINGERY, perfektního znalce
Maria Sklodowska-Madam Curie, a
ideologie, sémantiky a metod komunistů, směřujících k
maršál
Pilsudski. Po období úpadku
rozkladu demokratického zřízení.
V přestávce kolovaly podpisové archy resoluce čs.a sovět byla universita v r.1400 přeorganiským úřadům, žádající dodržování lidských práv, zastave sována královnou Hedvikou a králem
Ladislavem z dynastie Jagelonců.
ní persekuoe vůči příslušníkům řeholních řádů v Českoslo
K 60. výr.od smrti olomouckého bisku
vensku, jakož i propuštění politických vězňů, z nichž
pa Stojana obnovuje P.Dr.Lang,SJ,o
šestnáct bylo uvedeno jmenovitě.
Londýně Apoštolát sv.Cyrila. a Meto
V následujícím pódiovém rozhovoru, který sama moderovala,
da, zal. v v. 1949. Noví spolupatroni
představila členka kantonální rady paní Vřeni SPOERRY,
Evropy se mají přimlouvat za sjedno
diskutující:HANSPETRA MENGA, tehdejšího reportéra švýc.
cení s vých.křestany, jejichž víra
televize v Praze, prof .dr .RĚVÉSZE ze švýcarského Ostse lisí od katolické nepatrně. Hl.
institutu, P.WNDRU, býv.polit.vězně a misionáře pro
slovem "filioque" v nedělním-nicejvých.švýcarsko, Dr.RAJMLNA, a Dr.ANDĚLA, kteří vylíčili
své zážitky z dnů vpádu a svůj názor na současnou situa sko konstantinopolském vy znání víry
ci. Prof. Révész označil spolupráci východoevropských exi Věříme, že zosobněná láska, Duch sv
vychází nejen z Otce, ale i ze Syna
lů za účinnou cestu k osvobození.
který
je zosobněné zírání Otce na
Toto shromáždění se samozřejmě nezamlouvalo curyšským ru
dým soudruhům, kteří rozhazovali letáky, ve kterých spí- sebe samého. Je to ovsem nepochopi
lali pořadatelům "fašistů" a které kcnčily větou: "Darům telné tajemství. - (Jetu k sv. Věro
zvěstům vyjadřují Slováci tím, že
korant heute abend alle. /Sc/hauen wir den Ifeilnehmem
■jim zasvětili své středisko v Římě
aufs Maul."
Navečer 21. srpna měl ve švýcarské televizi komentář k vý a jejich jména jsou v názvu hlavní
ho nábož. časopisu, Cesi nazvali řa
ročí rektor basilejské university Milíč LOCHMAN.
du svých středisek"Velehrady", také
V kostele Božského srdce Páně v Curychu sloužil mši sv.
konají tradiční poutě např. v Ellwan
P.Dr.KOVAL s promluvou o výročí.
jen a světové vedení v Rímě/i pout- kk zí dům/se rovněž nazývá Velehrad.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ který přijel z Wallisu do Rúna na koloběžce - za
V sobotu ráno, 20.8., byla v Římě zahájena 5 dní, 200 km denně, a z Ríma ho poslala švýcar
174. gener.kapitula Augustiniánů, která skon ská garda do Pale string, kde se setkal s papežem.
čí v polovině září koncelebrovanou mší sv. Palestrina je jedna ze 6 diecézí kolem Rima a
v Sta Maria del Popolo, kde byl před 727 le kardinálové, které mají její titul, patří mezi
ty řád založen. Sjednotily se tehdy různé
kardinálg-biskupg, nyní je to děkan kardinálskéhc
kongregace, řídící se pravidly sv.Augustina. sboru Confalonierg,nedávno slavil 90 té narozeni
Gener.představený, Američan P.Tack, nazna ny.
čil v promluvě cíl gener.kapituly, totiž 23>V Indii vynesla premiéra velkofilmu Ghandi milich
obnovu řehole podle předem vypracovaných
>rupií. Režíser Richard Attenborough věnoval svůj
forem, které lépe odpovídají duchu dnešní
podíl organisaci UNICEF, která se stará o děti,
Církve a potřebám kře stanů. Řád má 5400 ře- indická vláda věnovala svůj podíl na boj proti
holníků, z nichž je 2570 kněží, působících malomocenství.
v 40 zemích různých světadílů. Dal Církvi
Koncem října se bude konat v Irsku - v Dublinu,
řadu svátých, bohužel i Martina Luthera.
13 ty svět.sjezd o katolickém tisku pod heslem
Mezindr. křest. solidarita CSI/Christian Soli "Slovo pro všechny".
darity Intemational/se sídlem ve Švýcarsku Býv.amer. astronaut Irvin přijel v srpnu v čele
se zastává všech pronásledovaných křestanů výpravy do Turecka; chtějí hledat zbytky Noemovy
a vyzývá nás k společným i osobním modlit archy na hoře Ararat.
bám za pronásledované pro víru. Také prosí, Hnutí Kirche in Not, pomoc trpící Církvi, dostalo
abychom se na znamení solidarity 16.10.
v r. 1982 z Itálie pomoc v hodnotě skoro 3 miliard
všichni postili. Tato ekumenická organizace lir, tj.1,5 mil. dolarů, o 15 proč, víc než 1981.
vydává malý časopis CHRISTEN IN NOT.
Má v Itálii odbočky v Římě, Miláně a Bolzanu.
7 francouzských organizací pro lidská práva Katolická ukrajinská universita papeže Klementa v
vydalo k 15.výr.obsazení naší vlasti vojsky Římě vydala přepracovaný překlad Písma sv.v
varšavského paktu výzvu za svobodu a nezá ukrajinštině. Vydání umožnil P.Werenfried. Jeho
vislost ČSR. I tisková kancelář katolíků
organizace Kirche in Nót měla svůj mezinárodní
KIPA vzpomíná na toto smutné výročí a připo 33. sjezd v Konigsteinu i.T./BRD/na námět "Kde je
míná negativní následky tohoto krbku k po tvůj bratr Abel?" Sjezdu se zúčastnilo na 500
litické normalizaci: zintenzívnil se nátlak osob, mluvilo se o lidech pronásledovaných pro
na církevní představené a znovu začíná pro víru a o lidských prámech. Závěrečný proslov 7.8.
následování zejména katolíků.
měl P.Werenfried van Straaten /Speckpater/prem.
y Erice na Sicilii začalo v sobotu 20.8. už Díky jeho pomoci tam vyšla Bible pro děti v řeči,
III. zasedání o jaderných válkách. Zasedání kterou v Ekvádoru hovoří 35 proč.obyvatel. Za
má. upozornit lidstvo na nebezpečí jaderných poslední 4 roky věnovalo hnutí dětem na celém
válek - což je celkem zbytečné, protože kaž světě asi 5 mil.Písma sv.v 14 ti řečech.
dý normální človek toto nebezpečí zná. Zase Festival náboženských písní v rámci Milostivého
dání poslal své poselství i sv.Otec
léta prodloužil uzávěrku k zaslání písní do 31.8.
V Banneux se koná 18.9.mezinárodní setkání Došly příspěvky ze všech světadílů, nejvíc jich
řeholnic. vybraly si toto místo proto, že
poslala Anglie. Skladatelé i textaři vítězných
letos vzpomínáme, jak se tam před 50 ti le písní dostanou odměnu.
Generální kapitula jesuitů s volbou generála za
ty zjevila Panna Maria, Matka chudých.
Ve čtvrtek 18. 8.navštívil sv.Otec Palestri- čala 2.9. Nejvíc jesuitů odpadlo v západních ze
nu - jako 3.papež v dějinách tohoto mesta- mích, ale v posledních letech přibývá jesuitů z
a to u príležitosti 1709 let od mučednické 3.světa, hl.v Indii a v Africe a ve východních
smrti patrona města sv.Agapita-byl popraven zemích - zřejmě tajně svěcených.
za císaře Aureliána. Sv.Otce pozdravil i ři SSSR dovolí katolíkům v Klaipedě v Litvě přestav
bu zchátralého katolického kostela a jeho zvětše
dič autobusu společnosti Aktoral, Gandido
Nardi. Před 5 lety - 14.10.1978 - vzal do
ní.
auta stopaře, který spěchal po silnici ma Švýcarské velvyslanectví už není proti arcibis
riánské svatyně Menterella. Byl to kardinál kupskému paláci v Praze. Všechny západní zastupi
Karol Wojtyla; mel poruchu na aute, kterým telské úřady budou umístěny ve čtvrti pro západ
přijel do svatyně a v 14.30 musel být ve
ní diplomatické mise, snad poněkud mimo Prahu.
Vatikáne na volbě papeže. Řidič ani stopař Tak mohou úřady kontrolovat, kdo tam chodí.
netušili, že z konklave vyjde Wojtyla jako Nestvůra z Loch Nessu, důvěrně zvaná "Nessie ",
papež. Po zvolení poslal sv.Otec šoférovi
slaví letos 50 té narozeniny. Před 50 lety vzbu
děkovný dopis a 18.8.t.r. ho pozval s man
dila její existence světovou senzaci. Podle nejželkou a dvěma dětmi na večeři v biskupství novějších výzkumů je prý v jezeře víc nestvůrek,
v Palestrině. Požehnal v Palestrině i Švý že by "Nessie "založila rodinku?
Před 150 lety vzniklo Oxfordské hnutí v Anglii.
carovi Jean Pierre Bažllifordovi/26 let/,

Princeps Anime Maximus. - Tento honosný nápis bychom
mohli přeložit: Pod tímto oltářem je pohřben Jan,král
český, hrabě luxemburský, syn císaře Jindřicha VII.,
Mnozí krajané již touto nalehnou zemič otec císaře Karla IV., dědeček císařů Václava IV. a
kou projeli na cestě do Belgie, Němec Zikmunda, kníže duchem nejslavnější.
ka nebo Francie. Zelené palouky a pa
PROČ JE NÁM TATO ZEMĚ SYMPATICKÁ? 24
horky vás pozdravují. Sluníčka je tu
málo, ale hodně dobrého piva. Sem tam Tak slavnými předky a činy se může chlubit málokterá
královská dynastie jako dosud vládnoucí rod luxembur
nějaký hrádek a těžký průmysl u fran
ský. Tato malá země je nám sympatická především vzpo
couzské hranice. Krásné hlavní město
mínkou na Karla IV., jenž se zasloužil o nebývalý roz
Luxemburg/180 tis.obyvatel/korunují
květ hospodářství v naší vlasti - a také rozkvět kul
věže staronové katedrály. Biskupství
turní. Luxembursko myslí na Čechy i dnes, v jejich
tu totiž bylo založeno až v r. 1870.
těžké hodině, a najdete zde ulici Prahu a malé náměsSamotné dějiny Luxemburku jsou vel
tlčko Jana Palacha.
mi složité, něoo podobného jako u na
šeho Slezska. Jednou byl Luxemburk čás
NOVÉ KNIHY
tí svaté Říše římské, pak se střídali
Slovenské nakladatelství DOBRÁ KNIHA v Cambridge,
v luxemburské pevnosti guvernéři ze
Španěl, Holandska, Belgie a konečně od Ontario, Kanada vydalo:
Ludwig Hertling S.J.:DEJINY KATOLÍCKEJ CIRKVI, 483 s.
Vídeňského kongresu je to znovu samo
brož.,prel.Dr.Ján Kaššovic. Autor, prof. Gregoriánske
statné knížectví. Obyvatelé znají ja
university v Římě napsal tyto dějiny pro široké lido
zyky velkých sousedů k a tomu ještě
domorodý jazyk: luxemburský, je to ně vé vrstvy. Klade váhu na vnitřní život Církve a její
cestu k splnění Kristova poslání, totiž věčné spásy.
mecké nářečí. V kostele mnozí starší
Dodatek o dějinách Církve na Slovensku zpracoval už
faráři káží luxembursky, ale po této
zesnulý historik Michal Lacko S.J.-velmi pěkně.30 frs
válce je oficielní jazyk francouzský.

LUXEMBURG AMY

A CO JAN LUXEMBURSKÝ?
Je přirozené, že český turista hledá
hrob českého krále Jana Luxemburského.
Král Jan měl, jak víme z českých i
evropských dějin, velmi neklidný život
a ještě po smrti byly jeho kosti něko
likrát pohřbeny. Ačkoliv pobýval v Luxemburku, ve svém chudém hrabství,vel
mi málo, přece ve své závěti z 9.září
1340 projevil přání, aby byl pohřben
v rodné zemi. Tak vidíme, že král Jan
se nezžil s českým prostředím, obklo
pil se německými a francouzskými šlech
tici a v Praze se cítil cizincem. Po
bitvě u Kreščaku, 26.8.1346, byla je
ho mrtvola pohřbena v benediktinském
opatství Altmunster v Luxemburku. Za
revolučních bojů jeho ostatky zmizely
až je v r. 1833 znovu objevil pruský
král Friedrich Vilém I.a uložil je v
hradní kapli v Castel nad Saarou.
K šestistému výročí Janovy smrti pře
vezla panující luxemburská knížecí ro
dina dne 26.8.1946 ostatky svého před
ka to nově vpravené knížecí hrobky v
katedrále města Luxemburku.

HROB KRÁLE JANA
Na starán barokním náhrobku čteme ná
pis :Hoc sub altari servatur Johannes
rex Bohemiae, Comes Luxemburgensis Henrici VII., Imperatoris Filius Caroli IV., Imperatoris pater, Wsnoeslai
et Sigismmdi, Imperatorum Avus,

VZKRÍESENÝ KRISTUS A JEHO CIRKEV. - Rozbor Kristova
vzkříšení z hlediska historického, spasí te 1ského,
života Církve a mariologického. 266 s.Brož.
10 frs
STOJANOV-Postbus 817l-Rotterdam/Pays Bas/Holandsko
vydal:
SVATÝ RŮŽENEC, 719 str.brož. Bohatě i lustr.kniha o
růženci, jak se ho modlit, o jeho historii, místě v
koncilních dokumentech, části encyklik a dopisů pape
žů, rozjímání o jeho tajemstvích, modlitbách, křížové
cesta a j .
12 frs
PLUS R.:VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT, II.vyd.132 s.Obsah Uroze
nost křestana. Síla ducha. Nezbytné ctnosti.il. 3 frs

Hold obecenstvu
Divák, v množném čísle obecenstvo, je na každém kulturním
podniku činitel nejdůležitější. V moci obecenstva je napří
klad i to, že ze špatného programu dovede vytvořit docela
snesitelnou zábavu a naopak, že dobrou, ba někdy i vynikají
cí věc dokáže svým nezájmem úplně popravit.
My, kteří přicházíme do kontaktu s obecenstvem denně, je máme
rozděleno do určitých skupin, asi tak jako hospody anebo jako
mají číšníci rozděleny hosty. My bohužel ne podle zpropitného.
Nejnápadnějším typem je divák takzvaně zimomřivý. Takový tles
ká všemu; ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se
pohybem zahřál. V zimě to bývají zpravidla majitelé bytů s
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Velmi špatným divákem je divák z povinnosti. To jsou bud kulturní referenti, osvětoví ins
pektoři anebo novináři. Kulturní referenti pozorují obecenstvo, zda se baví, osvětoví inspek
toři hlídají účinkující, aby příliš nebavili obecenstvo. Naproti ternu novináři se nekoukají
ani na obecenstvo, ani na účinkující, a o tom, co neviděli, napíší pak dlouhý referát. To je
skutečně nejhorší druh diváků; nejenom proto, že sedí zadarmo, ale zejména proto, že všechno
dopředu znají a nejraději by seděli doma.
Jim podobný je divák milostný. Ten by také nej raději seděl doma, ovšem ve dvou; ale nemá
vlastní byt a do biografu, kde je větší tna, už nedostal lístky. Mimo to ruce milostného di
váka jsou důvěrně spleteny s rukama jeho partnera, takže nejsou ani způsobilé k potlesku.
Tanuto obecenstvu o kulturu vůbec nejde, a v ton se právě podobá některým kulturním referen
tům, osvětovým inspektorům a žurnalistům.
Další odnoží je divák vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil
lístky. Možností je při naší složité distribuční síti několik; bud chtěl vidět letecký den
v Ruzyni a sedí omylem na varhanním koncertě u sv.Jakuba, anebo je to někdo, kdo šel oprav
du na to, co je uvedeno na plakátech a pak je vyjeven ještě víc.
Značně rozhojněn je také divák psavý. Píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad
pracujícím nelíbil. Dopisy tohoto druhu začínají takto: Pracující celého Východočeského kra
je jsou právem rozhořčeni.. .šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a
že pisatel pamfletu sám nepracuje.
Málem bych zapomněl na diváka tajnosnubného. To je někdo, kdo někde sedí bud s cizí paní ne
bo s cizím pánem. Takový divák nemá z předváděného vůbec nic: trne jenom hrůzou, aby ho ne
viděl nikdo známý. Netuší ovšem, že někde nablízku sedí jeho klamaný životní partner také
s někým cizím.
A pak je ještě divák naivní, čili duše bezelstná. To je někdo, kdo ještě nikdy na žádném kul
tumím podniku nebyl, nebo fantasta, který přes četná životní zklamání doufá, že uvidí to,
co vidět chtěl, a že se za své peníze pobaví a žasně je. Takový divák je vzácný a snad už
ani neexistuje.
Jestliže je obecenstvo zcela "mrtvé", to znamená, když při veselohře například vůbec nereagu
je a po skončení jednání nebo na konci představení si, jak říkáme, sedí na rukou, netleská,
říkáre ma^holandani". Geneze tohoto názvu patří do druhé světové války. Skupina našich est
rádních mělců jela do "Rajchu"účinkovat pro naše dělníky. Komici dělali, co mohli, ale kde
jinde dostávaly jejich vtipy nazpět salvy smíchu a bouře potlesků, bylo najednou naprosté,
mrtvé ticho. A čím víc se namáhali smích vyvolat, tím bylo ono příšerné ticho větší. Doda
tečně se zjistilo, že organizačním omylem účinkovali před obecenstvem národnosti holandské.
0 dobrém obecenstvu, které se chce a dovede bavit, smát se a tleskat, mluvíme v superlati
vech. "Jaký jsou dneska?"ptají se ti, kteří jdou teprve na jeviště těch, kteří tam už byli.
"Výborný! Bezva!" Anebo jako rybáři říkáme:"Fajn, berou!"
Nejstrašnější je obecenstvo premiérové. Čiší z něho chlad, nepřátelství, škodolibost. Jsou
to oficiální hosté, kteří by klidně mohli sedět jinde a kteří mužně a už s jistou rutinou
přemáhají spánek, dále kritici, číhající jako hokejoví rozhodčí na každý krosček nebo bráně
ní ve hře, potem náčelnictvo z vlastních řad, které hru zná už zpaměti, a konečně režisér
hry, který střídavě pobývá v provozní lóži, za jevištěm a na WC. Těch několik manželek a
příbuzných herců tuto sbírku nepřivětivců přemoci nedokáže.
Tato úvaha nad kategoriemi obecenstva by mohla lehce zavádět k dcmněnce, že se všichni ná
vštěvníci divadla proměňují dopadem na svá sedadla v jakousi kolektivní hydru, před kterou
by se herec málem ocital v rozpacích, pro koho má vlastně hrát. Není tomu naštěstí tak.

Jako červená nit proplétá se řadami hledišt nej lepsz odrůda diváka: onen, který oddaně cho
dí do divadla a zbožně naslouchá, kterému ještě není všechno jedno a který touží být očaro
ván a okouzlen. A uvnitř této lastury obecenstva je divdk-perla. Ke všem zmíněným atributům
si dokonce kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, nebot jeho bude i hlediště nebeské!
Před moha lety se hrálo na Kladně Ibsenovo drama "Paní z námoří". Titul je titul - nějaký
divadelní nadšenec si zřejmě myslel, že taková "Paní z nánoří" může být docela pěkná bulvár
ní operetka. A hrálo se a hrálo. Každé slovo perla, věta, pauza, věta. Vleklo se to a vleklo
a konec to nebralo. V posledním jednání, to už byla skoro půlnoc, se do nastálé pauzy ozval
zmučený hlas z balkonu: "Pro pána krále, jděte s tím už do háje!"
Říká se, že zájem obecenstva o divadlo upadá. Není tanu zdaleka tak. Nevěřili byste, o co
všecko má divák zájem; mohu vám posloužit doklady z našeho oddělení pro objednávání vstupe
nek. Jsou tu žádosti o "Jakobíka", "Lazebníka semilského","Lišku Bezoušku, "Manžele Nitouchovy", dokonce o "Káču Kabanosovou" a o jiné delikatesy. Inu divák je divák, dávejme
oo chce!
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BOHOSLUŽBY
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
krypte, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BAĽEN-kaple s v. Šebestiána-vedie far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA
11,15
BERM-Drei faltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-kaple Lindenberg č. 12. sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46. nedele
19,00
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34, v nedeli a svátky 9,
OORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel,
smer 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
RÚTI-TANN - kaple u katol.kostela P.šimčík posílá pozvánky
9,30
LUGEWJ-St.Peterskapelle, neděle 19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra, St
Peterstr.il.P.šimčík posílá pozvánky
SOLOTHURN^Spi talkirche, každou 2. nede
li, P.Birka
10,30
ST.GAT JJN -poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v dóme, vchod z nád
voří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
WHITE RTHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
ŽENEVA-v kapli při kostole sv. Terezie
14,avenue Peschier,2.ned.v nes. 9,30
Data neprav.msí sv. rozesílají misioná
ri sami a rádi je s deti i telefonicky
zájemcům. Na ne se obratte i v záleži
tostech krtu, pohřbu, vyučování nábo
ženství a pod.
'P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, Schädrútistr.26, tel.041-312635
P.Jos.ŠIM£&-8004 ZÚRICH,Brauerstr.99.
t.01-2415025, P.Ant.BAN1K-01-2414455
P. Martin MAZÁK, 1110 MORCES, La
Longeraie, tel.021-717713
P. Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.
P.Alois CNDREJKA,salezián,4058 Basel,
Lindenberg 21.,t.O61-321944

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ POD SÄNTISEM
v 12 hod.mše sv.v Ekumen.kapli 25.9.
SLOVENSKÁ NÁRODNÍ POUŤ V EINSIEDELN k
ochránkyni Slovenska Panně Marii Sedmibolestné, inf.slovenští misionáři
11.září
/V ten den NEBUDOU bohoslužby P.Mazáka!/

PODZIMNÍ VÍKEND S OTCEM CYRILEM STAVĚLEM
z Norcie, benediktinem, v Quartenu. Počet
míst je omezený, přihlaste se, máte-li zá
jem, ihned. Cena cca 80-90 frs za dva dny.
Přihl.P.VONDRA
28.- 30.10
OSLAVY SV.VÁCLAVA V ŽENEVČ. P.Mazák po zva]
na msi sv.a promluvu, resp.přednášku po
mši sv.našeho milého P.Karla SIMANDLA z
Říma.
ŽENEVA-kostel sv.Terezičky, 14 Ave Peschier ve 20 hod.mše svátá po ní přednáška
P.Simandla pátek
30.září
Frýburg - v sobotu v místnostech Regina
Mundi Rue de Faucigny, 20 hod.
1.října
V neděli - tamtéž - mše sv.na počest sv.
Václava v 10 hod.v kapličce Otců Marianistů
2.října
Loni zahájil P.M. Mazák tradici duchovních
obnov. Letos v ní pokračuje.
SPOLEČNÉ EXERCICIE povede slovenský Otec
bTšTčup-Dominik HRUŠOVSKÝ z Říma. Konají se
v Bex, v nádherném prostředí Foyer de
Charité Dents du Midi a začínají večer v pátek 21.října po večeři, končí zpíva
nou mší sv.v neděli 23. odpoledne.
V exercičním domě jsou jedno i dvou poko
jové místnosti. Každý zaplatí podle svých
možností. Nechceme ani u těchto, ani u
jiných exercicií, aby se jich někdo musel
vzdát jen proto, že je v dočasné finanční
tísni!!
21.-23.října
Inf.P.Martin MAZÁK, La Longeraie - 1110
Morges - tel.021-717713

SETKÁNÍ MLÁDEŽE, duchovní obnova, sport, zábava.
Vede vedoucí českého Vatik. rozhlasu P. Josef KOLÁ
ČEK v našem daně v již.Tyrolích-Itálie, v Casies.
Informace a přihlášky P.šimčík, P.Birka 26.12.-2.1

JARNÍ VÍKEND V QUARTENU

30. 3. -1.4.84.

EXERCICIE V BETHANIEN - povede příští rok P.Ro
bert KUNERT,S,J,
5. - 8.4.84.

ZÁJEZD ZE ŠVÝCARSKA DO NORIMBERKA K P.KUČEROVI
29.5. - 3.6.
Novým předsedou Křesťanské akademie v Římě byl
zvolen pro-f. Dr. Mikuláš LOBKOVICz Mnichova

K L U B,
8735 ST.GALLENKAPPEL,
SCHWEIZ

poznáte, kdo to je

? MÁTE BYSTROU MYSL?

★l.Jako student pařížské university se při
pojil k hnutí Menších bratří.
2 .V 36 letech se stal generálem řádu, skvěle obstál v ’x?ji dvou protichůdných směrů - sjed
notil ducha chudoby s požadavky péče o duše.
3 .Jako kardinál se zasloužil o přípravu a provedení unionistického koncilu ve FlorenciiA27^
★1.Pocházel z rytířského rodu od horního Dunaje.
2.Po studiu práv vstoupil v Padově do nově založeného řádu kazatelů-dominikánů-a*brzo se
stal nejvýznarmějším učitelem na jeho vysokých školách.
3.Stal se biskupem v Řezně a ve své době byl největším znalcem přírodních věd.

★ 1.Hanák z Prostějova. Jeho rodiče-Čeští bratři-se vrátili do katolické Církve, aby se nemu
seli vystěhovat a opustit své pes taven í-otec byl úředníkem Karla Euseba z Liechtensteinu
v Prostějově, později písařem ve Šternberku.
2 .Jako patnáctiletý utekl z Prostějova do Olomouce k jesuitům, ti ho z ohledu na*tehdy už
vlivného otce, prostějovského rychtáře, nepřijali. Ani výprask nepomohl, brzy odchází
pěšky do Brna, kde byl jesuitský noviciát, a skládá svaté sliby.
3 . Po několila letech učitelování v Praze, po dokončení teologie a vysvěcení na kněze v r.
1683, pečuje o pražský proletariát. Koncem téhož roku je povolán do jihoamerických misií,
kde působí až do tragické smrti mezi Indiány na řece Paraná. Indiány podnítil k jeho za
vraždění indiánský chlapec, pohozené dítě, kterého se jesuita ujal a vychoval ho. 28

