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zdá se, že to, co nabízí moderní civilizace člověku, už dospělo k bahnitému dnu. Aspoň u li
dí, jejichž jediným ideálem je bohatství, moc, sláva, rozkoš. Kdo však chce stále žít plně,
lidsky, vidí, že odpovědi rozumu a£ v teologii, a£ v přírodních vědách, prýští z tajemství
a - což je paradoxní - právě toto tajemství je může plně uspokojit. Kdo odpovídá definitivně
na otázky ducha či hmoty, ztuhne v této definitivitě jako kdysi encyklopedisté , osvícenci,
positi visté, pragmatisté nebo modernisté - dres zvaní progresisté; na kratší či delší dobu
začíná páchnout hnilobou nepravdy. Zahnivá duchovní smrtí.
Snad ve své paměti vylovíme osoby, které jsme obdivovali ne jako filmové hvězdy či slavné
sportovce, ale tajeimým úžasem úcty a smutkem nedosažitelnosti, poněvadž jsme nevěděli, v
čem jejich kouzlo spočívalo. Byli totiž ponořeni v Tajemství. v Boha.
A přece je to tak jednoduché! VŠECHNO K VĚTŠÍ CTI A SLÁVĚ BOŽÍ - řekl sv.Ignác, bývalý
nápadník vojenské slávy. To je heslo těch, kdo vyzařují světlo a teplo tajemství. Snad babič
ka či otec, matka nebo strýc, možná, že dobrotivý kněz, ba i ten, s kterým nás na pár hodin
svedla NÁHODA.. Neznali jiný smutek, než smutek nad nedostatky vlastní lásky k Bohu a k dru
hým, a ty jsou v porovnání s našimi nedostatky tak nepatrné, že nejsme vůbec sto jejich zá
rmutek pochopit. Avšak i svou úzkost, aby neztratili ani střepinku Boží lásky, skrývali pečli
vě ve svém srdci a rozdávali jen soucit, pochopeni a pravdu!
Jistě - teologie má své určité odpovědi na základní, životní
problémy lidského štěstí. Jsou to odpovědi Boží, nejdokonaleji
vyslovené ústy jeho vtěleného Syna Ježíše Krista v evangeliích,
rozvedené v listech apoštolů a v apoštolské tradici. Nejsou to
však odpovědi samozvaných výrobců "pravdy", v nichž nemá Bůh a
Kristus místo, aspoň ne ústřední místo; tyto"teologie"se snaží
vytlačit Boha a podobají se nápadně komunistickému heslu:"Člo
věk, to zní hrdě!" Sám sv.Pavel o tom mluví: "Prijde totiž doba,
kdy lide nesnesou zdravé učené, nýbrž si nahromadí podle vlast
ních choutek všechny možné učitele, aby tak mohli slyšet, co je
príjemne šimrá v uších, .vrhnou se na báje. "/Tim II. ,3-4./
Náboženství bez víry a bez tajemství nemaže nikdy nasytit lid
skou duši; ta žije z Boha a ten sám je tajemstvím. Obalí-li du
ši neprodyšně záplava lidských jistot, začne se duše dusit.

To je smutek dnešního světa. Býval i dříxe, ale ne tak silný,
tak bezůtěšný a beznadějný. Musíme prorazit sít lidských jis
tot jistotou Boží, evangeliem, slovy a příkladem světců. Jejich
životem pronikl Kristus tak dokonale, že to, co snad u nich
zůstalo nezasaženo Kristem, nestojí za řeč. Ale oni i toho hoř
ce litovali. Po rovnáme-li jejich ideály a cíle s našimi, upřím
ně, objektivně, jako když lékař dělá diagnosu, zjistíme svou
bídu - ale i svou šanci! Každá doba jiskří velkými osobnostmi a
každý z nás může být tou jiskrou! Ba musí být, nechce-li se udu
sit v bahně hmoty-pro níž neexistuje Železná opona. Naopak, mož
ná, že na druhé straně hmota ukazuje nezastřeně svou krutou
tvář a lidé víc utíkají do láskyplné náruče Boží!
Vaše
redakce.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Skupina Čecho-Ameri čanů - kura
torium a výkonná rada české
Slavnostní mší sv.zahájil v chrámě sv.
nár.kaple P.M. Hostýnské ve
Petra JP II. 29.10 šestou synodu bisku
Washingtoně
udělila presidentu
pů celého světa. 220 biskupů a 12 knězi
Reaganovi cenu sv.Jana Nepomu
bude celý měsíc řešit problémy se Smí
ka Neumanna - za jeho zájem o
řením a pokáním v poslání Církve, které
našeho světce, zakladatele far
prohlásil sv.Otec za nejnaléhavějšírJde
ního
školního systému.
hl.o katastrofální úbytek osobních sv.
Na sv. Januária 19.9., když ote
zpovědí, zaviněný jednak nejistotou ve
vřel neapolský arcibiskup kard.
víře, jednak odpadem četných knězi, takže věnci uz ne
důvěřují i kněžím věrným- dále náhradními, často nevhod Ursi skříňku s ampulkami, byla
uschlá krev světce už zkapalnělá,
nými formami "pokání", neochotou knězi zpovídat a když
zpovídají, leckdy schvalují i hřích /konkubinát, onanii, což je neobvyklé.
smilstvo, neúčast na nedělní mši sv./V nekvalitních semi Ve švýcarské gardě slouží Slovák
nářích nedostane kněz správné směrnice, duchovní a psyche Janko Bemadič, syn Dr.Bemadiče,
logické, jak vést kajícníka k Bohu. Osobní zpověd dává 26 ti letý absolvent filosofie - k
kajleníkovi nejen odpuštění, ale i pomoc Boží, aby zkva vůli studiím jen na krátkodobý úva
litnil duchovní život.-Při zahájení promluvil sv.Otec o zek. Při interview slov.vysílání
boji mezi dobrem a zlem, o významu Kristova příchodu, o vatik.rozhlasu přehlásil, že se mu
tam líbí a že má svou službu rád.
výzvě k obrácení, o milosti pomáhající a posvěcující.
Při návratu z Castelgandolfa 21.9.
Prohlásil, že biskupové jsou odpovědni za "tajemství
ořijal sv.Otec v gener, audienci.
smíření člověka s Bohem". Synody se účastní také Otec
60,000 poutníků. Ve středu, 28.9.
kard.Tomášek a basilejský biskup Wúst.2
Dominikáni zvolili za gener.představeného P. Alberta No sloužil na náměstí mži sv.za své
lana, Jihoafričana/42 let/,který volbu odmítl, chce bo předchůdce Pavla VI. a Jana Pavla I.
jovat v již. Africe proti nespravedlnosti a rasové disk Na týž den připadlo jeho stříbrné
biskupské jubileum. K němu vydal
riminaci./Černoši v již. Africe mají nej vyšší životní
úroveň v tomto světadíle/. Místo neho zvolili P. Damiana kard.Poletti, vikář sv.Otce pro
Aloysia Byma/54 let/, provinciála z Irska. - Také Augu římskou diecézi, pastýřský list,
stiniáni zvolili Ira, P. Martina Nolana/50 let/, rektora aby výročí římského pastýře bylo
irské koleje sv. Patrika v fiímč. Augustiniáni si připomí vhodnou příležitostí k obnově křes
nají 450 ti leté výročí příchodu svých misionářů do Mexi ťanského života každého z nás. Slav
ka. - 2.9. byla zahájena 33. gener, kongregace jesuitů, kon- nostní oslavy budou 16.10. Tehdy
bude mše sv. při svatořečeni bl.
celebrované mše sv.se zúčastnil i sv.Otec a poprvé od
Leopolda Mandiče, kapucína, Chor
založení řádu v r. 1540 zahájil kongregaci. Byli tam i
Madaři, z ostatních komunistických zemí nedostali jesui váta, apoštola svátosti pokání,
té výjezdní doložku. P.Arrupe se vzdal písemné úřadu-je horlivého zpovědníka, čil 1866nemocný. 13. 9. byl zvolen nový generál, P. Peter Hans Kol- 1942./Viz obrázek dole/.
venbach/54 let/, rektor Orientálního ústavu, Nizozemec, Kardinál Hoffner/NSR/prohlásil při
jenž ovládá řadu řečí a je členem komise pro dialog mezi modlitbě za mír 9.10.:"Nedejme se
katolíky a pravoslavnými. Dosud byl vždycky zvolen gene- zapřáhnout do káry, o níž nevíme,
kdo ji řídí."
rélen: ten^ kterým se vůbec nepočítalo.
Na Západ došly zprávy o protiprávním postupu některých
činitelů v čs.školství při přihláškách do náboženství.
18. -20. 9. se konalo v Zábřehu zasedání rady evropských
bisk.konferencímpoprvé mimo Čím. Bylo zahájeno 17.9.koncelebrovanou mší sv.slovinských biskupů v cisterciáckém
opatství u Lublaně. 7 nedeli sloužili mši sv. ostatní de
legáti s kardinálem Kuharičem ze Záhřebu, kde se v arcidiecézi právě konal eucharistický kongres. Zasedání vře rí
še dal Destminsterský arcibiskup kardinál Hume.
Polák Krzysztof Penderecki skládá polské reguiem/zádušní
mši sv./,věnované sv.Maxmiliánovi Kolbemu. Provedeno
bude v r.1984.
Při Mariánském kongresu na Malte korunoval papežský le
gát arcibiskup z Palerma kard. Pappal ardo sochu Krista
Krále na hlavním náměstí hl.mesta La Valletta.
M USA žilo v r.1982 v konkubinátě 1,8 mil.dvojic. Počet
nemanželských dětí stoupnul z 8,2 mi bv r. 1970 na 13,7 mil.

BYLA JSEM NETOLERANTNÍ?

nedorozumění, že mi vše vysvětlí,
že asi neznám Písmo a jeho obsah a
Maminka píše maminkám.
že mi velice rády pomohou přes tyto
Po našem příchodu do Švýcarska nebylo snad ani divu, že na‘nedostatky. ... I
še třináctiletá dcerka velice ráda diskutovala o nábožen
ských otázkách, kde jen měla příležitost. Někde na ulici Teď jsem jim vysvětlila svůj názor
se seznámila d dvěma paními, které jí nabídly vysvětlení energicky já. Že totiž jejich tzv.
všech otázek. Nejdříve se stýkaly na ulici a diskutovaly, "vysvětlování"nepotřebuji, že obsah
při špatném počasí se pozvaly do bytu. My o tom nevěděli. Písma znám možná spíš než ony, že
patříme k římsko-katolické Církvi,
Byli jsme s manželem v zaměstnání a večer jsme se vlakem od dětství chodíme na náboženskou
vraceli domů. Dcerka nám jen řekla, že má dvě přítelkyně, výuku a do kostela. Až budu potřebo
s kterými si může o náboženských věcech pohovořit a byla vat něco vysvětlit, nebudu se obra
tím velice nadšená.
cet na laiky, ale na naše kněze s
Asi za dva roky jsme se přestěhovali do místa našeho za vysokoškolským vzděláním...A jestli
městnání. Za pár dnů se ohlásily dvě dámy, že chtějí dcer ještě jednou překročí práh našeho
ce vyřídit pozdravy od jejich přítelkyň.Řekla jsem dcerce, bytu - zavolám policii!
že vidím nerada, aby k nám někdo za naší nepřítomnosti ve Breptaly něco o nedorozumění, ješ
čer chodil, že chceme mít klid a ne debatovat. Aby byla
tě když jako střely letěly po scho
tak hodná a styky s nimi ukončila, že to k ničemu není!
dech dolů.
3
□všem dcerka jim podléhala dál a docházely k nám tajně za
Dcerka plakala radostí a objímala
naší nepřítomnosti.
mne:"Mámo, tys to s nimi"sfoukla" a
Netušili jsme souvislost, když se dcerka měla rozhodnout já měla takový strach, že tě pře
pro studium a tvrdohlavě odmítala. Jednou došlo k větší a mluví! Že jsem ti to už dávno nerozhořčenější diskusi; začala dokazovat, že vzdělání a nic řekla, mohlas je vyhodit dřív!"
nemá cenu, že ve světě stejně nic dobrého není, že bude
válka, všechno zničí a pak bude konec světa....Považovali Bohužel, ani toto energické zakon
jsme to za "rozumy 15 ti let”a čekali, až dá na naše rady. čení návštěv nestačilo k úplnému
Ve škole v učení ochabla a neměla do ničeho chuí, necítila duševnímu zotavení mé dcerky. Ještě
se dobře po všech stránkách. Lékař nic nenašel, jen prob dlouho, celá léta, zanechaly tyto
vlivy na ní stopy - až do dospělosti
lémy a potíže dospívání, které prodělává každý!
Byla zádumčivá, často mluvila o problémech smrti a konce Zůstala plachá, málo sebevědomá, sa
světa, obrázek sv.Antonína zmizel ze stolku do truhlíku. motářská a velice pomalu se přizpů
sobuje radostem mládí.
Až jednou...! Byla jsem doma, nemocná. Po poledni někdo
Pak
buďte tolerantní k "jiným"
dvakrát zvoní. Dcerka zbledla, ulekla se:"Mámo, nechoď ot
vírat! To budou ty ženské! Já už je nechci ani vidět! Zka církvím nebo náboženským názorům!
XY
zily mi život svými věčnými řečmi o tom, že život nemá ce
nu, že bude konec světa, války všecko zničí..Prosím tě,ne
otvírej, já už dál nemohu!” Usedavě plakala a nebyla k uti
šení. Najednou z ní muselo ven všechno, co ji tížilo a čím
jí ty ženské, pod záminkou vysvětlení Písma, otrávily ra
dost mladistvé bezstarostnosti! Bylo toho mnoho, až jsem
se zachvěla, co všechno muselo mé dítě protrpět, než se mi
svěřilo.
Ubezpečila jsem ji, že víckrát nepřijdou. Tvrdila, že jsou
strašně drzé, sama je často prosila, aby už nechodily, že
to nemůže snést! Chodily a otravovaly dál.
Ten den jsme jim tedy neotevřely. Přišly však druhý den,
ve stejnou hodinu. Dcerka se celá chvěla, když jsem šla
otevřít a slyšela jsem její pláč:"Mámo, neotvírej, ty je
nepřemluvíš! ”
Nic....Otevřela jsem. Zůstaly udivené, ale hned se začaly
svlékat. Řekla jsem jim, a£ neodkládají plášt, že jsou tu
dnes naposledy. Musely pěkně z bytu na chodbu. Žádaly,
abych je pustila dál, že mi vše vysvětlí, že jde asi o nedorozumnění. Odpověděla jsem energicky, že vím, co dělám a
že si nepřeji, aby k nám chodily. Prý si to ale dcerka pře
je a nemohu jí bránit! Řekla jsem, že za dcerku odpovídám
sama, protože není plnoletá, a tyto návštěvy už trpět ne
budu. Stále se velmi rafinovaně omlouvaly, že jde o

DVĚ DUŠE

pověd na fakt, že v Církvi jsou i hříšníci. Hájilo se vždy, že i
oni mají své místo ve společenství věřících, že nemáme právo niko
ho vylučovat, leda toho, kdo vědaně odporuje víře.

"TĚŽKO VĚŘIT KŘESŤANSTVÍ,
POCTIVÝ A NEPOCTIVÝ HŘÍŠNÍK
KDYŽ ZNÁME KŘESŤANY!"
Tento duchaplný výrok jed To ovšem uznává i Franoesko a dodává: "Když potkám nevěstku, která
noho Francouze mi přišel na se tím netají, nepohorší mě to. Nedivím se ani, že nechodí do kos
tela ten, kdo veřejně řekne, že nevěří. Ale popadne mě zlost,když
mysl, když jsem vyslechl
Frančeska. Je to mladý poc vidím křesťanské pracovníky a dobrodince, kteří ode mne vezmou
tivý italský katolík. Pra třikrát tolik za lékařský rozbor. Zde je jakýsi skrytý druh zarpucuje ve farnosti s mládeží, tilosti, odpírání, které je horší než u těch, kdo se dají vylou
čit z Církve, protože pohrdají jejími rozhodnutími!"
píše články do novin. Ne
dávno se oženil a má finan POHORŠENÍ PRO Kl^SŤANY
4
ční starosti. Taktak, že
To je pravá příčina pohoršení pro křesťany/i nekřesťany/. Teologo
vyjde. A ohlásila se první
vé se ptají: Mají hříšníci místo v Církvi? - Slovem "hříšník "hned
nemoc. Dies přišel ke nně,
myslíme vrahy, zloděje, prostopášníky atd. Je jich v Církvi mnoho?
jak už víckrát, a byl velmi
Zdaleka víc je ztv.dobrých křesťanů-jako byl onen lékař, s nímž
rozčílený. Nabídl jsem mu
měl Franoesko tak špatné zkušenosti. Čas od času pracuje sice za
místo a cigaretu:"Skoda ci
darmo, z čistě křesťanské lásky. Chodí do kostela, snad i předná
garety, když ji kouřím s
ší, jaká má být křesťanská společnost. Mažeme mu to vytýkat? Ale
takovým vztekem!" Co se
je asi i otec rodiny. Potřebuje si vystavět vilku, poslat děti na
stalo? Potřeboval rozbor na studie. To stojí mncho peněz. Jeho kolegové nejsou tak přesvědčení
klinice, chtěl jej sám, tj.
křesťané, proto se nestydí brát peníze, aby všechno zaplatili. A
neplatí jej pokladna. Dopo
co on? Asi to dělá tak, jak vidíme. Někdy udělá něoo z čisté lás
ručili mu známého katolic
ky, aby dokázal, že je křesťan, podruhé si započítá dobrý účet,
kého lékaře, který dělá hod
aby dokázal, že irůže žít jako ostatní. Snad má pacient štěstí ně i zdarma pro ty, kdo ne
či neštěstí, že ho zastihne v té či v oné chvilce.
mají. Pak dostal účet: 150
ROZDĚLENI!
tisíc lir. Omráčilo ho to. JSME
Porovnal ho s účtem zapří Je to tragika nás všech. Jsme v Církvi, všichni jsme hříšníci a
sáhlého ncvěroe, u něho to jsme právě proto hříšníci, že jsme rozděleni. Je to všelidská
stálo 50 tisíc - tedy tře vlastnost, už Goethe nad tím vzdychá. Duše je princip, který dává
jednotu rozmanitosti a mnohosti lidského těla a života. Jsou v
tinu. Franceska to nejen
nás dvě duše? - Když mluvíme v katechismu o následcích hříchu, je
rozčililo, ale dodal, že
právě takové zkušenosti od to ztráta posvěcující milosti, zatemnělost rozumu, zlé náklonnos
vádějí mnoho jeho kamarádů ti ve vůli. Staří egyptští mniši měli pro to slovo :ROZPOLCENOST.
Hřích nemůže zničit v podstatě dobrou lidskou přirozenost, povola
od Církve.
nou k dokonalosti. I v nejhorším zlosynovi zbude něoo z tohoto po
HŘÍŠNÍCI V CÍRKVI
volání a v jistých okamžicích se projeví třebas i tak, že zahanbí
I suché traktáty školních
světce. Ale hřích tuto přirozenost rozpůlí. Bůh vdechl člověku du
obran víry se snaží dát odši /Gn 2,7/, äábel jakoby ho napodobil vdechnutím druhé duše. Pro
to vidíme v životě u sebe i u jiných tolik nedůsledností, že to
až bolí. U těch, kdo se vědomě hlásí ke křesťanství, nás tato ne
důslednost pohorší. Ale blahořečíme těm, kdo popírají Boha, a
při tom dělají dobro.

JAKÝ JE KONKRÉTNÍ ZÁVĚR Z TÉTO ÚVAHY?
Rozumný člověk ví, že nemaže brát lidi mechanicky, podle formulí
To je křesťan, to je ateista, ten je málo uvědomělý, ten plně.Ži
vot zde přináší řadu nečekaných překvapení a v praktických věcech
musíme být opatrní. Kdysi jsem si chtěl koupit boty a řekl jsem
ekonomovi domu, že znám dobrého katolíka, který je prodává. Ten
se zasmál:"Boty se nekupují podle vyznání, ale podle toho,co sto
jí! "Je to až tuze praktický princip, vznikl však jistě ze zkuše
nosti. - Krčmě rozumného postoje k životu je tu i jiný závěr-mravní. Křesťan má svou rozdělenost stále překonávat, nejen že pohor
šuje druhé, ale má pohoršovat nás samy. Zdokonalujme cbraz Boží,
ke kterému jsme byli stvořeni. Jsou na něm barvy a tvary, které
tam nepatří? Které jej hyzdí? ÚKOLEM POKÁNÍ JE ČISTOTA A JEDNO
LITOST NAŠÍ DUŠE!
P.TOMÁŠ Š P I D L í K

NEZAPOMEŇTE NA
DUCHOVNI CVIČENI !

z

deníku kardinálova
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V Paříži vyšla v r.1982 kniha: Stefan kar ý" ,
Panové zacatc byt nervózne.
dinál Wyszynski, Primas Polski : ZAPISKI
"Chci ještě do kapte,"řekt jtem. Zástupce vtády
WIEZIENNE - Zápisky vězně, s.254,
mtt jednu, podmínka: "Pokud nebudete ktátt od
Edition du dialogue, Societě
por. Nechceme te přece přít?" Podmínku jtem
ďetitions international. Kniha se
nepřijat. Vttoupit jtem na chvitku do kapte,
měla objevit podle přání autora až po
abych videt tvatottánek a tvou Matka Boži na
jeho smrti. Při četbě zápisků vidíme,
tktenéněm okně. Pak jtme Ští dotu. Protesto
jak silná, věřící osobnost byl autor.

vat jtem znova a vttoupit do vozu. Nevím, kotik byto, když jtme dům opouŠtítí, určíte po
l/atíava-pátek 25.9.1953. - Tentokrát
24 hodině.
jtem zuttat po mil trochu déte te
vůz jet i^ticí Ptuga, doprovázelo nás Šett ji
tvými kněžími, kteti te thtomážditi
ných vozu. Cetá eskorta jeta kotem Motto vke tkromne večeái $ rektora Kamčnóké
tkiego potáče. Cettou jtem nemoht přečíst
ho. Teprve kotem pat detaté jtem oputžádnou tmérovku. Teprve když jtme zastaviti
tit ^aru, U mého vozu čekato mnoho
v Rywatdu, byto mí jasně, že je to místo, kam
tidi. Někdo začat votat, jiný/ te tnažit
jtem určen. Bytí jtme v hotpodántkém dvore opuš
tid uktidnit a varovat pred provokacemi.
těného ktáštera kapucínu. Potti dtouho jtem mu
Brzo jtme byti v Miodove utici. Vat jtem
majiteli doma, pana Antonovi, je/tt pokyny tet ve voze cekat, než mě "pán v černém koženém
ptášti" dovedt do torvního patra otktivěho domu.
pro prii ti dny. I/ predtíni jtem nenajet
Tam mi vytvéttití, že je to místo mého pobytu a
nikoho. Set jtem nahota, abych te utožit
že te net mim dívat z okna.
ke tpánka. Ati za put hodiny jtem ttyret
Rozhtédt jtem te po pokoji, v němž - jak jtem
ktoky. Vuttojný pán Gozdziueicz vttoupit
a htáiit, že píúíto nékotik pána t dopitém zjistit -Qjetté před krátkou dobou bydteti ka
pucíni. Zastat jtem tám. Na zdi nad pottetí vi
od minittra Bida pto bit kupa Baraniaka;
proto proti, abychom jim otevreJti. Podivit tet obraz t nápisem:”Matka Bozi z Rywatdu těst
jtem tC:"Tak pozdě?" a pak jtem dodat:"Pro- zarmoucené." To byt první přatetský htas, který
tim, řeknete jim, ze všechny dopity od mi mi adetat vetkou radott.
Ate ttato te, Čím mi už totíkrát hro žiti: pro
nittra Bidy óe máji odevzdat bitkuptkému
tekretáJíi, bitkupa Choro mint kému." Podivit nomine Jetu contumetías pátí - BUDEŠ TRPÉT PRO
jtem te této návštěvě, minút tr Bida prece JMÉNO JEŽÍŠOVO.
Než jtem byt zatčen, až jtem te obávat, že nebá
dobré vedet, komu má dopity odevzdávat.
Tutit jtem něco ztého; vttat jtem a obtékt dá tmět mít podíi na tomto vyznamenáni, které
te. Opravdu: a brány ttáto nékotik otob a zakutiti všichni moji kotegové ze temináre.
butito tiiní na vrata. Už jtem poznat, či Vtichni protti bud*' vězením nebo koncentračními
tábory. Byto nás cetkem tedmnáct. Sedm zemreto
je to návtteva. Set jtem do ta a nařídit,
v koncentračních táborech, jinc te vratiti jako
aby vtata otevřeti. Ta vttoupit biskup
Baraniak, doprovázený tkapinou tidi, kteří invařídé. Jeden zemřet po propuštění z pots kého
vezení. Tak te totnito prohtátení profesora
te vedrati do papežského táta:"TÍ páni
chteti ttáátet,"tekt bútkap. - "Škoda, že řiturgíe Antona 3ogdantkeho z jara 1920. Při
jedné ze tvých přednášek rekt tento nezaponettreteti," poznamenat jtem,"atpoh bychom
menutetný maž-."Přijde doba, kdy projdete ta
vedeti, že jde o ptepadeni. Tak ate
kovými mukami, které ti Čřověk našeho ttořenevíme, co ti o té nezvané nocni
tí vůbec nedovede představit. Mnoha knězem
navttéve myt tet...."
budou vrážet hřebíky do htavy, mnozí projdou
Konečné te víc vytvettito. Jeden z
vezením."
pána tvtékt ptatt' vzat z aktovky
Mnoho kořegu ti tato třova nepamatovato, ate
dopit, otevnet jej a podat mi papit.
mně projeta trdcem. Když jtem v r.1939 na
Byto tam vtádni to zhodnotí, že mám
vštívit profesora Bogdantkeho, který težet
okamžitě opattit htavná mětto. Ptona tmrteíné pottetí, připomét jtem mu ta
htátit jtem, že to nemohu vzít na vě
ttova. Tehdy řekt, ze te man připravit na
domí, ptotože k rozhodnuti nejtou
obtížnou a, odpovědnou cestu, která me v mem
zákonné podktady, nehtedč ani k zpaknéžtkem životě ceká. Zrak tohoto taskavého
toba, jakým to chtejá vytizovat.."
cto veka vyzařovat pri tom zvtattní svetto.
Úředník me přinutit zabatit ti tvé věci.
Settra kadencia mi pomáhata. Rekt jtem já: Zmínit jtem te tvým kotegům o této krátké vzpo
"Settro, nevezmu ti nic. Chudý jtem do to mínce. Byto by tedy něco nedokonatého, nežraté
hoto domu ptitet a chudý jej opattem. Sto- ho, kdybych te byt neseznámit t vezením....
zita jtte ttib chudoby, váté, co to známe- Ti zdvořití páni mi vtastné pomáhají k tomu,
čemu te už detsí čas nemohu vyhnout....

DÍTĚ JE

LENIVÉ.....

Jak často slýcháme:"Líný chlapec...nedbalé děvče.." Je-li
dítě líné, přivede nás to z míry, rozčílí, zvláště márneli sami ráznou a realistickou povahu. Zamysleme se upřimop *
SNAŽME
SE
POCHOPIT!
Někdy může být příčinou lenosti dítěte růst nebo potíže
ve škole. Jsou to přechodné příčiny. Může to však být
6
u dítěte i charakterová vada.
Casto vidí rodiče na dětech jen tuto vadu - skoro
je oslepuje. Matka tvrdí:"Můj syn potřebuje hodinu,
než vstane a umyje se. Není nic platné, když volám:
Pospěš si, sotva se hýbeš! Co s tebou je?" Podobně
s učením, úkoly:"Jsi prostě lenivý. Kdyby ses jen
trochu snažil, už jsi mohl být dávno hotov. Po kom
asi jsi..” atd. Tak se dítě v chybě utvrdí.
Je prostě zařazeno mezi lenochy.
Snažíme-li se pozorovat pečlivěji zjistíme,
že to či ono rozmazlené dítě nemá jen ne
gativní vlastností. Má hodnoty a buhaLství, které je třeba objevit a dítěti po
moci, aby je trpělivě rozvíjelo.
Např.Monika ráda šije. Je ochotná ke dru
hým. Její maminka si uvědomila:"Zjistila
jsem, že vzdor nedbalosti je Monika hodné
děvče..Nedávno byla jako proměněná, proto
že se jí podařilo upéct dobrý koláč. Pochválila jsem ji.
Zdá se mi, že jí má pochvala dodala sebedůvěru."
Marek zase rád kutí. Někdy stráví celé večery nad prací,
která vyžaduje rmoho trpělivosti a pozornosti. Když ho
večer pochválím, usměje se Marek tak, že z toho mám ra
dost. Určitě se dá dělat něco proti jeho lenosti, jen to
vzít za správný konec. U nedbalého dítěte musíme vidět je
ho dobré stránky, objevit, co ho zajímá, snažit se ho po
chopit!
lásku a POVZ^B UZENÍ
Moničina maminka nám řekla:"Snažím se ted, nevyčítat jí
stále lenost-jako dříve. Místo abych před cizími ukazova
la: "Podívejte se, jaká je nešika!"řeknu:"Pojď, Moniko,
uděláme to společně." I když nevidím hned výsledek, nedám
se odradit. Vím, že Monika se poznenáhlu zlepší, protože
má dobré srdce."
potrebuje

DÍTĚ

POTŘEBUJE

ZÍSKAT
sebedOvEru!

Michalův otec říká:"Uvědomil jsem si, jak je neobratné úto
čit přímo na Michalovu lenost a hned žádat zlepšení. Na
začátku semestru jsem mu nabídnul pomoc při balení sešitů
a knih. Počínal si velmi dobře. Teď se shodujeme v tom,že
je třeba se na vyučování připravovat. Nejsem-li příliš
unavený a mám-li čas, opakuji s ním úkoly. Jeho učitel
říká, že Michal začíná mít chut do práce. Zřejme si uvědo
mil, že když chce, dokáže udělat dobrou práci."
DĚTI POTŘEBUJÍ NASl dBvERU!
Srovnáváme-li své dítě s úspěšnějšími sourozenci nebo ka
marády, tvrdíme-li mu, že nikdy ničeho nedosáhne...dítě
jakoby ochrne, uzavře se do sebe, přestane se snažit.

Svěříme-li mu určitou odpovědnost
-pokud je v jeho možnostech - rrůže-li sán převzít iniciativu, pak
můžeme nepřímo zvítězit nad jeho
leností.
Např. Petra považovali jak rodiče,
tak kamarádi za ubožáka. Tlustoch,
který není k ničemu a nedá se s
ním nic dělat. Jeho otec
si dělal starosti, že je
chlapec příliš pasivní a
tak mu svěřil kout zahra
dy, aby si jej upravil
podle svého vkusu.
Jaké na něho čekalo pře
kvapení za několik měsí
ců!
Petr se poradil se za
hradníkem, sehnal si za
hrádkářský časopis.
Jakou má teď radost,
když sklízí ze svého
koutku na zahradě květi
ny a zeleninu!

Měli bychom se vlastně dívat
na každé ze svých dětí očima Bo
žíma, stejně jako na všechny
lidi, s kterými se setkáváme:
s přátelským pohledem, plným po
chopení a důvěry, pohledem, kte
rý vede k větší radosti a k vět
ší lásce. _ n
n ...
P.Babin-P.Vimort,
přel. S.J .

MNŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

y.srpna ±yzi.
Slo to rychleji, než jsme doufali. Vercholatzev upadl v nemilost. Vyčítali mu, že se nedrží
bolševické linie, že příliš protěžuje kulturní práci a zanedbává propagandu, a především, že
umístil v podřízených úřadech příliš mnoho "bývalých". Přeložili ho do Novonikolajevska. Bol
ševici mají - mimochodem - zásadu, nikoho nenechat dlouho na jednán místě, aby - jak říkají "tam nenabral sádla". Nu, a tak jde věc skutečně jako v pohádce, na jeho místo nastoupil
Vorcbjov, ctitel naší Soničky. Zítra jdu k němu.
10.srpna 1921.
Dnes jsem byla u Vorobjova. Docela inteligentně vyhlížející mladý muž, lépe řečeno - chlapec.
Nejvýš 25 let. Dělá dojem sympatického, srdečného a dobromyslného člověka. Je podiopitělně
straník až do morku kostí, jinak by se na tak významné místo nedostal. Pokud jde o původ, je
na rozdíl od jeho předchůdce bezvadný: otec byl pomocník ševče, matka pradlena. Takový původ
je dnes ne zaplatí telný. Kdo byl tak neprozíravý, a vybral si rodiče s inteligentním povoláním
musí za takovou chybu pykat. Vorobjov mě přijal vlídně.
"Tak tak, ráda byste odletěla do Ruska, holubičko?" zasmál se.7
"Ano, chtěli bychom: jednak k vůli rodičům, kteří tam odcházejí a pak bychan rádi ukončili
svá universitní studia," odpověděla jsem.
"Pokud jde o rodiče, to není důvod, nýbrž předsudek carských dob. Ukončení studií není také
důvod, proč je dokončovat? Podívejte se, jsem náčelníkem SibNarObrasu a také nemám universi
tu, jen obecnou školu a pár kursů. Ale přesto vás pustím do Ruska a mám k tomu pádný důvod:
přimluvila se za vás Sonička. Jakmile přijde výzva z R.,můžete odcestovat. Jako službu žádán
zase já po vás, abyste se za mne přimluvila u Soničky!"
srpna 1921

Dnes jsme konečně dostali papíry z R. Náš přítel, profesor Zavarovský, vyřídil složitou zále
žitost na universitě tak rychle a skvěle! Jedeme tedy dcmů! Chodím jako ve snách. Široké,špi
navé ulice, Kirgisové se svými kamarády, domy s těžkými, zelenými okenicemi, ten celý obrovský
a nehostinný Omsk, nekonečná, záhadná Sibiř - všechno mi připadá tak neskutečné, přízračné,
zatím co jsem ještě uprostřed toho! Snad zítra se už vrátíme do své domoviny!
"Nechceš se opravdu s Igorem rozloučit?" prala jsem se Nataši.
"Samozřejmě že ne? Proč bych to dělala?" zněla odpověS.
14.srpna 1921.
S Qnskem jsme se dojeimě rozloučili. Přišly děti, kterým jsem vyprávěla pohádky, skoro všich
ni uprchlíci, které jsme v těch těžkých dobách poznali. Čím víc se blížila chvíle rozloučení,
tím víc se původní pocit radosti měnil v sklíčenost. Stane se nám snad to, co se stalo moha
jiným, kteří se vrátili donů, a už tam na ně čekala ČEKÁ?
15.srpna 1921.
Vlak se pomalu rozjíždí. Naše vagony připojili k nákladnímu vlaku. Proti nám skoro stále je
dou evakuační vlaky z oblasti Volhy a ze severu, kde je hlad. Dobytčí vagony, přecpané lidmi,
jako hrozny hnyzu se tísní k sobě: muži, ženy, děti. Ale jsou to ještě lidé? Muozí už nemají
zuby, zkrvavělé dásně, tváře světlezelenošedé jako země stepi, a bez naděje uvadají, jako
zbytky rostlin. Většina dětí je skoro nahá. Sedí na bobku s břichem tlustým jako buben,ručič
ky jim visí jako tenká stébélka bez síly k zemi. Strašlivé jsou jejich oči: vytřeštěné, tupé,
onou tupostí, po které následuje šílenství. Ty vidíme u všech, kdo vytrpěli nevyslovitelnou
hrůzu, ale utrpení je už za nimi. Co zde plápolá, to už dohasíná.
Je mi nápadné, že mezi uprchlíky je moho Tatarů, také Němci z povodí Volhy, jak zjistil
Otmar. Většina jsou však Rusové, kteří vědí, že utrpení je jejich osudem. Skoro všichni neštastníci sedí bez hnutí, bez účasti na zemi svých vagonů, neschopni podniknout ještě něco k
záchraně svých ubohých životů. Jen někteří se vyplazí, když vlak zastaví, z vagonu, a prosí
cestující v jiných vagonech o kousek chleba. Ale jen málokdo jim může něoo darovat, protože
takových vlaků je víc a cestující sami nemají co jíst; tak se stovky těchto vyzáblých paží
napřahují z oken vytrvale - ale beznadějně.

Ale i kdyby cestující ostatních vagonů nebyli hladovějící sovětští občané, kdyby dali všechno
co mají, byla by to jen jako kapka na rozžhavenou plotnu.
A tato hra se opakuje na každé stanici nekonečné jízdy, všude nesčetné tisíce hladovějících!
U nás v Omsku se šeptalo, že lidé dole v Rusku umírají po stovkách hladem. Nevěřili jsme to
mu, považovali jsme to za přehánění. Ale teči věříme, sami jsme se přesvědčili, že pravda je
tak strašlivá, že slova o ní jsou jen výsměchem. Myslíme na vlaky, ve kterých kdysi "bílí"
prchali před" rudými "na Sibiř; ted tam proudí stejnými vlaky hrůzy, ale tehdy to byla dětská
hra proti tomu, co vidíme nyní. Ted víme, že tehdy hnala rudá armáda před sebou desetitisíce
nevinných na smrt - dnes jsou to milióny, které stál komunismus život. Tentokrát mezi těmi
ubožáky určitě nejsou buržousti, ale je to ruský lid, který ženou jeho osvoboditelé na smrt!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Komunistický rozhlas pro krajany organizoval anketu o tom, která je nejdůležitější vnitropoli
tická událost v CSR tohoto roku. Na otázku odpovídá oběžník zahraničního rozhlasu, že je to
35.výročí vítězství pracujícího lidu nad domácí a zahraniční reakcí - tedy únorový komunis
tický puč. Redakce rozhlasu klade krajanům - posluchačům, dvě otázky:!.Co změnil únor 1948
v dějinách českého a slovenského lidu? 2. V čem spočívá revoluční role čs.odborů v dějinách
a jak pracují odbory v zemi, kde žijete? - Odpovědi měly být doručené do Prahy do 30.června
a pět výherců mělo být pozváno do CSR jako hosté Radia Prahy a ÚRO. Jiní měli dostat menší
ceny. Kolik asi lidí na tuto ’’soutěž" naletělo?
Cs.psychiatrická společnost vystoupila z Mezinárodní psychiatrické společnosti. Sovětská to
už udělala dříve. Proč asi? V červenci se sešel mezinárodní psychiatrický kongres ve Vídni a
někteří západní delegáti tam měli žádat, aby se projednala otázka zneužívání psychiatrie v
komunistických zemích jako nástroj represe proti disidentům. Tím si vysvětlíme rozhodnutí
čs. a sovětské společnosti.
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Senzační objev udělal kněz-archeolog v kolumbijských Andách v provincii Bocaya, kde našel
mezi vískami Montavita a Samaca dva kameny s hebrejskými a donskými nápisy. Podle názorů věd
ců v Bogotě se zdá, že před Kryštofem Kolumbem navštívili Jižní Ameriku zástupci jiných
kultur.
■

Prof.Einstein se jednou ptal kardinála Faulhabera:"Vaše eminence, co byste dělali, kdyby ma
tematika dokázala, že vaše víra je falešná?" Kardinál odpověděl:"Cekal bych, pane profesore,
až vědátoři přijdou na svou početní chybu."
■

Proti rouhavému a pornografickému filmu Oas Gespenst došlo do června státnímu zastupitelství
do Mnichova 2000 žalob a každý den dochází 100 - 200 dalších. Státní zastupitelství/prokuratura/pohrozila trestem těm, kdo budou film dále půjčovat, půjčovny však prohlásily, že film
z programu nestáhnou,
■

Podle publikace OSN Stav světa je na světě 4,7 miliard lidí, v roce 2000 jich bude 6,1 miliar
da a v r.2025 asi 8,1 miliarda. Asi 90 proč.tohoto vzrůstu budou obyvatelé chudých a rozvojo
vých zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V příštím století však bude počet obyvatel zase
mírně klesat, na konci 21. století by mělo být na světě asi 10,2 miliard obyvatel. Kolik z
nich bude křestanů - a kolik z nich věřících, uvědomělých katolíků?
■

19.června 1980 schválil sv.Otec, aby se pokračovalo v přípravách k blahořečení Slovenky sest
ry Miriam Terézie Demjanovičovej a rozhodl, aby se zavedl další proces u Sv.Stolice. V týž
den vydala o tom dekret Posvátná Kongregace pro záležitosti prohlašování za svátých. Sestra
Marie patřila ke Kongregaci Milosrdných sester sv.Alžběty, nar.se v r.1901 v Bayonne v New
Jersey-USA-kam se rodiče přistěhovali z Podkarpatské Rusi; byli to katolíci východního obřa
du. Sestra Marie zemřela
šestadvacetiletá, 9.května 1927. Dostala od Boha různé mimořádné
dary ještě před vstupem do kláštera. Na rozkaz svého zpovědníka napsala svou duchovní nauku
v knize Major perfection - Větší dokonalost.
Řecké rukopisy biblických textů, nalezené v kláštere sv. Kateřiny na Sinai při přestavbě, pro
zkoumávají dva profesoři teologie/evangelické/z Munsteru, Barbara a Kurt Aland. Je tam asi
70-80 neznámých rukopisů. Institut, který prof.Aland v r. 1959 v Munsteru založil, se snaží,
prozkoumat co nejpečlivější novozákonní pratext, aby mohli zkontrolovat podle něho texty
současných novozákonních knih. - Při archeologickém bádání v Jerusalemě se našlo písmo nej
staršího, dosud známého psaní slova JAHVE, na stříbrném amuletu ze 7.st.před Kristem.

zím, ale proti věřícím, kteří bojují za pravost
víry - což mají dělat oni sami - vystupují ostře
Autor článku, Dietrich von Hildebrand, byl a autoritativně. Četl jsem dopis z nejvyšších
známý filosof a teolog, zabýval se hlavne míst, napsaný skupině, která hrdinsky bojuje za
oblastí etiky. Napsal radu knih. Stavěl se pravou víru, za čisté učení Církve a proti here
pozitivně k II. Vaticanu, ale kriticky k je tikům za papežství, která "zbabělost dob
ho zneužívání v knize Trojský kůň v meste rých "překonala a vlastně by ji měli biskupové raBožím. Tato kapitola je z další knihy .-Zpus-dostně vítat. V dopise stojí: "Jako dobři katolíoi
tošená vinice, kde už nepřátelé z Trojské nemáte jinou povinnost^ než se poslušné podřídit
ho kone opanovávají město Boží, totiž Cír všem nařízením svého biskupa!"
kev. Jasným a přímým slohem popisuje autor, Toto pojetí"dobrých katolíků"je zvlášt překvapivé
k jehož kruhu přátel patřila Edith Stein, v době, kdy se stále zdůrazňuje dospělost moder
filosofka, karmelitka a oběh nacistického ních laiků. Ale co platí v dobách, kdy neexistují
pronásledování židů, nebezpečí herezí, t.j. hereze, které mají být okamžitě Římem odsouzeny,
bylo by nesvědomité v dobách, kdy ničí hereze Círomylů nebo lží víry, které hrozí Církev
ikev a jsou jimi nakaženi i biskuúplně zničit.
Ipové - aniž, je Řím sesadí. V doJednou z nejhroznějších 9
'bár-h arianismu byla touto herezí
chorob, rozšířených v dneš
nakažena většina biskupů. Měli
ní Církvi, je netečnost
se věřící místo boje řídit rozka
strážců víry. Nemyslím bis
zy heretických biskupů? Není věr
kupy, kteří jsou členy"páté kolony”, jež ničí Cír
nost pravému učení Církve nadří
kev zevnitř nebo ji
zená poslušnosti biskupovi?
chtějí změnit v něco
Nebrání věřící právě svou
docela jiného-což se
poslušností k učitelskému
rovná zničení pravé
úřadu Církve přijaté prav
Církve. Myslím na mno
dy víry? Nemá se věřící
hem početnější bisku
starat o to, že kněz káže
py, kteří Církev ni
to, co se nesrovnává s uče
čit nechtějí, ale
ním víry, mohou-li teologo
mají-li zakročit pro
vé volně tvrdit: Církev mu
ti heretickým teolo
sí přijmout pluralismus,ne
gům nebo farářům, ne
existuje život po smrti či
použijí nikdy své
popírají hříšnost promisautority. Buď zavřou
kuity ba trpí jasnou neoči a pštrosí politi
mravnost/konkubinát, homo
kou se snaží zlořá
sexualitu ap/? Žvanění hedy nevidět, nebo
retiků-kněží i laiků-se to
svou povinnost pros
leruje, mlčky se přijímá
tě nekonají. Bojí se I
otravování víry-ale když
tisku a hromadných sdělo
věřící hájí pravou víru-což by
vacích prostředků, že je
měl každý biskup radostně podpovykřičí jako reakcionáře,
rovat-zavřou se jim ústa tím, že
úzkoprsé či středověké
se prohlásí za rušitele míru a
lidi. BOJÍ SE LIDÍ VÍC NEŽ
když se v horlivosti dopustí bez
BOHA! 0 nich platí slova
taktnosti nebo přehánění-okamži
sv.Jana Bosca:"Síla zlých
tě jsou suspendováni. To je zba
žije ze zbabělosti dobrých. "Tato netečnost bělost, která se skrývá za neprováděním autority.
je nemoc doby. U rodičů, rektorů universit, Pravoverných se nemusejí bát. Nemají v moci hro
kolejí a mnoha jiných organizací, u soudců, madné sdělovací prostředky, tisk, ani nebojují
hlav států atd. Že se však tato nemoc ve proti církevní autoritě tak agresivně, jako prodrala také do Církve, je strašlivý příznak gresisté. A když chce biskup udržet progresistoho, že boj proti duchu světa pod heslem ty v správných mezích, riskuje útoky liberál
"aggiomamento”se vykládá(|nechat se unášet ního tisku a vykřičí ho jako reakcionáře!
proudem času.“ Jako nájemce přenechává stá Nepoužívat Bohem chtěné autority je nesmíme ne
do vlkům, tak neteční biskupové a řeholní bezpečné zmatení uvnitř Církve. Proto už není mož
představení, kteří ještě věří, nemají od né zadržet nemoci-hereze-veřejné a především skry
vahu zakročit proti vysloveným herezím ne té pustošení vinice Boží-spíš se tomu otvírají
bo proti zneužívání všeho druhu. Zvlášt
brány. Nepoužití svaté autority k ochraně svaté
pohoršivé je, když jsou neteční vůči here- víry vede nutně k rozpadu Církve.

netečnÍ strážci víry

Zde platí, jako při každém nebezpečí, slova:"principiis obsta". Cím déle se dá zlu času, aby
se rozvinulo, tím těžší je je vykořenit. To platí u výchovy dětí, v životě státu a zvlášt v
mravním životě jednotlivce. Docela novým způsobem to platí pro zásahy církevních autorit
vzhledem k věřícím. Plato říká:"Když zlo hodně pokročilo..není příjemné je odstraňovat."
Nic není mylnějšího než představa: musíme je nechat-se vyřádit a trpělivě čekat, až to samo
pomine. To může být pravda např.u dospívajících dětí. Ale když se jedná o obecné dobro, je to
naprosto špatné. Ještě víc pak, když se jedná o obecné dobro svaté Církve, o odsouzení herezí
které otravují nesčetné duše, o rouhání při církevních obřadech. Zde neplatí podobenství o
pšenici a koukolu.

OTEVŘENÝ DOPIS

Pane
Na své letošní dovolené v Evropě jsem dostal cestou do Vídně do ruky kopii Vašeho článku v
Národní politice ze srpna t.r.str.5. Zatracený Švejk. Kopie už zřejmě prošla řadou ruk, nebot
po stranách textu a na rubu jsou poznámky: "Tak se konečně projevil! ""(5 ta křestní voda!""Má
zpáteční jízdenku na Švejkexpresu"a pod. Považoval jsem článek za typickou politickou, kultur
ní a novinářskou pornografii. Obdivoval jsem však velkorysost redaktorů NP, že tento příspě
vek uveřejnili. Je to unikát. V úvodu píšete:

"Dočetl jsem se, že dva největší nepřátelé našeho národa byli Karel Marx a Jaroslav Hašek.
Se svým Švejkem. Dočetl jsem se to v jednom exilovém časopise. A jeden z 27 presidentů bu
doucí cs. republiky tam veřejně dále navrhuje, aby byl doplněn starý křestanský obřad, vy
myšlený tehdy pro prostácky, aby se hodně báli: "Odříkáš se dábla?" a neštastník musí honem
přitakat: "Odříkám!"
Není nesnadno zjistit, že se jedná o úvodník Demokracie v exilu z června t.r.a o projev před
sedy Křestanské demokracie, red.Jaroslava KUSÉHO z Mnichova na výročním sjezdu strany v Ell
wangen. Když však čtenář srovná text novin s tím, co říkáte, že jste četl Vy, pak se musí
zhrozit záměrné manipulace a překrucování textu, právě tak i Vaší troufalosti, pouštět se do
témat, o nichž nemáte žádné vědomosti a slovník, kromě frází, připomínajících spíše nehoráz
nost komunistických úderek.
Hovořil jsem o článku s 27.presidentem. Mávl rukou a útrpně řekl:"Co jiného se dalo a dá od
něho ještě čekat!" A srdečně se zasmál.
Mezi námi, pane Škutino: Nezanevřel jste na tohoto, Vámi posledně objeveného presidenta jen
proto, že Vám odmítl dát k dispozici adresář exulantů, jimž jste chtěl rozesílat své knihy
s věnováním a bankovním číslem Vašeho konta?
Kritičtí čtenáři Vašeho článku v Evropě se domnívali, že je lépe na tuto nehoráznost neodpoví
dat. Ale když jsem doma našel Londýnské listy, informační zpravodaj Naardenského hnutí, vydá
vaný P.J.Dr.Janem Langem, S.J., kde byl tento článek uveřejněn dokonce jako úvodník srpnového
čísla, rozhodnutí padlo.
Tak tedy, pane Škutino: onen starý křestanský obřad/svátost křtu/nebyl nikdy "vymyšlen pro
prostáčky, aby se hodně báli." Buď je to Vaše fantazie nebo to máte z nauky, že "náboženství
je opium pro lid". V Písmě čteme, že sv.Jan Křtitel hlásal pokání a křtem připravoval cestu
Páně. Od Krista převzala svátost křtu katolická Církev a ve křtu jsou si všichni křestané svě
ta rovni. Křest vtiskuje do duše člověka nesmazatelné znamení dítěte Božího. Ve všech chrámech
světa se několikrát za rok koná”obnovení křestního slibu", při němž shromáždění věřících od
povídá na otázku kněze:"Odříkáte se ďábla a všech jeho skutků?" sborovým:"Odříkáme!" A jsou
to lidé dospělí, zkušení, vzdělaní a nikoho se nebojí. Vladimír Solovjev, zakladatel ruské
filosofie, nazval svátost křtu svátostí lidské svobody!
Tak jste, pane Škutino, hrdinně plivnul do tváře dvěma tisícům let křestanství, křestanským
tradicím našeho národa, do tváře všech, kdo trpí pro křestanskou víru za "železnou a bambu
sovou oponou!,zA to právě ve "Svatém roce", kdy si náš domov a exil připomínají také 1120 ti
leté výročí příchodu sv.apoštolů Cyrila a Metoda na Moravu, kde hlásali evangelium, křtili
naše předky a "mateřskou řečí psali svaté knihy". 10
V další části dopisu pan Dr.Rudolf KREMPL, významná osobnost českého exilu v USA, hájí čest
pana redaktora Jaroslava KUSÉHO. Demokracie v exilu, kterou rediguje, existuje už 26 let.
Kolik set časopisů za tu dobu v exilu zaniklo? Není těžké časopis založit, ale udržet jej
tak, aby stále něco čtenářům dával a pak si jej čtenáři také předpláceli.
Podobný protest poslal i pan Luděk Pachman z NSR, pan Dr.Kalvoda z USA, pan Evžen Hoffmann
ze Švýcarska a j.

OBDIVUJEME
!
Podte. zptávy KathptiQsié poitaZ ka/td.TOMÁŠEK

přepadových akcích a prohlídkách, žaltáře aj.nábo
ženské knihy, pořízené soukromou snahou. Mluvilo
íó .ótátnáma ááada pM eď>dz.zôtzáítoktÁ. pno- se o 60 bohoslovcích, ale pan Karel Hrůza neřekl(
tutná doptó; je. to odpovČď na teá.e.v. pio j qá kolik jich nebylo přijato. Vy sám, pane inženýre,
ioad/tuha Ctnodšia, a b^v. ^ede.^..áedčteáe pno jste prohlásil, že u nás není numerus clausus;asi
vécZ cááke.vná Aouďuiha dáazy, a nynčjáího máte pravdu, ale existuje tzv.plánování potřeb
^e.de^L.áed.p/10 věcÁ, církevná Aoudtuiha Ing. Církve, které už círk.tajeimíci ohlašují půl roku
před přijímacími pohovory, takže určený počet vy
Janka k cát.kevná.m otázkám v ČSSR.
jde stejně. Lidé se pak táží, jak tc
Ve vysílání čs.televize z 15.
že při tolika dobrodiní Vatikán zne
ó.t.r.na téma STÁT A CÍRKEV
možňuje dohodu se státem; kdyby by
V ČSSR byly proneseny některé
la jen tato dobrodiní, asi by Vati
myšlenky, které mě vedou k
kán neměl problémy.Jednání se vedou
napsání tohoto dopisu.
od r.1963 a bylo docíleno dobrých
Úvodem mluvil pan Cinodr o vě
výsledků:úprava hranic diecésí s
deckém světovém názoru, v je
hranicí státní, souhlas státu s
hož jménu je třeba osvobozo
ustanovením 3 biskupů, oboje je však
vat naše občany, Úpicí v tem
výhoda státu. Zamlčuje se, kolik bis
notách náboženství. Obsah i
kupských sídel není obsazeno. Stej
způsob, jakým řečník mluvil,
ně se taktně obchází násilné zruše
mě hluboce zklamal, neměl úro
ní řádů. R.1954 vyšel oběžník min.
veň. Skutečná věda je ve svém
vnitra, který ruší veřejnou eviden
poslání skromná, neuplatňuje
ci nábož.příslušnosti; v praxi však
své názory jako jedině pravé,
tuto normu soustavně porušuje: na
uznává nutný pluralismus ná
školách i v zaměstnání vládne stále
zorový. Traktovat věřící jako
jasná nábož.diskriminace navzdory
hltpáčky, zatížené minulými
všem mezinárodním úmluvám a ústavě
předsudky atd.,jak se u nás
ČSSR. Tato diskriminační mentalita
vesměs děje, je nejen nepo
se již ujala v širokých vrstvách do
ctivé a nepravdivé, ale i
té míry, že imozí rodiče se už pře
urážlivé hanobením skupiny
dem vzdávají naděje, že jejich dětibudou moci stu
obyvatel republiky pro jejich vyznání/par. dovat a na druhé straně se nepokrytě projevuje
198/B trest, zákoníku/. Působí trapně tako údiv nad drzostí, třeba i vynikajících studentů,
vá sebejistá povýšenost, když si člověk pro kteří se hlásí na vysokou školu a při tom chodí do
mí tne velké duchy všech dob a národů, kteří kostela, takže prostým občanům zůstává nábož.svo
hluboce věřili.
boda u nás problémem. Jak nůže být nábož .svoboda,
Působí nevěrohodně, když se mluví o útlaku když i nejvyšší veř.činitelé sice o ní ujišEují,
náboženstvím, nikoliv náboženství, a o po věřícím vzdávají za jejich poctivou práci formál
třebě obrany státu proti církvím, které ne ní uznání, ale současně ujišEují, že budou vytrva
mají na své straně sdělovací prostředky,
le všemi prostředky proti náboženství bojovat.Jak
/ani na Západe většinou ne-pozn.red./admi to, že státníci např.Dánska, Nového Zélandu a j.
nistrativní aparát a bezpečnost. Následova zemí neujišEují, že u nich je náboženská svoboda?
ly staré otázky státní apologetiky: opravy Je třeba zdůrazňovat, ptá se prostý člověk, že má
kostelů-ale podle starého zvyku se nedodá, me v Čechách Labe a na Moravě Dyji? Proto se věří
že bylo zabráno účelové jmění Církve, z
cí stále obávají, že jejich svoboda není v dob
něhož se nyní velkomyslně uděluje almužna.- rých rukou; pokud jsem mohl zjistit, tele v. prog
Co dává stát navíc, je přece povinností
ram z 15.6.tyto obavy nerozptýlil. Věřící mají
každého kulturního státu a i to je čerpáno mnoho zkušeností, že oficielní místa vykládají po
z práce našich věřících; platy kněží-ale
svém zákony a mezinár.úmluvy různými oběžníky a
nikdy není zmínka o praxi udělování souhla stanoví tajůplné podmínky, jímž nevyhovuje atd.
su, jeho odnětí, to, že se na kněze v tom Tak jsme uměle stavěni mimo zákon a proti zákonu.
případě nevztahuje ani zákoník práce ani
Obracíme se na naši státní správu s otázkou: k če
trestní řád/srov.sdělení min.kultury ČSSR
mu je to dobré, je to státně prospěšné a potřeb
č.j.4900/1983,VII/. Máme tisk, ale nikdy
né? UjišEují Vás, že budeme svá práva hájit, že
se neuvede statistické srovnání např.s tis budeme pracovat; budete nás zavírat, je to práce
kem stranickým, neřekne se, kolik knižních pro mír? Není možné jiné řešení? Nyní bych Vás
titulů vydala katol.Charita a že jsme asi prosil, Vaše nadřízené i podřízené, abyste se za
mezi posledními národy, které nemají nové myslili nad tím, zda není z hlediska státního a
bohoslužebné knihy a dokrmen ty Il.Vatik.
potřeby státního soužití a pro jiné důležité hod
sněmu řádně vydané a že se odebírají při
noty alternativa kladnější než tyto staré, stálé
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a zbytečné rozpory? V posledním projevu strany v Sovětském Svazu i u nás se ozvalo nová slo
va, která dříve nebyla slyšet: duchovní hodnoty, duchovní život. Pokládám je za slova nadě
je, všechny hodnoty ducha, žádné nevyjímaje, to je přece nej širší base a nej rozumě jší per
spektiva přijatelná všem lidem dobré vůle. Nechceme připomínat své křivdy a bolesti, jsme
přece křesťané a víme o tem něco ze svých dějin. Ale co nejtíž neseme, je nemožnost sloužit
lidem v jejich hledání plné lidské identity, v jejich úsilí o lepší úděl člověka v niterněj
ším životě než jej nůže dát konsumí společnost. Jde nám i o budoucnost našeho národa, o je
ho duchovní tvář, o pravou práci duchovní. Je možné, že všichni náš náboženský přínos nepřij
mou, ale nebylo by spravedlivé jej mařit. Je potřeba vzájemné úcty, je třeba svobody, aby se
mohl náboženský žixot rozvíjet, jak říká i náš zákon 218/1949. Jestliže křesťanství v našich
zemích dalo národu tolik kulturních a mravních hodnot, ať je mu dána možnost ukázat, zda je
toho schopno i dnes; zkušenost ukáže víc než zastaralé předsudky. Stát přece není v nejmenším nebezpečí, že by byl ohrožen, kdyby se kulturní a mravní hladina národa zvedla.
Toto jsem pokládal za nutné vyslovit pro dobro národa, své víry a ve jménu své občanské cti.

Vatik.rozhl as, český program,
Fwrtčóe.fe katdlnář T 0 M A'Š E K,
čtvrtek-pa'tek, 25.-26.8.1983.
oicZbčókup.
Jak obdivuhodná je statečnost stařičkého a nemocného pastýře, srovnáme-li ji s netečnými
pastýři Západu, které klidné přihlézejé, jak vlci v rouše beráncém, s cérkevném postáném,
katolickou véru nicé, oslabujé, zlehcujé, casto je ješté chráné, o "páté koloně" mezi bisku
py, knézémi a v klášteřéch, která "vedecky" rozkládá Cérkev, ani nemluvě! Při tom je neteč
ný pastýř ohrožen jen nájezdy zkomunizovaného a nevereckého tiskzi, žatém co pastýřům za "Seleznou a. bambusovou oponou" hrozé mučednická smrt, jak tomu bylo u kard. Trochty. A své kato
lické hodnoty, véru i kulturu, odhazujeme pro pochybnou zdvořilost vůči odpadlékům a nevércům. Kardinál, Tomášek to správné vystihnul slovem "tragedie".
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

dávaným zpovědníkem a denně zpovídal i 10 hod.

Koncem srpna se sesli v Chiancano Terme/80 km se
verne od Říma/ odpadli knězi z různých zemi Evro
py i USA. 50 odpadliků a jejich zeny žádaji sv.
Slovenští knězi v zahraničí, katolické in Otce, aby odpadli knězi smeli opět sloužit mši
stituce a časopisy: 870 slovenských knězi sv.a vykonávat službu v Cirkvi,/kterou zradili./
ve slovenské nebo jinojazycné pastorad.Nej -Ženatých knězi je asi 40 - 80 tisic, větši část
více v USA a Kanadě a asi 60 v záp.Evropě. je nezaměstnaných. Rozhodli se založit fond so
8 mužských a 12 ženských řeholních domů,
lidarity.
4.9.vysílal vatikánský rozhlas českou mši sv.,
6 vyšších škol, 1 malý seminář v Římě, 6
kterou sloužil a při níž kázal náš letošní exerstarobincu a 6 katolických kulturních
citátor P.Pavel KUČERA.
ústavů. Čeští katolíci nemají ani jediný,
Křest, akademie se po 30 ti letech své ka- Papež jmenoval novým hildesheimským biskupem
Mons.Josefa Homeyera. Dosud byl od 1972 tajemnitolidty vzdala.- V zahraničí vychází 14
kem něm.bisk. konference, známý jako”katolický ma
slovenských katolických časopisů.
nager c.l"; sv.Otec si ho pro jeho pastorační
Na svátek P.N.Čenstochovské 26.8.sloužil
sv.Otec s jinými kněžími a biskupy v Cas- činnost velmi váži, Jeho diecéze byla založena
r.800. - Novým špýrským biskupem je Mons.Anton
telgandolfu mši sv.pro 350 polských pout
níků. Koncelebroval i slov.bisk,P.Hnilica. Schlembach, dosavadní wúrzburský gener.vikár,
V neděli 30.10.byli blahořečeni: Ital Jakub nar. 1932. Býval rektorem semináře ve Wúrzburku
Curman, zakl.kongregace Služebníků a služeb ■a pro f.náboženstvá, doktorát získal na Gregoriánic Chudých/+ 1888/,španělský Trinitář Do ně.
Teologická fakulta v Lucernu bude mít od
podzimu 1984 filosofický ústav. Oficielní
filosofií katolické Církve je tomismus.

minik od Nejsv.Svátosti/+ 1924/a rumunský
kapucín Jeremiáš, zvaný Valachul, zesnulý
v Neapoli v r.1625.

Sv.Otec jmenoval světícím biskupem člena OPUS
DEI, P. Juana Ugarte Pere ze z Abancay v Peru.

Hnuti KIRCHE IN NOT -pomoc pronásledované Cirkvi,
dalo v srpnu do oběhu kapesní vydáni Pisma sv. v
ruštině, o 2535 str.z toho 1843 s. textu, a rus
kého Následováni Krista. Loni uvolnili na nábož.
literaturu v ruštině 95 tis.dol. Pomoc věřicim
v Rusku přes 540.000 dol. K tomu navíc 600.000 D
ukrajinským věřicim a značnou částku litevským
16.10.svatořečí sv.Otec chorvatského kapu a lotyšským katolíkům. -Počet účastniků kongresů
cína Leopolda Mandiče, který většinou žil
KIRCHE IN NOT každým rokem stoupá. Už 5 let se
a také zemřel 30.7.1942 v Padově. 2.5.1976 před kongresem kaná den mladých, letos 150 účast.

3.9.navštívil sv.Otec nemocnici Villa Alba
ni v Anziu, kde se pečuje o 56 těžce posti
žených dětí. Budova bývala do r. 1870 papež
skou letně residencí. V Anziu se pred 40 ti
lety vylodili spojend a české děti ze Švý
carska tam jezdívaly na prázdniny k mori.

ho Pavel VI.blahořečil. P.Mandič byl vyhle- Patronem Castelgandolfa je sv.Šebestián, mučed
ník z III.století, svátek má 20 ledna.

s přáteli, ale s celým světem. Ne věříte-li, při j ci
Po příletu zavolala Marilyn číslo od Mika. te do Boon vilu na naše společenství na statku."
Pří jem ý ženský hlas sdělil, že se nám Ben Pak byla dia o Boonvilu, kde byl Nike vyškolen.
ji ohlásí. Sotva jsme se ubytovali v hotýl 240 hektarů s loukami, tichými jezírky, zdravě
vypadajícími chlapci a hezkými děvčaty. Dvoudenní
ku, zavolal nedůvěřivě Boí ji a slíbil, že
přijede. Brzo ráno ohlásil bezbarvým hlášeni seminář stál 18 dolarů. Janice mě pobídla, abych
že do toho něco přišlo a že se sejdeme v ji tam jel s ní, snad se tam setkám s Benjim. Odolal
jsem. Raději na něho čekat v San Francisku než
né restauraci. Za hodinu se objevil-bledá,
bezvýrazná tvář, oholený a ostříhaný, vyzáb v Boonville, obklopen tucty Munů. Ostatně, měl
lé tělo - s třemi lidmi, "novou rodinou" z jsem strach před jejich vlivem v Boonville.

SEKTA MUN

II.

nichž nejvýmluvnější byla Bethie se zářivým Zůstal jsem s Marilyn v San Francisku, denně jsme
úsměvem. Sedla si meziBenjihoa me. Na dru volali CCP, stále slyšeli výmluvy"za pár dní se
hé straně seděl Matěj, bývalý nyslivec, váž vrátí ""není možné ho najít" atd.
ný, pětiletý Mun. A pak Kristina, rozkošná, Mezitím jsme navštívili 8 rodičů, kteří by rádi
sotva třicetiletá brunetka, psycholožka.By dostali své děti od Munů. Právně se nedalo nic
li milí, ale řeč se točila jen kolem CCP.
dělat, nedávno rozhodl kalifornský soud, že není
Benji zíral tupě, jako by byl v transu.Stá trestné, nechce-li se dospělý člověk vrátit ke
le ho někdo z "rodiny" držel za ruku. Neza své rodině. Někteří rodiče mysleli na únos, a
jímal se o rodiče či přátele, neměl o nic
pak by dali dítě "odprogramovat".
zájem, o čem jsem mluvil. Bethie mu solila Našli jsme Daphne Green, která ve 14 ti dnecn
vejce, sladila kávu, krájela jídlo . Pak
ztratila u sekty dvě děti. Vzdala se místa vycho
nám řekla, že Benji brzo odjede k jistému
vatelky, studovala jen Mun a jeho vládu:"Není to
projektu; ten jen kývnul hlavou. Zeptal
církev, ale obchodní podnik, děti jsou tam otro
jsem se ho, oč se jedná. "Nevím určitě, snad ky, kteří udržují podnik v provozu. Majetek Munů
se uvidíme, než odletíte. Musím dělat to,co se odhaduje na několik set miliónů dolarů, nejdů
je důležité, ne co bych chtěl."A zvedl se.
ležitější jsou nemovitosti, statky, golfkluby,
A tu se ozvala Marilyn zoufale: "Benji, je obchodní dony, továrny, 42 poschodový hotel a
li jsme 4000 km, abychom tě viděli! "Benji
býv.opera. Ve středisku, severně od New Yorku,
upadl do rozpaků. Zíral na Marilyninu tvář, žije"otec"s nynější "svátou" ženou a dvanácti "bezjako by se snažil na něco si vzpomenout.
hříšnými dětmi*- jako kníže. Jeho nádhernou vilu
Bethie ho vzala za ruku:"Musíme už jít!"
hlídají školení hlídači.
"Lituji,"řekl lhostejně Benji,"mám závazky Kupují podniky po celém světě. V Korei vyrábí
ke společnosti!"
církevní podnik Titan čaj Ginseng a zbraně. V
Bethie a Matěj ho vzali každý za jednu ru USA mají obchody, restaurace, čistírny, tiskárny,
ku a vedli jako starce z restaurace. Užasle noviny a rybářské společnosti. Za peníze si kupu
jsme to pozorovali. U dveří se Bethie obrá jí moc. Mají organizace k získávání nových členů
tila: "Přijdte večer k jídlu do našeho domu jako je CCP, Vysokoškolské sdružení pro výzkum
ve Washingtonské ulici, "zvala nás vlídně.
zásad a odnož pro vyšší střední školy.
Nováčci jsou levnými a ochotnými pracovníky. Dom
Dům CCP v San Francisku byla čtyřpatrová
vila s labyrintem pokojů. Sel jsem tam. Za nívají se, že "církev" je na pokraji finančního
pádu, nedostávají obvykle mzdu, nemají přesnou
ruku mě vzala přelaskavá mladá žena, před
pracovní dobu, odbory,
stavila se jako Janice a vedla do stroze
práva, často věnují "cirk’
zařízené, velké jídelny. Na zemi sedělo asi
vi"svůj majetek. Za to
100 lidí a jedli kapustu. Členové rodiny
mají kousek místa, obnoše
byli krátce ostříhaní a prostě oblečení.
né šaty a bídnou stravu.
Někteří vypadali omámeně-tupé oči, matný
Nejtěžší je prodej květin
úsměv. Kdo obstarávali hovor, byli spole
po
ulicích. Býv.Muni tvrdí
čenští a velmi obratní v řeči.
"Benji je prima,"řekl kdosi,"musíš být ta že to vynáší 50 mil.ročněké prima!" Nikdo však neřekl, kde Benji je. nezdaněných. Od rána do ve
Po jídle se zpívalo, hrálo, dělaly pantomi- čera vybírají na vymyšlené
ny.Tu vstoupila zářící a přátelská Kristi dobré účely-říkají tomu
na. Přednesla rafinovanou směs dějin, přír. "nebeský klam".
Každý Muni nasbírá denně
věd, filosofie a psychologie, btyšlenky jí
svištěly tak, že jsem je ztěží mohl sledo 50-200 dol., někdy i víc.
"Nesmíte moc spát, moc
vat. Měla neobyčejnou přesvědčovací sílu.
Zakončila podobenstvím o hladovém člověku, jíst, moc odpočívat!"ká
že se denně každému Munovi
který si odřekl jídlo a dal je jinému.
"Musíme pracovat do poI
"To je filosofie CCP! Chceme se dělit nejen
sle^iho dechu!" p^^^
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VY SE PTÁTE-MY
ODPOVÍDÁME ČTEME NEBO SLYŠÍME, ŽE HŘÍCHEM

URÁŽÍME BOHA, JAK HO MŮŽEME URAZIT,
KDYŽ JE BŮH DOKONALÝ ?

Ovšem jiný pojem o"lásoe"mají šlágry a literatura podobného druhu a jiný pojem lásky patří k
hlavnímu a největšímu našemu"přikázání lásky".
Na problému utrpení a zla ve světě lidé nejčastě
ji ztroskotávají. Jakub Maritain o tom napsal
knížku/původně to byly přednášky Malým bratřín/:
Jak Bůh dopouští zlo - a říká o ní, že ji pokládá ze svých filosofických spisů za nejdůležitěj
ší - z uvedeného důvodu. Tedy za tím vším je ta
ké ze stránky člověka problém svobodné vůle, kte
rou Bůh vždy respektuje a nikdy neznásilňuje.

Otázka je zatížena velice antropomorfeími,
lidskými, představami o Bohu. Průměrní lidé
kteří dostali v dětství náboženskou výchovu
a výuku, obvykle setrvávají na svých dět
ských představách, zejrréna když po skončení
školy o náboženských věcech dál nepřemýšle
jí a o ně se nezajímají. V jiných oborech
ZNAMENÁ VE VYZNANÍ VÍRY"FILIOQUE"?
se dál vzdělávají, získávají nové vědomosti
Slovo "Filioque" je problém spíš historický než
a nové představy, např.o přírodě, o světě
dogmatický. I řecká i latinská církev a její Otco
ap., v náboženských vědomostech však zakr
vé a učitelé znají a vyznávají v nauce o Boží Tro
něli a zůstali na dětském stupni. Jako do
jici vzájemnou závislost tří božských osob: Otec
spělým pochopitelně dětské představy nevyho"plodí"Syna a Duch sv. "vychází"od Otce a Syna.
vují.
Řečtí Otcové prvních století to formulovali, že
Z tohoto stavu vzniká otázka: Jak můžeme Bo
Duch vychází "od Otce skrze Syna". Vycházení od
ha "urazit"? Ovšemže Bůh není jako lidé,kte
"Otce a Syna"/filioque/ je formulace, která původ
ří se"urazí"a zůstávají uražení. Bohu nic
ně v nioejsko-konstantinopolském vyznání víry neubude, at ho lidé sebevíc urážejí a vůbec
našem nedělním Credu - nebyla -vznikla později na
ho to nezmění, ani v jeho spravedlnosti,ani
západě, snad ve Španělsku a za Karla Velikého by
v jeho milosrdenství. Místo"urazit"bychom
la do mešního Creda přidána a ujala se. A tak se
spíš měli užít slov "zlehčit","znevážit",co
"Filioque "stalo kamenem úrazu a Západ i Východ se
jsou výrazy, odpo ví dající hebrejské řeči,
vzájemně obviňovali z hereze. Východní církev to
v Písmu sv.se často jmenuje Boží"sláva", ve
měla za záminku, aby mohla obviňovat katolickou
Starém i v Novém zákoně, řecký je to"doxa"Církev, že se odchýlila od učení prvních řeckých
to je našemu "sláva"blízké a kryje se s ním,
Otců a od prvních koncilů/nicejského a cařihladi když ne docela. Ale v hebrejštině je to
ského/. Náš profesor dogmatiky nám jednou říkal,
konkrétní pojem, který původně znamená"tíže řecká formulace"per Filiun"/skrze Syna/je
ha" - nesmírná tíha, váha. I v češtině je
vlastně lepší než latinská "Filioque". Ve skuteč
"vážnost"od slova"váha","vážit si". Protože
nosti věří řecká i latinská Církev v nauce o
slovo"váha"je dvojznačné, bylo u nás nedáv
nejsv.Trojici totéž, ale později zavedené "Filio
no ve fysice nahrazeno slovem"hmotnost",na
que "se stalo kamenem úrazu.
zvážených předmětech se už neudává jejich
"váha", ale je jich "hmotnost". Tak bychom
RÁDI
HLAVN
MUŽEM,
mohli tedy říci, že hřích ubírá Bohu"váhu",
0
NĚKTEŘÍ
NÁS
což může platit i v tom přeneseném významu:
Boha za nic nepokládá. Tak to u lidí sku
TOHO
tečně je, že Boha pokládají za málo nebo za
nic, ale přesto zůstává Bůh pro jejich exis Nedoporučuje se o náboženských věcech hlorbat
/grubeln/, zejména ne příliš hloubavým osobám,
tenci vždycky to hlavni, nebo"ten hlavní" melancholikům,
skrupulantům ap. Ale vždycky je
nej záVAŽNĚJŠÍ.
doporučeníhodné, ba nutné, o náboženských věcech
JAK MOHL BŮ DOPUSTIT,
SYN rozjímat a rozumě uvažovat.
_
_

CO

V RODINĚ,
Ě S
NÁBOŽENSKÝCH VĚCECH.
OD
ODRAZUJÍ.

UVAŽUJEME
KNĚŽÍ
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H
ŽE JEHO
TAK HROZNĚ TRPĚL A ZEMŘEL?

Dr. V. T.
Slyšíte-li námitku proti víře nebo si s něčím sa
Otázka, příbuzná s jinou: "Jak se na to může mi nevíte rady, napište nám. Máme vzdělané kněze,
Bůh dívat?" - hrůzy války, mrčení lidí atd. kteří vám na vaše otázky solidné a správne odpoví.
Ano - může se dívat a zůstává klidný, nedo
jde mu trpělivost jako tatínkovi, který má
už dost dovádění a křiku dětí. - Lidé Boží
lásku neznají, proto nedovedou pochopit,že Z
Ježíš trpěl z lásky k lidem a dobrovolně,
x
ne z donucení. U lidí je dobrovolné utrpe
ní velioe vzácné a jen málokdo pochopí, že
utrpení a láska patří k sobě, že jsou i u
lidí v tanto životě vždycky nějak propojeny.

Být sám svým pánem!
Plůže být něco víc?
Panovat sám sobě - opanovat se
ne opanovávat jiné.
Panovat nad sebou učinit poddannými své vášně chyby
hříchy!
Být sám svým pánem?!

"Smiluj se naď’svými pány”
PANE

VYDĚRAČ

na tváři svého bývalého muže.
"Můj manžel by mohl být mým
První ancnyímí dopis přišel
otcem - a pak, ta snobská spo
s poštou, určenou většinou
lečnost na vysokoškolské koleji!
jejímu manželovi. Když Mar
Už toho mám po krk!"
gareta uviděla obálku se
"Jenže...jistě...ale..."koktal.
svou adresou, otevřela ji.
"Nebylo to snadné rozhodnutí,"
"Milá Pegs,"psal její býva
přerušila ho Margareta,"ale ne
lý manžel,"jsem rád, že
chala jsem Jamesovi vzkaz, vše
jsi našla vhodnějšího muže
mu vysvětlila a požádala ho,aby
než jsem já. Ale jsi jistá,
sem za nrou poslal mé věci."
že náš rozvod v Pěnu je
Muž na ni užasle zíral:"Jenže.."
platný? Mám se dost dobře,
"On to pochopí. Neboj se..."
ale potřeboval bych pár do
"Ale,"nabral muž potřetí dech,
larů. Nemáš něoo? Bydlím v
"od našeho rozchodu se věci tro
Connolyově hotelu, znáš
chu změnily. Vlastně úplně změjej. Uctivý prosebník."
nily. Byl jsem spatně informován. Náš rozvod je
Margareta neposlala ani cent do hotelu, kde platný, zákonný. Potvrdil mi to advokát!"
s prvním mužem nějakou dobu bydlela. Dou
Margareta se zatvářila zklamaně:"Smůla. Musím te
fala, že věc je skončena. Mýlila se. Při dy požádat o rozvod s profesorem Jamesem.."
šel druhý dopis.
"Jen to ne!" vykřikl muž."Možná, se se nudíš,ale
Měla se ovšem svěřit svému manželovi, pro
jsi tam existenčně zajištěná. Máš všechno, co po
fesoru Jamesovi. Když si však vzporměla,
třebuješ - ale podíwj se na ime..." zmlkl.
jak se ve společnosti honosil jejími skvě
Margaretu zaplavil proti její vůli pocit lítosti.
lými vlastnostmi, zavrhla tuto myšlenku.
Slzy v jejím zraku byly nefalšované. Sevřelo se
Uvědomila si však, že nastane vydírání.
jí hrdlo při vzpomínce na to, jak kdysi tento
Má poprosit otce, aby jí opatřil potvrzení,
muž dobře vypadal. Co asi všechno prožil?
že rozrod byl legální? Křísit ten starý
"Neplač!" prosil naléhavě,"prosím tě...."
případ? Musí to vyřešit sama.
"Ty nechceš, abych zůstala s tebou?"zašeptala.
"Miláčku, "řekla druhý den manželovi,"musím "Upřírmě řečeno, nechci. Ve skutečnosti se mi to
NAŠE KRIMI
do New Yorku k zubaři, trápí mě zub moud vůbec nehodí."
Margareta pohlédla na růžové kimono. "Já vím.
rosti. Moc jsem s tím v noci zkusila."
Mohla jsem si to domyslet..."
"Je to na tobě vidět! Ječ ještě dnes!"
"Omlouván se,"řekl, "mrzí mě, že jsi k vůli tomu
Omšelý Connolyův hotel našla velmi snadno.
přijela do New Yorku. Snad..snad bude stačit na
Margareta si zjistila číslo pokoje svého
tvé výdaje padesát dolarů, "vytáhnul peněženku.
bývalého muže - na schránce 14 byla obálka
Podal Margaretě padesáti dolarovou bankovku. Vza
s jeho adresou. V obálce zřejmě účet.
la ji. Tváře jí zrůžověly studem, ale instinkt
Sla nahoru po schodech, výtah nefungoval jí přikazoval, aby to prostě udělala. Jinak by
jako když tam šla poprvé - snad synfool je
mohla všechno prohrát. Vložila peníze do kabelky,
jich nešťastného manželství? Nepochybova
stiskla mu pevně ruku, naposled vzlykla a vyběh
la, že její bývalý muž je v pokoji, bylo
la z pokoje. Na konci chodby se téměř srazila s
ke dvanácté, to obvykle vstával.
blondýnou s dlouhými, rudými nehty...
Zaklepala a ozval se familiérní hlas:
Za těch padesát dolarů koupila krásný dárek pro
"Kdo je?" "Pegs". Krátká pauza. Pak se oto
svého manžela, profesora Jamese: kašmírovou
čil klíč v zámku a droře se otevřely.
šálu. Neodevzdala mu ji hned, ale uložila ji do
Pohled na něho byl skličující. Vyžilá tvář,
jeho šatníku. Až ji objeví, způsobí mu to dvoj
špinavé pyžamo, staré tenisky bez šňůrek,
násobnou radost.
pomačkaná košile a kalhoty přes židli - a
vedle nich růžové kimono! Na komodě krabič Děkan pořádal zase večírek. Tentokrát se musela
řada hostí omluvit, nenadálá návštěva, dvojí
ka pudru, pár sponek a jiných drobností.
Muže fascinovala velká Margaretina kabelka. spála, nemoc dětí, pohřeb v rodině atd. Proto
"Tak jsi s tím přišla sama? Nechtělas svě konverzace pokulhávala. Konečně se děkan obrátil
řit pět táců poště? Chytrá Pegs! Pokud jde na profesora Jamese: "Předpokládám, že už další
nepřišel, "řekl pátravě, "totiž anonymi dopis."
o ten ilegální rozvod, necháme to spát."
"Ovšem že ne, "řekl James rychle. "Copak jsem vám
Margareta vytáhla kapesník a přitiskla si
to neřekl?" Pozvedl sklenku směrem ke své ženě
ho ke rtům. "Jsem ráda, že je náš rozrod
neplatný,"lhala s odporem,"vracím se totiž a Margareta klidně zvedla svoji. Užuž otvíral
k tobě. Netušíš, do jaké nudy jsem spadla," iJames ústa, když si vzpomněl na svůj slib:
:Nikdy netvrdit, že Margareta je pozoruhodná
pokračovala, pozorujíc nedůvěru a zmatek
žena.
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biskupské svěcení ve Veroně. V tomto aktu vyzní
symbolika naší Církve. V Norci vzniká i kaple
Letošní překrásné jaro jako by bylo zvlás'tnírm ochránců Evropy sv.Benedikta, Cyrila a Metodě
darem Stvořitele, přídavkem do Milostivého
je.
roku spásy L.P.1983. Hřejivé paprsky probou Jak si potřebujeme nutne uvědomit naše spole
zejí naději. Ľhešní svét potřebuje nutné- ví čenství s těmito světci práve dnes, kdy nebezru, naději a lásku. My, lidé moderní civiliz<a-pečí se stává tak akutním! Prispejme, aby toto
ce s neuvěřitelnými úspěchy, problémy a pro společenství se stalo viditelným práve v Norči,
tiklady védy a techniky, potřebujeme Stvoři kde síla neviditelné modlitby se stává viditel
tele a Spasitele víc než kdy jindy. Potřebu ná, kde se hluboce, verne a vytrvale modlí za
jeme lásku, pravdu, moudrost a sílu k neustá- náš národ a za nás za všechny. Modleme se za
lému překonávání strachu, beznádeje, bezprá společenství lásky bez hranic času a prostoru.
ví, útlaku a zkázy.
MODLEME SE ZA NAŠE ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ Sz
MOHU JÁ NĚCO ZLEPŠIT? - Co mohu sám aktivně
OTCEM
CYRILEM V QUARTENU, ZA DUCHOVNI
podnikat proti beznaději, rozkladu, zkáze?

V JEDNOM SPOLEČENSTVÍ

Už léta se zabývám odpovedz na tyto otázky.
Jezdívám každý rok na naše duchovní cvičená
a pak ještě do kláštera v Norci, kde odpově
di na podobné otázky uzrávají v rozjímání mi
mo oas a prostor. Povoláním a zaměstnáním
mnichů je modlitba. Modlit se s nimi znamená
zdokonalovat se v modlitbě. '/ modlitbě nachá
zím pak souhrn odpovědí na akutní otázky
dneška, ř modlitbě pracuji sám na sobě a 16
zjišťuji, ze jediným aktivním podnikáním pro
ti zkáze je modlitba. Ta je mostem mezi zemí
a nebem, branou do Božího království, ta nás
spojuje se Stvořitelem a Spasitelem.
PANNA MARIA, NEBESKÁ KRÁLOVNA, SVATÍ ANDĚLÉ
A SVATÍ ŽIJÍ S KRISTEM A S NÁMI V JEDNOM

Do tohoto společenství se do
stáváme milostí a prozřetelností Bozi a vrůs
táme modlitbou. Andělé a svati jsou našimi
pomocníky a průvodci na cestě k Bohu. Jsou,
žiji, z neviditelna nám podávají záchranou
ruku do našeho viditelná. Zachy trne ji, spolu
pracujme, modleme se!
SPOLEČENSTVÍ, -

Děkuji Ti, Pane Ježíši, za nádherný zážitek
desetihodinové cesty autem do Norce s mým
andělem strážným. Děkuji Ti za společnou mod
litbu s Otcem Cyrilem, převorem norčského
kláštera, u hrobu svaté Rity, pomocnice v ne
možnostech. Děkuji Ti za všechna setkání a
zážitky na sympoziu Křestanské akademie o sv.
Vojtěchovi ve Veroně.

Sv. Vojtěch, biskup, mnich, misionár a mučed
ník je světcem nám zvlášt blízkým, protože
většinu života prožil v cizině jako exulant.
Tento světec dával vždy přednost Bozi vůli
pred lidským úspěchem. Jan Pavel II.považuje
svůj životní úděl za velmi blízký údělu sv.
Vojtěcha, patrona pražského arcibiskupství,
prvního Čecha světového formátu.
V Norci vysvětí náš Otec biskup Dr.Jaroslav
SKARVADA jeho sochu 12.11.tohoto Milostivého
roku, tisíciletí poté, co přijal sv.Vojtěch

SETKÁNI'S MOUDROSTI' VE

LÁSCE.

VÍŘE,

NADĚJI

A

BOŘEK

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
21.října si zvolila gener.kapitula karmelitánů
v Římě za generálního převora Američana P.Jnřnr
Malleye, nar. 1930. Do řádu vstoupil ve 20ti le
tech, v r.1956 byl v Římě vysvěcen na kněze.Od
r.1978 vedl US provincii Neposkvrněného Srdce
Panny Marie.
Služebnice Ducha sv. věčného vzývání/Steylerské
sestry/založily poprvé klášter v Indii, v
Carmelarmu, předměstí milionového města Banga
lore. Dříve žily v Bombayi.

Irská republika je první země na světě, která
dala do ústavy ochranu života nenarozených dě
tí a to po lidovém hlasování 7.září, kdy se
pro tento zákon rozhodlo asi 65 % obyvatel.
Předsedkyní světového svazu katolických akade
miků a studentů byla 20.září zvolena Portugal
ka Manuela Silvia/51 let/profesorka lisabon
ské university. Tento svaz se jmenuje Pax Ro
mana a volba se konala v Londýně.

V hlavním městě Filipín Manile se konaly osla
vy na počest 400 let od příchodu Mattea Ricci,
jesuity a učence do Cíny. Zástupcem sv.Stolice
při oslavách byl Agostino Casaroli, který do
stal od místní university čestný doktorát.
Blízký Východ opustily nejdříve zámožnější
katolické rodiny, nyní odcházejí i ostatní ka
tolíci - ba o přeložení do Evropy žádají celé
farnosti. Důvod-"rostoucí státní a společen
ský nátlak" islamu. Arabská a mohanedánská bo
jovnost vyhání křesťany se starých sídel - a
kde je katolická bojovnost v Evropě proti vpá
du cizorodého a nepřátelského islamu?

Vzdor vysokým poplatkům, které musejí jako zá
lohu složit ti, kdo chtějí z Jugoslávie na Zá
pad, plánují katoličtí Chorváti a Slovinci řa
du poutí např.na Mariologický kongres na Maltu
do Lourd, Padovy a Říma a slovinský kard.Sustar povede pouť k svatořečení P.L.Mandiče 16.
tm./Viz str. 1. a 12./

UŽ JSTE SE PŘIHLÁSILI NA DUCH.VÍKEND ?

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

BOHOSLUŽBY
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BALEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA
11,15
BERN-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,
Aemtlers Lr.46. neděle
19,OO
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,
00RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3.
ned.v mesiaci-P.Mazák
10,00
FRlBOURG-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
LUCERM-St.Peterskapelle, neděle 19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra, St
Peterstr.il.P.šimčík posílá pozvánky
SOLOTHURM-Spi talki rche, každou 2. nedě
li, P.Birka
10,30
ST. GAT .r .EN -poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v dóme, vchod z nád
voří
V ŘÍJNU NENÍ MŠE SV !
18,00
Po mši sv. beseda v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
WINTERTHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
ŽENEVA-v kapli při kostole sv.Terezie
14,avenue Peschier,2.ned.v mes.
9,30

Data neprav.mší sv. rozesílají misioná
ři, sami a rádi je s delí i telefonicky
zájemcům. Na ne se obratte i v záleži
tostech křtu, pohřbu, vyučování náboženství a pod.
'P.JAN BIRKA, 6006 LUZEFN, Schädrútistr.26, tel.041-312635
P.Jos.ŠIMČÍK-8004 ZURICH,Brauerstr.99.
t.01-2415025, P.Ant.BANrK-01-2414455

P.Martin MAZÁK, 1110 M3RCES, La
Longeraie, tel.021-717713______ 17
P. Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.
P.Alois CNDREJKA,salezián,4058 Basel,
Lindenberg 21.,t.O61-321944

E X E R C I C I E PRO Z Ä P A D - totiž pro
katolíky v západním Švýcarsku! Už po druhé uspořádá
náš slovenský misionář P.Martin MAZÄK exercicie,
které povede slovenský Otec biskip DOMINIK HRUŠOVSKÝ
z Ríma. Tyto exercicie jsou pro Slováky i pro Cechy
společné. Konají se v Bex, v nádherném prostředí
Foyer de Charité Dents du Midi. Začínají v pátek
21.10. po večeři a končí zpívanou mší sv.v neděli
23.10.odpoledne. - V exercičním domě jsou jedno i
dvoupostelové místnosti. Každý zaplatí podle svých
možností/běžně se platívá 40 - 45 trs za den/. Ne
chceme 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 - u něho se i hlaste na exercicie!

PODZIMNÍ VÍKEND S OTCEM CYRILEM STAVÉLEM
z Norče, benediktinem. Víkend je v Quartenu v Walensee/silnice Curych-Chur/. Přihlaste se včas, musíme
sestrám hlásit počet účastníků co nejdříve. Cena
cca 80-90 frs za oba dny. Kdo pojede na noc domů,
ale chce v domě obědvat, at to též oznámí, aby mohl
jíst s celou skupinou. Informace a přihlášky
P.Vondra, tel. 055-86 14 60.
28. - 30.10.
DUCHOVNÍ CVIČENÍ MLADÝCH V CASIES v již.Tyrolsku,
v našem domě Velehradě, povede tentokrát osvědčený
exercitátor s velkou praxí - vede také každý rok
duchovní cvičení mladých ve Švýcarsku - P.Robert
K U N E R T. Po exerciciích je možnost sportu, rozho
vorů, zpěvu atd. Inf.a přihlášky P.Simčík, P.Birka
26.12. - 2.1.
JARNÍ

VÍKEND

V QUARTENU 30.3.-1.4.

EXERCICIE V BETHANIEN - povede příští rok P.Robert
KLNERT, jesuita z Rakouska
5.-8.4.84.
zAjezd ze

Švýcarska

do norimberka k p.Kučerovi

přihl.u všech misionářů

-

29.5.-3.6.

ZA
OCEÁNEM!
Cyrilometodějská liga v Kanadě pořádá první národní
pout, k Panně Marii v exilu, Lisle, Illinois, USA
a to 23.října 1983. Začíná v 9,30 mší sv. Přejeme
dobrému podniku rmoho Božího požehnání,
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
"Tridentská mše sv.bude oficielně povolena, budou-li
o to lidé výslovně žádat, "prohlásil kard.Oddi v roz
hovoru s US časopisem"The Wanderer". Tuto mši žádají
věřící v Anglii hl.při oddavkách, pohřbech a slav
nostních příležitostech.

12000 růžencových bastlovacůch klubů v USA vyrobi
lo 9 mil. růženců, což je desetina poprávky po nich.

U „ŠMÍRY”
U ředitele K.hráli"doják". "Slepá nevěsta"se to
roztomilé dílko jmenovalo. Nechci vás mučit ob
sahem, snad jen tolik, že jakýsi mládenec milu
je slepou dívku, rodiče tomu nepřejí, zosnují
nějakou intriku a slepá dívka ve svůj svatební
den uteče z domova. I přijde ženich a má srdce
ryvně zvolat na shromážděné svatebčany: "Kam jste
mi dali mou slepou nevěstu? Což mi z vás nikdo
neodpoví? Dobrá, najdu si ji sám!" Herec hrají
cí ženicha si udělal po slovech "což nri z vás
nikdo neodpoví”, jak se říká hereckou pauzu,roz
hlédl se po přítoimých a potom pokračoval. Ale
pan ředitel nebyl spokojen a hned za kulisami
mládenečka sjel. "Prosím vás, na co děláte tu
pauzu? To neumíte text? Na co maj '’ty chudáci li
di čekat?""Ale,pane řediteli!"bránil se hereček)zNerad bych se hádal o slovíčka a ani si nerrys'
"to je přece logická pauza, že ano, já se jich lim, že by mezi námi mohlo dojít k nějakému
ptám, jestli mi někdo neodpoví, a musím počkat, sporu o původ v češtině docela přípustného
slova" šmíra". Pochází zřejmě z německého slo
jestli mi někdo z nich něco neřekne, rozumíte
va "schmieren", jehož logickým důsledkem je i
přece?""Blbost!"zahřměl direktor,"ze zkoušek
máte už vědět, že vám nikdo odpovídat nebude!" podstatné jméno "die Schmiere". Pod tímto hes
18J lem najdete ve slovníku tyto moudrosti:
U zmíněných venkovských společností neexistova "e Schmiere"/-,-nr/I.mazání, mazadlo, kolomaz
lo pochopitelně nic takového, čemu se říká ne II.lékařsky :maz; III.hovorově:!.bití, výprask
mocenské a důchodové zabezpečení. A tak vyslou 2.KOČOVNÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST, též šmíra;3.
cháska, sebranka; 4.úplatek, podplácení; 5.
žili herci, kterým už to nehrálo a hlavně ti,
obrazně: in der Schmiere sitzen-být v kaši,v
kterým parně £ přestávala sloužit, takzvaně do
sluhovali v menších roličkách, stafážích a pod. bryndě; was kostet die ganze Schmiere?-Co sto
U společnosti ředitelky B.měli jednoho takového jí ten celý krám?"
veterána-říkali mu Be dři šek. Živil se tam vše Přičtěte si dále k ternu, že "Schmierer"zname
lijak: někdy zatápěl, metl jeviště, jindy dělal ná špatného malíře, mazala, kýčaře. "Schmiereceduláře, stavěl scénu, statoval, a občas,když rei"mazanici, škrábanici, čmáranici a odjektivum"schmierig"I.mazlavý; II. nečistý: 1.bez
byla větší hra, nezbylo než nechat ho nějakou
charakterní, 2.špinavý, a dojdete k závěru, že
tu pindu zahrát. Hráli kus-^název vám už nepovím-ale bylo to o nějaké šlechtické rodině,kte taková šmíra asi nic dobrého nebyla.
ré jeden ze synů ukradne velké peníze. Nakonec riyslím, že paušální název"kočovná divadelní
společnosť'nerozlišuje dostdobře jednu zásad
se to všechno zašnodrchá a oelé rodině hrozí
ztráta cti. Bedříšek hrál roličku starého, věr ní věc, kterou rozlišovali naši předchůdci,
ného sluhy, který slouží už třetí generaci. Za kteří"venkem"důkladně prošli.Říkali:"byl jsem
celou hru měl dvě větičky. Když se ho v prvním u Burdovy nebo Lacinovy společnosti, "ale ří
jednání zeptá hlava rodiny, zda ví, kdo peníze kali také"byl jsem u smíry". Chci tím říci,že
ukradl, odpoví:"Nevím, Vaše milosti." A v po - českého názvu užívali pro poctivé, dobré di
sledním jednání, když už je téměř všechno ztra vadlo a názvu šmíra ve smyslu hanlivém. Při
pište si tedy laskavě před údaj "kočovná diva
ceno, měl, chudinka stará, vyzradit jméno ně
kdejšího pachatele krádeže a odpovědět:"Ellis, delní společnost" slovíčko"mizemá"a bude vám
Vaše milosti." A stalo se tohle: probíhalo prv význam tohoto slova naprosto jasný./Jen na
okraj bych chtěl poznamenat, že se názvu šmí
ní jednání, celá rodina shromážděna, hrozný
poprask nad krádeží peněz, a tu v nastálém ti ra v přeneseném slova smyslu dodnes i u nekočovných divadel, včetně pražských i Národního
chu zazněl hrozivý hlas hlavy rodiny:"Johann,
kdykoliv se stane něco, cd by se přece jen
vy jediný to můžete vědět, byl jste tu celý
ten čas! Zapřísahám vás, řeknete, kdo to byl!" už stávat nemělo./
V čele divadelní společnosti byl majitel konV napjatém tichu a ve světle mdlých voskovic
se ubohému Bedříškovi roztřásla brada a tiše a cese-pan ředitel. A jak tě to tak na tom svě
tě chodí, některý ředitel divadlo dělal rád
krásně všecko zvoral, když řekl větu, kterou
a tměl, druhý je jen měl rád, třetí je jen
měl pronést až za dvě hodiny:"Ellis, Vaše mi
dělal a jiný je ani nedělal a ani neměl rád.
losti." Nastalo zděšení, po trapném tichu na
Podle toho vypadala jeho parta a její práce.
řídila ředitelka stáhnout oponu. Jak se tehdy
Jeden z těchto ředitelů Svoboda správně vycíten kus dohrál, když všechno bylo prozrazeno,

o

o

til, že při představení nebylo všechno v pořádku, ale neuměl se náležitě vyjádřit, v čem ten
nezdar spočíval. Rozdával pouze hercům po představení lístky, na kterých stálo:"Slo to ztuha.
Václav Svoboda." To se vžilo: kdykoli jde v divadle něco "ztuha", neopomeneme dodat Václav
Svoboda.
Nepatří to sioe zrovna do této rozpravy, ale vzpomínám si na svého prvního režiséra, holiče a
majitele realit pana Ferdu M. Bylo to ještě u ochotníků. Také vycítil správně v dialogu, když
si dva povídali vsedě za stolem, že něco neštymuje, ale chyběly mu cny vyjadřovací schopnosti
a tak jenom vykřikl:"Je to mrtvý! Chodit!"
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Bohumil Bezouska: TAJNOSTI ZÁKULISÍ

HUMOR

"To ne. Ale dokázala bych je pře
číst !"

Lehkoatletický závodník se vyta
huje před známými: "Včera jsem zví
tězil v běhu na pět kilometrů a
ještě jsem skočil do dálky pět
metrů!""Při takovém rozběhu to
není nic zvláštního.... "

V holanských novinách byl inserát:"Dvacetiletá hezká dívka se
stejně starým kabrioletem se se
známí s technicky vzdělaným mu
žem, který by měl zájem o nás
oba." Kolik nabídek dostala, zůsté
lo redakčním tajemstvím.

Lékař Muller pozdě večer zvedá
telefon. Volají z fary, potřebu
jí třetího do karet. "Musíš oprav
du odejít?" ptá se jeho zena.
"Ano. Velmi obtížný případ, jsou
tam uz dva katoličtí knězi. "

"Na honě jsem zastřelil jednoho za
jíce a když jsem to spočítal, tak
mě stál dvě stovky! ""Tos měl ale
štěstí, že jsi nezastrelil dva!"

U Nováků čekají instalatéra. Koneč
ne se mistr v overalu objeví:"Tak
zde je, mistře, svačinka, pivečko,
nějaká ta cigareta.. ""Výborně. Ře
meslník se nají, zakouří si a pak
se ptá: "Ted. nri řekněte, kde bydlejí
Dvořákovi, jdu jim opravovat
elektriku."
rPan Schimek si koupil nádhernou vilu a provádí jí
své přátele, všechno ukazuje a nakonec i velký
portrét:"To je nůj předek,"chlubí se. "Zajímavé,"
zabručí jeden z hostů,"vypadá úplně stejně jako
můj předek, jehož portrét jsem před rokem nabídnul
v aukci za dva tisíce marek."

Otec se rozčiluje na syna:'"Ib je naposled,
cos mi rozpáral cigarety s filtrem pro pouhé
podezření, že kouřím marihuanu! "

"Josefe, máš z toho zamotanou hlavu,když cho
díš s jedním z dvojčat, které jsou si tak podobné?"”To není má starost, s tím se musejí
vyrovnat děvčata sama. "

Režisér si přečetl filmový sce
nár mladého autora. "Vždyt
tam není žádný konflikt?"
^namítnul. "Konflikty při jdou samy, až začnete
rozdělovat role. "

"Mařenko, dnes při
jde na návštěvu nůj
Chlapec přiběhne k dopravnímu policistovi:
spolužák, Pater
"Pojcite rychle se mnou. Náš pan učitel špat
Older; žil v Africe
ně zaparkoval!"
deset let mezi sa
mými lidožrouty."
"Slečno, proč jste dnes přišla tak pozdě do
práce!""Když mě celou cestu sledoval jakýsi "To je smůla. A já mám v ledničce jen ryby."

muz. ""No a?""On šel
ták strašně pomalu. "
"Moje žena je strašně
šetrná!""A kolik po
třebuješ půjčit?"

"Co má váš muz za ne
moc, ze pořád lomíte
rukama?""Ale absolvo
val celou fotbalovou
ligu jako divák!"
"Poslyšte, nepovýšil
jste, že vás každý
zdraví?""Ne, to
jsou sami věřitelé?

"Dokážete napsat
těsnopisem tři sta
slov za minutu?"
ptá se ředitel.

"Kdykoliv potřebuji peníze, pohrozím manželovi,
že se vrátím k mamince. " "A pomáhá to? ""Jak by
ne! Vyplatí mi cestovné i s dietami. "
Prošedivělý pán potká dánu: "Už jsme se nevidě
li věčnost, paní N. Naposled na vašich třicá
tých narozeninách!""Cože? Před tak krátkou do
bou?" zvolá dána.

"Ten vás pes je asi drahý, co?""No, stál mě
pěkné peníze. Už roztrhal nohavice třem listo
nošům, dvěma od plynu a jednomu strážníkovi. "
"Jak se jmenuje tvá nová sestřička, Honzíku?"
"Ona má dvě jména. Maminka jí říká Andílku a
tatínek Uřvanče."

V alpském hotelu přinese číšník hostovi už dru
hý guláš. "Jak to? Objednal jsem si jen jeden!"
"Promiňte! Zase tahle horská ozvěna!"
"Kolik sklenic vína vypijete za den?""Dvanáct
až patnáct!""Talik bych ani vody nevypil."
"Já také ne!"

KLUB,
8735 ST.GALLENKAPPEL,
SCHWEIZ

MÁTE BYSTROU MYSL?
1.
Přidělte správně 4
evangelistům znaky:býk,
orel, člověk, lev!
2.
Kde žili papežové stře
dověku nějaký čas v za
jetí a kdo je přiměl k
návratu do Říma?
V Toledu? V Avignonu?
V Avile? - Sv.Kateřina?
Sv.Jan Zlatoústý? Sv.
Jana z Arku?
3.
Co je CIC? - Německý
překlad bible Lutherem?
Církevní zákoník?
Zkratka papežské insti
tuce?

Komu se přičítá, že
zobrazil první Matku
Boží? - Sv.Basilovi?
Sv.Lukášovi? Sv.Zitě?
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K V O J E
K V O ?
Kdo j z pa&wnzm dob/cz kvú.W
Kdo j z patAonzm novZncvui ?

7
Kdo j z pat/Lonzm d^ntku.
Kdo jz pa&Lonztn knzzz?o~ Kdo j z paVtonzm AÍuŽzbných?
Kdo jz padAonzm hosuzcka? - Kdo J z padAonzm hudzbucku?

5.
Cv. Karel Boromejsky. Sv. Frantz Sek Saleský. Sv.Josef.
Kdy bylo vyhlášeno poslední dogma/zá- Sv.Jan Vž<mnei^._ ^v.Zzta._Sv.Barbora.__Sy.Ceczlze. _
vazná pravda víry/? - 1950? 187O?1965?
Těšme se: Vyšlo životní dílo P.T.Špidlíka:Východní
Kterou institucí? Papežem? Sněmem?
spiritualita. V tisku: Dvě díla sv.Terezie Veliké.'
Kongregací?
6.
Kteří dva kněží jsou mučedníky zpovědního tajemství? Sv.Prokop? Sv.Jan Ne—
panucký? Bl.Jan Sarkander? Bl.Hroznatá?
7.
Které svátosti vtiskují nesmazatelné
znamení? Křest? Sv.manželství? Zpověd?
Sv. při jímání? Svátost kněžství? Svaté
pomazání nemocných? Sv.biřmování?

