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Modlitba je základ křesťanského života. Musí být pevná, bez trhlin. Je to ovšem jen základ,
na kterém je nutno budovat dál. Namítnete: existují řády, kde se pěstuje v podstatě jen mod
litba. Ano - a jejich modlitby doplňují základy tam, kde jsou modlitby nedostačující. Sv.Te
rezie od Ježíška pomáhala tak budovat základy apoštolátu misionářům-je patronkou misií.
Kristus začal svou veřejnou činnost modlitbou a postem. Nemusel-byl sám Bůh. Ale chtěl nám
dát dobrý příklad. Začátky velkých řádů, velkých činů, velkých vítězství v Církvi byly vždy
prosáknuté modlitbou a obětí. Jen muž a žena modlitby jsou schopni velkých apoštolských činů.
Zde jsme u jádra věci: modlitba je začátek a průvodce všech činů, hodnotných pro spásu. Bez
činů je jako svlačec, který se nemá čeho držet a uhnívá na zemi. Čin bez modlitby je neplod
ný, protože není napojen na Boha. Jako vodovod bez vody, krb bez ohně, žárovka bez elektřiny,
auto bez benzinu. Moudře o tom píše opat Chautard v díle:ČINNOST A VNITŘNÍ ŽIVOT./Křest, akad,/
Kristus odcházel po tvrdém dni obracení duší k Bohu, po kázáních, uzdravování, hovorech - do
samoty, kde čerpal novou sílu od Otce. Jeho modlitba byla jiná - jsme lidé, On byl Bůh a člo
věk zároveň. Avšak mluvil se svým Otcem a čerpal z Ducha sv. tak často, až ho apoštolově požá
dali: "Pane, nauč nás modlit se!" Naučil je nejkrásnější modlitbě světa-OTČENÁŠI. Seřadil
prosby podle důležitosti:POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ-mezi lidmi. PŘÍJĎ TVÁ VLÁDA-v duších lidí. STAŇ
SE TVÁ V0LE - chceš pro nás jen to nejlepší. JAKO V NEBI ji plní andělé, tak ať ji NA ZEMI
plníme my. DARUJ NÁM TO, CO POTŘEBUJEME K POZEMSKÉMU ŽIVOTU. ODPUSŤ NÁM, když znevažujeme Te
be před sebou a před lidmi. Ty nám odpouštíš, a my jsme ochotni ODPUSTIT druhým, pokud o na
še odpuštění stojí. CHRAŇ NÁS před námi samými, před POKUŠENÍM těla, světa a 3ábla. ZBAV NÁS
ZLOBY KOLEM NÁS I V NÁS. TAK AŤ SE STANE!
OTČENÁŠ je tresť křesťanského života. Naučil nás
této modlitbě sám Syn Boží. Je nesmírně dokonalá
a přece tak prostinká. Je to prosba, rozjímání,
zpytování svědomí, útěcha, povzbuzení. K čemu?
K boji. "Nepřisel jsem přinést na. svet mír, ale
mec!” Duchovní meč proti tomu, co parazituje na
naší osobnosti-proti hříchu. Boj za pravdu boží,
za čest Církve!
Aby člověk zvítězil, musí dovolit, aby skrze ně
ho bojoval Bůh. Jinak ho zlý duch vždy porazí!
V tom je tajemství dobra a zla. Buň dovolit Bohu,
aby nás objal tak pevně, že se k nám Nepřítel ne
může přiblížit;nebo jednat podle hesla:"Bože, jer
se mi do toho nepleť!" Kolik Jidášů políčkuje
Církev, protože už dávno přetrhli modlitbu, po
trubí, které je živilo Boží milostí a silou.
Bez modlitby je spása nemožná. Bez činu, který
vyrůstá z modlitby jako ze semene, je nemožná
‘
také. Modlitba je základ, čin je budova, do kte-!
ré se nastěhují bludní poutníci, kteří hledají J
pravdu, kteří ani nežijí, ani neumírají, proto- j
že neznají smysl svého života - KRISTA.
;
Vaše
REDAKCE
;

Zdá se, že se o to zasazuje i president Reagan,
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Biskupské synody v Římě, řešící otázky Smíře-jehož otec byl katolíkem.
ní a pokání, se za naši vlast zúčastnil kard '25.9. navštívil vres. USA Reagan a jeho manželka
F.Tomášek, za švýcarsko biskup O.Wust z Basi .newuorkského arcib.kard.Cooka a asi 20 min.s ním
leje/Solothumu, G.Holzherr, opat z Einsie- srdečne rozmlouvali. Předtím se zúčastnili krátdeln a jako posluchač sekretář Caritas InterJ<é voboznosti v kard.kaoli s byv.washingtonským
national Gerhard Maier. 14.10.oznámil arcib. arcibiskuoem-dnes prefektem kongr.vro katol.výToirko synodě, že se nepodařilo získat výjezd-chovu-kard.Baumem. Kard.Cook byl dlouhou dobu
ní doložku pro kard.Vajvodse z Litvy/SSSR/a presidentovým osobním přítelem. Mezitím - 6.10.mons.Hirku a Outhayna/Laos/. Kard.Cordeiro odešel kard.Cook k Bohu - mel leukémii. 5.10 do
gratuloval sv.Otci k stříbrnému biskupskému stal od beyrutské vlády záslužný řád za snahu,
vyřešit tragickou situaci v Libanonu.
výročí/28.9. na sv.Václava/ a k pětiletému
trvání ve funkci nástupce sv. Petra a náměst V době, kdy byl děkan kard.sboru Confalcnieri
ka Kristova na zemi. Na počest jubilea před /90 let/na synodu, telefonoval někdo do jeho by
vedl italský rozhlas a televize v audienční tu a řekl řeholnici, že kardinál zapanněl doma
hale Pavla VI.Te Deum Hectora Berlioze. 25. náprsní kříž a že pro něj přijde. Zazvonil dobře
9.při mši sv.u sv.Petra zpívali italští zpě oděný muž, řeholnice kříž nenašla a dala mu ji
váčci. Kard.Poletti-vikář sv.Otce-vydal pas ný, zdobený vzácnými drahokairy, který dostal
týřský list s připomínkou, že výročí by mělo kardinál od Pia XII.při jmenování arcibiskupem
z Acquily. Zdá se, že duchovní osoby se často
být podnětem k obnově našeho křesťanského
vyznačují neobyčejnou naivitou-ke škodě nejen
života. Slavné oslavy se konaly 16.10. na
hmotné, ale bohužel i duchovní.Normální sluha ty
nám.sv.Petra při svatořečení P.Mandiče za
přítamosti účastníků bisk. synody. Katolic byl zatelefonoval přímo kardinálovi.
kému světu byl předložen návrh na vybudování Na Západ se dostal dopis litovského kněze Alfonsase Svarinskase, odsouzeného na 7 let přísného
městečka lásky pro poutníky, kteří by bez
tábora a 3 roky vyhoštění. Píše, ze mu soud na
charitativní pomoci nemohli putovat do sv.
bídnul okamžité propuštění, výměnou za veřejno^
Města. Bude to viditelná památka sv.Roku.
Římská diecéze věnuje sv.Otci farní kostel- zpověd, na kterou kdysi přistoupil pravoslavný
Alma Redenptoris Mater, který bude připomí kněz D. Dudko. P.Svarinskas odmítnul.
V r.1984 na Olynpijských hrách v Los Angeles,
nat jak sv.Rok, tak papežovo jubileum.
3.11.1910 byl stržen skvostný mariánský sloup>bude mezikonfesní rada již.Kalifornie zajišťo
na Staroměstském nám. Podněcovatel rouhavého vat nábož.péči o sportovce a návštěvníky.
9.11.dostane chigagský arcibiskup kard.Bernardin
činu spáchal později sebevraždu. Umelkyne
cenu Fondu pro mírovou cenu Alb.Einsteina-asi
Zdenka Braunerová mela odvahu, postavit se
proti rozvášněnému davu a když nic nezmohla, 150.000 šfr za služby při vypracování pastýřské
koupila věnec růzí s černou stuhou a polozi ho listu amerických biskupů o míru a odzbrojení
/v němž biskupové ukazují, ze nemají vůbec tuše
la jej na hromadu trosek.
23.10.uspořádali krajané v USA I.nár.pouť k ní, jak nebezpečný je komunismus/.
Panně Marii v exilu, v Lisle, Illinois, pod 9.10.přečetli v kostelích new-yorkské diecéze
pastýřský list zesnulého kard.Cooka. Umírající
ochranou P.V.Skluzáčka, cpa ta svatcprokopkardinál povzbuzuje věřící, aby chránili lidský
ského. Iniciátorem je pan Václav Vostřez,
duchov, vedoucím P. Josef šach. Gratulujeme!! život v každé formě. Je tragické, že nesprávné
názory na potraty, eutanázii/vražda ze soucitu/
Zdá se, ze za mučedníky budou prohlášené
a zabíjení dětí se podávají jako správná řeše
první oběti španělské občanské váZky -dvě
ní lidských a soc. problémů. - Mezitím ze
karmelitky, umučené komunisty.
Mezikonfesijní skupina v USA"Náboženské dě mřel také býv. lyonský arcibiskup kard.Renard.
Koncem září dali ve Varšavě do prodeje 40 tis.
dictví Ameriky"udělila filadelfskému arci
biskupovi kard.Krollovi/polského původu/ti výtisků Curicula Vitae-celý život Karola Nojtytul kněze roku za jeho snahu o ochranu lid ly:Kalendárium Zycia Karola Wojtyly. Autor,P. A.
ských práv a ekumenismus. Řeholnice Alžběta Boniecki, je býv. spolupracovník krakovského kat.
Tomanová dostala cenu Víra a svoboda za ší týdeníku Tygodnik Powszechny, nyní zodpovědný
ření nábož.hodnot v hromad.sděl.prostředcích. za polské vydání Osservatore Romano. Dílo má
911 str. a 30 fotografií, většinou neznámých, a
Podle zprávy inform, kanceláře kard.Slipého
v Římě žije uniatská/recko-katol./Církev na je to základní, spolehlivý materiál pro další
životopisy - dosud v nich bylo trochu fantazie
Ukrajině po 50 ti letech brutálního proná
a anekdot i nesprávností. Dílo přehlédl sám sv.
sledování tajně dál, má tajné biskupy i
Otec. Podle rodinné kroniky má sv.Otec v žilách
dostatek tajně vysvěcených knězi.
22.9.schválil senát USA jednohlasně předlo i rakouskou krev/v 18.st./.Kronika končí volbou
hu pro obnovení diplom.styků se Sv.Stolicí. na papežský stolec, 16.10 je tomu 5 let.
Čeká se na schválení sněmovny representantů. P.Zd.CIZKOVSKY, ná§ misionář v Již.Africe
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(P.Box 133 Pinetown 3600,South Africa),osla
ví 10.12. - stříbrné kněžské jubileum-25 let.

KOSTLIVEC

né vycházky, koupání v rybníce, sport, návštěvy,
Vůbec si nevzpomínám, kdy to začalo. Ale četbu vypůjčených knih. A ku podivu, neodboural
začalo to! Vidím sám sebe, jak zhasínám v jsem ani naši měsíční zpověá. Vždyť je zdárná!
předsíni, jak nechávám v ložnici svítit jer [Dosud jsem považoval své lakomství za chvályhod
lanpičku u lůžka-manželka to ocenila jako nou šetrnost. Avšak cítil jsem, že něco z mé by
tosti mizí, ubývá, jako by mě vyssávala nevidi
ohleduplnost-ale když jsem prohlásil, že
okna se mají ze zdravotních důvodů umývat telná punpa. S velkým nadšením jsem dával dětem
jen čistou vodou-loupla po imě očima. Však za vzor sám sebe, jak jsem si vydělával placenými
nechodí do práce...To jsem se neodvážil na brigádami na studie-ale ty řeči mě mrazily.
vrhnout, miloval jsem uklizený byt, vzorně Při zpytování svědomí je ovšem těžké, skutečnost
připravená jídla, dobře vedené děti.. Sám ošidit, žena ve starých šatech, děti s tabulkou
jsem si odřeknul novou košili, i když byla čokolády, krajícem chleba a na oestě sebraným
stará už zašedlá a roztřepená na límci, na jablkem v aktovce, co nejlevnější dovolená, sbírá
dovolenou jsme nejeli na Malorku, ale na ní lesních plodů - jednou jsem se sehnul i po ně
Sardinii a s nadšením jsem přijal nabídku kolika nahnilých hruškách-zhnilé se okrájí a udě
kamaráda, hlídat jeho chatu ve Španělsku. lá se konpot. Dvakrát měsíčně jsem prohlížel svou
Ženě jsem řekl, že ve starých šatech vypa úkladní knížku, ale smutné oči naší rodiny jsem
dá mladší-kterápak ženská by na to nenalít- neviděl.
Asi jsem tomu nepropadl ještě úplně. Nebo měl můj
la-tři výhonky rodu nosily šaty po sobě,
zpovědník výborný čich. Snad se ho má žena ptala,
poslední už hodně zalátané. Na svačinku
co si má o tom vlastně myslit?
jsem si bral chléb s čokoládou za frank
dvacet-a kdysi jsem se těm"lakomcům"vysmí Jednou po zpovědi - v které jsem, jak to obvykle
val. Měli pravdu! Každý z nich už má domek! bývá - na svou hlavní vášeň a hřích zaporměl,
Přišel dopis. Sestra se švagrem by nás rá vlastně jsem si to vůbec jako hřích neuvědomoval
di viděli. Manželka zajásala, děti se těši a považoval to za ctnost - tedy po zpovědi začal
ly na strýce a na tetu. .Já uvažoval, kolik můj duchovní Otec hovořit o slovech sv.Terezie z
Avily: b9h SÁM POSTAČÍ! - Mluvil o lásce k ctnos
to bude stát!
ti chudoby, o odevzdanosti do vůle Boží, o tom,
Tehdy mi poprvé napadlo, že se mou není
něco v pořádku. Neuvažoval jsem, oo to je, kolik radosti můžeme připravit lidem drobnými
dárky, a hlavně jak šetřit pro věčnost to, oo"mopouze jsem se zarazil.
"Zde je irálo mí sta," uvažoval jsem nahlas, li nežerou, zloději nekradou a stát nezdaňuje!"
"kousek odtud pronajímá sedlák pokoje..." Zpočátku jsem nechápal. Pak náhle - jako by vy
šlehl mezi mřížkami zpovědnice paprsek a osvětlil
"Sedlák? Je to chalupa? S hnojištěm?"
tou vášeň takovou, jaká je. Kam jsem se to řítil?
"Starobylá budova, chráněná památkovým
úřadem. A výpary z hnojiště jsou zdravé..!" Když mi dával zpovědník rozhřešení, napadlo mi,
ze vášeň lakomství je imohem tvrdší než vášeň se
"Není to ten lakomec Burghauser?"
"I kdyby! Budou mít klid, vyhlídku na Alpy. xu. Od toho se člověk může odtrhnout řekněme
Jeho vlastnosti nám mohou být lhostejné!" vhodnými tabletkami, vyhýbáním se příležitosti ke
Žena chvíli uvažovala:"No, náš rozpočet to rříchu, ale lakomství je na člověka přilepeno
jako ty žravé rybky pyranhy v Jižní Americe a
tak moc nenabourá..."
"Náš rozpočet? Přece je nechceš ponížit a užírá jeho duši. Člověk se musí oprošťovat od ti
síců drábků Sáblíka, který mu našeptává:"Seber to
platit za ně těch šest franků za postel?
rajské na poli! Nos ponožky, zastupované do nePsali, že se mají velmi dobře!"
"V korunách, ale ne ve francích,"řekla že- 1 nožnosti! Dej na toaletu místo toaletního papíru
[nastříhané noviny! Vhod do kasičky v
na rázně.”Pro ně je to dvakrát
kostele jen pěťák! Odřekni ženě šaty,
60 korun a nejedou na příslib.."
I dětem hračku, kolotoč. Přestaň kouřit!
"Ani švagr ne?"
Setři, šetři, šetři - a nejen to! škud
"Né! Je-li ti líto těch pár fran
li, omezuj, snižuj, zhášej, přijímej
ků, zaplatím to z úspor....."
dary a sám nic nedaruj, chod na návště
"Ty šetříš?"podivil jsem se.
vy a nikoho nezvi...!"
"Vždyť mě k tomu nutíš!"
Zhrozil jsem se, jak hluboko jsem klesl
Polknul jsem a uvažoval, jak vy
a hlava se mi zatočila při pohledu na
váznout ze situace bez škody na
to, jak nesmírná je propast lakomství.
cti a na peněžence. "Nedopustím,
Tisíce drápků oškubávalo mé lidství,mé
abys to platila sama. Zaplatíme
křesťanství a měnilo mě v duchovního
každý polovinu." Žena pokrčila
kostlivce.
rameny a začala sklízet ze stolu.
Vymkl jsem se jim v poslední vteřince.
Odbourával jsem jeden výdaj po
Všechny rány jsem zahojil - jen kouření
druhém - některé ovšem ne:společ
jsem se vzdal. Bohu díky!
. D
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Feminismus a Otcové Církve
FEMINISMUS-SLOVO MODERNÍ, OTCOVÉ CÍRKVE-VÝRAZ STARODÁVNÝ. Spo
jit je a mluvit o feminismu v
prvotní Církvi zní snad ne
vkusně, směšně nebo ironicky.
Užil jsem tohoto slovního obra
tu provokativně, když jsem měl
jednou mluvit o problému man
želství a celibátu u sv.Jana
Zlatoústého.

podle Řehořova výkladu pohlavní ústrojíMiiši, žijící v pohlavní zdrženli
vosti, se vědarě vracejí do ráje.

POCHOPITELNĚ není tato teorie
křesťanská, Písmo říká, že
Bůh stvořil muže a ženu/Qn 1,
^27/. Museli to hájit i cirk,
ispisovatelé - a přece většii na řeckých Otců to podceňu
je. Těla jsou mužská a ženF ská, duše ne, ta je mimo po
hlaví. Duchovní život probíhá
OTÁZKA SEXUÁLNÍ existovala vždy,
hlavně v duši. Nemá tedy smysl
teoreticky i prakticky. Lidé si uvědomovali* uvažovat, je-li kdo muž či žena. Je dokonce lépe
že se dá řešit jen v rámci celkového názoru na mužské a ženské funkce zapomenout a žít v ce
na svět. Celkový pohled na skutečnost se
libátu, v panenství, podle duše a ne podle těla.
však v různých dobách liší, ne že by se
TYTO
ÚVAHY jsou plné teoretických předpokladů.
objevovaly zásadně jiné skutečnosti, ale že
Zkušenost
denního života není tak jednoduchá.Muž
se k nim blížíme z různých stran.
a žena jsou si rovni, a přece rozdílní - nejen v
STAROVĚK měl velký smysl pro jednotu světa. těle. I duševní vlastnosti jsou jiné. Namítnete,
My si dnes uvědomujeme, že jednota světa
že myšlení, je-li pravé, musí být stejné. Není
neexistuje, že ji musíme budovat a že ješ matematika jiná pro muže a jiná pro ženy, ne
tě dlouho bude pohádkou budoucnosti. Staro má tedy smysl mluvit o mužské a ženské logicevěký člověk měl opačný dojem. Jednota světa ta nezná rozdíly pohlaví.A přece jinak přistu
patří k jeho existenci, byla tu vždy, ale
puje k matematice a logice žena a jinak muž.
lidé ji narušují. Z toho jsou všechny ka
Jdou ke stejnému cíli jakoby z jiných stran a
tastrofy a všechna zla. 4
proto se často ani nedovedou pochopit.
VE VESMÍRU platí jediný světový řád. Vzepři DNEŠNÍ" PSYCHOLOGIE zná tyto rozdíly. Jsou i ji
se přírodním zákonům, nezničíš svět, ale se né projevy mužské a ženské zbožnosti. Ženské
be. Podobně v lidské společnosti. Jak říka řehole nejsou dnes jen odvětvím mužských řádů,
jí stolkové, máme stejnou lidskou přiroze ale nezávislá sdružení s vlastní strukturou. .
nost. Sami jsme si vytvořili rozdíl mezi
Tuto okolnost staří cirk.spisovatelé podceňovali.
chudým a bohatým, pánem a otrokem, vzděla
JEDEN Z NICH si to však uvědomoval, znal totiž
ným a barbarem; z toho vznikají nesváry,
dobře život v rodinách - sv.Jan Zlatoústý.
války, vraždy, násilnosti.
Ví, že Bůh rozdělil lidstvo na muže a ženy.
SV.JANA ZLATOÚSTÉHO podmanila pros
Nepoškodil tím strukturu světa? Nedá se
tá logika těchto úvah. Zdálo se
už uskutečnit ideál rovnosti?
mu, že odpovídají dobře Písmu sv.
NA TUTO TĚŽKOU OTÁZKU sv.Jan odpovídá: Co
Všichni jsme z jednoho otce Adama.
se rozdělí, zůstává rozděleno. Ale děli
Přenůžeme-li hřích a jeho následky,
li
něco Bůh, hned to sám spojí. Muže a že
budeme si všichni rovni, budeme
nu spojil v manželství, aby to, co ne
žít stejně a nastane mír.
ní jedno, se stalo láskou. Manželství je
TEORETICKY to zní přesvědčivě; roz
svátost lásky, svátost jednoty. Manželská
díly mezi lidmi jsou následky hříchu.
láska je odleskem lásky Boží, která dove
Ale podle svědectví Písma byl už v
de všechno spojit v jedno. Je tedy manžel
ráji rozdíl mezi lidmi. Muž a žena.
ská láska životodárnou a plodnou silou v
Jsou si rovní? Jsou stejní?
dějinách světa.

POHANÉ ženu podceňovali; neovládá filosofii
Křesťané pak veřejně hlásali, že v pravé
filosofii,tj.v duchovním životě, je mnoho
žen výše než muži. Ve škole Kristově jsou
si oba rovni. Ale jsou stejní?

KDYŽ ČTEME tak krásné, hluboké úvahy o manželst
ví, ptáme se: Proč on i ostatní Otcové vyvyšují
celibát, panenství, jako něco vyššího než je
rodina?

LÁSKA, spojující muže a ženu, je odlesk lásky Bo
NEJKURIOZNĚJŠÍ odpověň čteme u sv.Řehoře
ží. Musí růst, a to podle Božího vzoru. Bůh je
Nyského, i když jí sám příliš nevěří. Všech láska/1 Jn 4,8 a 16/. Ale je LÁSKA DUCHOVNÍ a
ny rozdíly mezi li dni pocházejí z hříchu,
ZAHRNUJÍCÍ VŠECHNY. O ni usilují ti, kdo se netedy i rozdíl v sexu. Když první lidé zhře žení a nevdávají z lásky k Bohu. Chtějí dát svou
šili, dal jim Bůh"kožené zástěry "/Qa 3,21/, lásku všem a to duchovně.
P. Tomáš SPIDLfK

PODIVUHODNÁ KARIÉRA

Egypta. Pak ho poslali do Londýna.
Což jste se trestního činu dopustili
katotického d'v echo gym
vy? - Nevědělo se, kde bratr je,až
nasta v Hambunku, s U tta lóa l/ERto hlásilo BBC. Byli jsme zatčeni.
MEHREN, nait.1918 v Läbecku, yy data
Tehdy vám bylo 28 let. Jak jste re
knthu. zážitku, z koncentftacncch taagovala na tak hrozné zkušenosti?
boftu. CESTÁ POSLEDNÍM JEDNÁNÍM. I/ ft.
Knihou CESTA POSLEDNÍM JEDNÁNÍM. Před
19 33 utekta z gymnasta-nechte.ta
lohou pro ni bylo 90 strojopisných
zdnaott nacástcckou. vtajka.
stran, které jsem, podle zvyku v na
Souhlasili rodiče s tím, že jste
ší rodině, věnovala otci k narozeni
utekla z gymnasia? - Byli ochotni
nám. Při vyprávění jsem objevila řa
nést následky. Týž rok jsem s mat
du dalších příběhů a chtěla jsem to
kou odešla do Berlína, Lubeck byl
napsat souvisle. Povzbudil mě nakla
tak malý, že se tam nedalo svobod
datel Christian Wegner, abych napsa
ně mluvit. Maminka se stala žurna
la knihu.
listkou v Berliner Tagblattu, kde si ^nejdéle zachova
Gestapo vás vzalo do vazby pod zámin
li vlastní názory proti propagandě nacistů.
kou, že musíte být k dispozici kvů
Stali se v r. 1933, po nacistickém převratu, všichni uči
li informacím. Váš otec, advokát, do
telé automaticky nacisty? - šlo to tak nemožně rychle,
kázal
kriminálnímu radovi Rauchovi
že jen málo učitelů se nedalo strhnout - většina se sta
la přesvědčenými nacisty. Já"vyletěla"proto, že jsem se z Říšského bezpečnostního úřadu, že
postavila proti nespravedlivému jednání s položidovkou. neexistuje zákon pro vazbu za trest
V 21 letech jsem maturovala na večerním gymnasiu v Ber ný čin příbuzného. Tušila jste, co
vás čeká? - Měli jsme dost známých
líně; bylo hnízdem odporu a dalo se na něm s čistým
přechodně v KT, nebo tam zmizeli.Nej
svědomím ještě studovat.
5
Jak jste se stala kabaretistkou v Katakombách? - Zpro dříve byl v r.1933 zatčen soc.demo
středkoval to vydavatel uměleckého časopisu Querschnitt kratický poslanec Julius Leber, pří
tel mých rodičů. Ve volební noci byl
baron von Wedderkopp, spřátelený s mými rodiči. Viděl
vývoj Německa stejně negativně jako my. Slyšel mě zpí ubit.
Vaše vazba byla vůči ostatním vězňům
vat a hrát na tahací harmoniku-byl to můj koníček- a
v
navrhl, abych zpívala v Katakombách. Zpívala jsem hlasi KT jisté privilegium. - Ano, ale
tě a silně, v intelektuálních Katakombách se to vyjíma strachu jsme vystáli hodně, hlavně
kolem 20.července, kdy jsme čekali
lo jako pěst na oko. Často jsem zpívala dnes už téměř
popravu a byli na ni připraveni. V
neznámou píseň:"Plavba po moři je veselá.." a jedna část
několika dnech bylo zastřeleno 29
zněla:"Máš první na mostě je chlapík mrňavý a nosánek
žen, jednou večer 21 obětí. Slyšela
má jak kotva z dálavy". Každý lined poznal Goebbelse.
jsem, jak je střílejí do týlu a neCo jste ještě zpívala? - Dobrý židovský textař z Kata
zhroutila jsem se, protože člověk
komb mi psal texty a ty skvěle zhudebnil Edmund Nick.
snese víc, než si nyslí. Bud se sna
Později ho nacisté vyhodili z vratislavského rozhlasu.
ží vnitřnímu zranění uniknout,např.
V Katakombách jsem měla spoustu milých přátel, Wernera
drží si dlaně na uších, nebo se mu
Fincka, pastora Tobiáše Kleinschmidta-toho zbavili na
poddá. Z lásky ke Kristu jsem touži
cisté místa, Ursulu Herking a Rudí Plattner, s těmi
la, aby se to stalo i rmě.
jsem později hrála ve filmu. Pořádala jsem i koncerty
s Bachovými písněmi, s áriemi a šansony.
Jak změnila vaše konverse ke katolické víře váš život?
Vně tak, že jsem denně chodívala na mši svátou. Vhitřně se změnilo všechno: můj život dostal docela nový,ve
věčnosti zakotvený cíl a ten jsem si zachovala dodnes.
Vstup do kláštera byl jen důsledkem mého ANO Bohu.
Pokračovala jste po konversi v umělecké činnosti?
S několika kolegy jsme uvedli:"Zbrojení pro péči o le
tectvo"-na norském pobřeží, v Rusku, ve Francii a v
Itálii. V r.1940-43 jsem byla dvakrát, třikrát ročně
několik týdnů na cestách. Měli jsme malý spinet, dvě
flétny, já svou harmoniku a hráli jsme starou hudbu
či zpívali šansony. Poslední cesta do Ruska byla de
primující, viděli jsme, že Německo nemá naději.
V únoru 1944 vás Gestapo s rodiči a dvěma bratry vzalo
do vazby. - Ano. Třetí bratr byl na něm.vyslanectví v
Turecku a odejel se ženou do Angličany obsazeného

V minulé kapitole upozornil Dietrich
Zdá se vám o tom něk
dy? - Ne, ale na jis Je rozkol největší zlo ? von Hildebrant, jak se pěstuje faleš
ný smír a ti, kdo mají autoritu, se
té zvuky jsem aler
i
gická. To, co se dě bojí ji používat - prostě stavějí jednotu nad pravdu.
Hraje zde velkou roli také strach před rozkolem. Odsouzení známého here
lo v KT se děje i
dnes, stejně tvrdě, tika může ovšem vést k rozkolu, jak jeho přívrženci, tak ti, kdo vidí v
stejně hrůzně. Občas zákazu středověký fanatismus, si mchou vzít odsouzení bludu za záminku,
to člověk vidí v te aby odpadli jako sekta od Církve. ALE JE ROZKOL OPRAVDU NEJVĚTŠÍ ZLO?
levizi a bojí se, že Odpad jednotlivce je velké zlo samo o sobě pro jeho duši, ohrožuje jeho
lidé spíše otupí,než věčnou spásu. Mnohem horší je, když zůstane v Církvi a otravuje svým vli
vem věřící. K strašnému hříchu hereze přidává lež, klame druhé, zneužívá
aby se obrátili k
své důstojnosti a kněz navíc zneužívá důvěry věřících.
Bohu.
V kapitole o vězních Rozkol je odpad části Církve od Říma, odpor, uznat papeže za svou hlavu
v KT jsem byl ohro a prohlásit se za nezávislou církev. Může to být ovšem zároveň odpad od
men sobectvím, 'uda- učení Církve - tedy hereze, ale nemusí. Např.odloučení pravoslavné círk
vacstvím, krádežemi, ve v 11.století není spojeno s věroučnými rozdíly. Bylo to velké zlo,
katastrofa, z věroučného hlediska zbytečná.Spíš rozkol mocenský.Ryzí zlo.
lhostejností a nená
vistí. Snad proto,že Za reformace byly rozhodující věroučné rozdíly. Byl to odpad oď’pokladu
tam byli lidé dlouhá katolické víry", a tento rozkol, zničení jednoty, byl nevyhnutelný a
Naopak. Kdo tam byl nutný následek hereze. Zde bylo lepší odloučení než kdyby heretici zůsta
déle, byl spravedli li v Církvi a ohrožovali pravověmost ostatních. Velkou zásluhou Trident
ského sněmu bylo jasné prohlášení herezí protestantů a to znamenalo zá
vější. Když se nám
chranu svaté Církve před vnitřním rozpadem. Zde spočívala tragika v he
dobře vede, máme
rezi - ne v rozkolu. Mnohem horší by bývalo bylo, kdyby se zabránilo
určité občanské
rozkolu a zachovala jednota, kdyby se dělaly kompromisy s protestanty,
ctnosti, které pro
které
by smazaly věroučné odloučení a tak otrávily celý organismus
takové situace ne
Církve.
stačí a rychle se
ukáže, jak jsou po Jednota má velkou cenu - ale JEN JEDNOTA V PRAVDĚ! A jen to je pravá jed
vrchní a jestli jsme nota. Věrnost božskému zjevení, tedy věrnost Bohu je nekonečně důleži
tější než celá jednota.
vůbec ochotni být
dobří, ohleduplní a Při otázce rozkolu se často uvažuje s ohledem na přirozené společenství,
které má svůj smysl - ale u nadpřirozeného společenství Církve se vůbec
rádi pomůžeme.
Neprepadlo vás v KT použít nedá. U mnoha přirozených společností hraje jejich velikost dů
nikdy zoufalství ěi ležitou roli. Pro politickou stranu je nutný co největší počet členů,
beznaděje? - Jednou- aby dosáhla moci. Cílem politické strany je dosažení vlivu, moci,
ovládání.
a dodnes se za to
Ale
v případě Církve otázka moci v tomto smyslu nehraje žádnou roli. Je
stydím. Měla jsem
strašný hlad a ptala jím cílem není pozemská moc, ale aby všichni našli cestu k pravdě a k
jsem se dozorkyně na věčné spáse.
našem pokoji, může- Příslušnost ke katolické Církvi je pro každou jednotlivou duši absolutní
hodnota, ba největší dobro na zemi. Říkám-li příslušnost, myslím tím
li mi dát kousek
úplnou víru v zjevení Kristovo, které je uloženo v "pokladu katolické
chleba. Dala mi víry" - láska ke Kristu, poslušnost k těm, kterým dal moc ho zastupovat,
svůj vlastní!
Jak se dívat na po jedním slovem - ne pouhý křestní list.
jem moci? - Touha po K tomu přistupuje ještě druhá vysoká hodnota - rozšiřování říše Boží.
moci je choroba pra Obrácení jednotlivce je jednak oslava Boží, jednak největší dobro pro
duši, ale je to oslava Boží skrze růst tajemného Těla Kristova-Církve.
vičáků i levičáků.
Někdo musí sice moc Zůstávají-li bludaři v Církvi, je to větší zlo, než když je Církev o
jednoho člena menší. Je lépe, když Církev opustí nebo je z ní vyloučen.
vykonávat, abychom
Je to lepší z hlediska Církve a všech věřících. Ale i pro jeho duši,
žili ve spořádané
protože si uvědomí svůj odpad od pravé víry a tím se může jeho svědomí
společnosti, avšak
moc, která chce res probudit.
pekt jen sám o sobě, Dívat se na něho jako na člena přirozené společnosti je slabost, příz
nak zániku, ba rozpadu, ale toto hledisko se dnes bohužel podvědomě vtí
není správná. Moc
rá při posuzování zla rozkolu a působí, že se dělají kompromisy na účet
nůžeme chápat jen
ve smyslu prokazová pravověrnosti, jen aby se Církev nezmenšila. Neplatí slovo Páně analo
gicky i pro exkomunikaci bludaře?"Pohoršuje-li tě tvá ruka nebo noha.,
ní služeb.
utni ji!”/Mt 18,10/.-Který lékař by odmítnul odříznout pacientovi no
Řídíte gymnásium a
hu,
v níž hlodá rakovina, jen proto, aby se jeho tělo"nezmenšilo"?
potřebujete moc! Biskupové mají soucit s bludařem, ale ne s dušemi, které bludař ničí.
Ne moc - ale důvěru!
Lepší je Církev malá-ale zdravá. Bude-li zdravá, rychle se rozroste.
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Jak je to v Libanonu ? m

A R O N I T É
Na oslavě samostatnosti Alží V Libanonu se nazývají s Římem sjednocení křesťané s
ru v r.1962 byl mezi hosty
miliónem věřících maronité/28 % obyvatelstva/.oodle
syrsko-libanonské delegace i mnicha Marona/zemř.423/jehož klášter byl v
křesťan. Alžiřané nevěřili, christologických sporech pevností pravověrže Arab může být křesťanem, nosti. V r. 680 se odloučili oď’císařské”církve,
řekl jim tedy, že je"křes
protože východořímští císaři se přidali k monoťanským muslimem". 10 % Ara theletismu, učení, podle něhož je v Kristu jen jed
bů jsou křesťané, vedle Ar na vůle.
mén ců a Řeků největší východ Libanon byl mandátem Francie, která se od kři
ní křesťanstvo. S katolickou žáckých válek považovala za ochránkyni křesťan
Církví je sjednoceno šest, s stva v orientu a od r. 1840 jí skutečně byla.
pravoslavnou pět církviček. V r. 1926 se Libanon odloučil od Syrie a stal se
Kromě toho je tam 200 tisíc republikou. Nezávislost dostal až v r.1944. Sta
protestantů.
lo se to proto, aby byli křesťané chráněni před
převahou islamu. Tvořili tehdy 50-51 % obyvatel,
MELCHITSKÄ CÍRKEV v Jordanii,
ale vystěhováním a malým počtem dětí jejich po
Palestině, Israeli, Syrii a
čet velice klesl. Dodnes vyhražuje ústava křes
Libanonu má 400 tis.s kato
ťanům určitou nadvládu. Presidentem musel být vždy maronita.
lickou Církví sjednocených
Jako ve všech skupinách, které se zmenšily, jsou i mezi křesťa
věřících a •■00 tis.pravoslav
ny různé postoje vůči jiným skupinám ve státě. Mnozí se snaží
ných. Melchité čili císařští
dělat kariéru v politice, hospodářství a umění, aby překonali
byli nazváni protivníky,když
status menšiny. Jiná skupina-pod vedením patriarchy dnes asi nej
se při christologických spo
větší-se semkla a považuje se za spojku mezi orientem a západem.
rech na Chalcedonském sněmu
Další hledá vztah k islamu a spolupráci s nim.
/351/postavili na stranu
konstantinopolského císaře, DRUZOVÉ
tj.na stranu Říma. Východo- V Libanonu jich žije 160 tisíc. Jméno mají po zakladateli, Alsyrská-také chaldejská cír Darazi-Peršanovi, který v 10.stol.hlásal, že v kalifu Hakimovi,
kev zvaná, má 500 tis.členů třetími panovníkovi Egypta 7. rodu nejmilejší Mohamedovy dcery
a v r.351 vznikla nestorián- Fatimy, je zosobněný božský rozum. Hakim a jeho dům patřil k isská církev s 50.000 členy.V mailitické, šiitické skupině islamu a byl synovcem ismailitické
Egyptě má katolická koptická ho patriarchy Jerusalema a Alexandrie. V jeho říši vládla přísCírkev 100 tisíc členů, pra nost-zákaz lihovin, veřejných radovánek, ženy směly být jen do
voslavná 8 miliónů. V Jordá- ma op. Kdo jednal proti zákazu, byl popraven. Netolerantní k
nii, v Libanonu, v Palestině zvykům fatimidů, odvolal povolení kostelů a synagog, židé museli
a v Jerusalemě je navíc 200 dokonce nosit zvláštní oděv. Když šel jednou večer na procházku,
tis.katolíků západního obřa někdo ho zavraždil. Druzové však věří, že se"skrývá”a jednou se
du. Každá z těchto
círk zase vrátí.
ví má vlastní pat
BOJ FEZI DRUZY A MARONITY JE OLOLHÝ. Libanon měl v turecké říši
riarchát.
vždy zvláštní postavení. Spíš než Turci tam vládlo několik feu
dálních rodin. V 17.st.se druzům podařilo uchvátit vládu na sto
Jet. Ale maronitské rodiny se vzmáhaly a kolem r.1850 za
čaly samy udávat tón. Navázaly hospodářské spojení s
Evropou a když přišli do země francouzští misionáři,
rozšířily tato spojení i na oblast kulturní, hl.
vzdělanosti. Za nástupců emira, za něhož nastal
tento obrat a který zbavil mori silná knížata druzů, se druzové
zase vrátili a žádali po rodinách - které mezitím přijaly křes
ťanství - své bývalé pozemky zpět. Došlo k nepokojům, při nichž
Turci podporovali slabé druzy, až se díky iniciativě Napoleona
III.našlo řešení, t.j. území bylo prohlášeno za samostatné a
vládnul tam křesťanský guvernér. Už tehdy se pašovaly zbraně Egypťané maronitům a Angličané druzům. Krymská válka a její ná
sledky ukázaly druzům nebezpečí, jaké hrozí Turkům ze strany
křesťanských států a začali křesťany považovat za možné spojen
ce Západu. Podezření rostlo, neboť většina maronitů žila z
obchodu a bohatla, druzové-řemeslnici, chudli.
Adel-Theodor Koury, prof.nábož,vědy v Munsteru, sám Libanonec,
píše:"Chceme-li pochopit renesanci islámu, nesmíme zapomínat na
význam soc.poměrů a hospodářské krize v té které zemi."
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P.Oskar Símmel, SJ.

C.I.C.

27.ll.tr. vstoupí v platnost nový
Církevní zákoník. Sv.Otec ho schvá
lil 25.1 .podpisem apoštolské'kon
stituce Sacrae disciplinae leges.
JAK NOVY ZÁKONÍK VZNIKL?
25.2.1959 oznámil Jan XXIII.,
ze svolá Druhý vatika'nský sněm
a že výsledkem sněmovních usne
sení bude nový církevní zákoník
římsko-katol icke' Církve. Dosud
platil zákoník z r.1917 a
řada doplňku a ten bylo
třeba zrevidovát.-Komisi
ustanovil papež krátce
před svou smrtí 1963.
Práce začaly v r.1965
, před skončením II.Va
ticana. V revizní komisi bylo 93 kardinálů a
185 pořadeů^^^ř^z 31 zemí( 62 arcibiskupů a
biskupu, 64 diece'znich a 45 řeholních kněží, 14
laiku.) Komise zasedaly na 181 týdeních poradách
a 216o pracovních schůzích. Skupinové' práci věno
vala 6.275 hodin. V r.1963-72 se připravovala
schemata, v r.1973-81 se upracovala s přihlédnu
tím k 30.000 připomínkám od různých institucí.
22.4.1982 předložila komise výsledek své práce sv.
Otci, ten připojil své připomínky a připomínky
odborníku a komise upravila konečný text.
Starý zákoník měl 2414 §, nový 1752. Starý se 8
dělil na pět větších Částí :1. všeobecné normy,
2.osoby ,3. věci ,4,právní procesy,5.provinění a
tresty. Nový je rozdělen na 7 knih:l.všeobec
né normy,2.Boží lid,3.Učitelská' úloha Církve,
4.posvěti tel ská úloha Církve,5.Časna' dobra
Církve ,6. církevní tresty,7.právní procesy.

chovní, neviditelné Církve, jenž se v jis
tých kruzích dostal do módy./K církvi pat
ří i svátí v nebi a duše v očistci, na ty
se ovšem nevztahuje církevní zákoník, pro
to tu není o nich řeč./

Nový kodex mluví o Čekatelích na křest-katechumenech, že jsou spojeni s Církví
zvláštním způsobem, když na podnět Ducha sv.
žádají přijetí do Církve. V části o povin
nostech a právech věřících se zdůrazňuje
jejich rovnost v důstojnosti a Činnosti,
kterou každý sgbě přiměřeným způsobem spo
lupracuje na růstu Kristova tajemného těla.
Všichni věřící mají svou prací a životem
přizpívat k jednotě a svatosti Církve a ší
ření evangelia v celém světe.
Zvlášť mluví zákoník o biskupech, kteří
odpovídají za učení víry a kázeň, proto je
třeba v těchto věcech jejich rozhodnutí
respektovat. Věřící mají právo žádat po
svých pastýřích duchovní pomoc, zejm.pro
střednictvím Božího slova a svátostí.
Věřící mají právo zakládat dobročinná,
zbožná nebo apoštolská" sdružení. Jméno"katolická"smějí dostat jen se souhlasem cír
kevní vrchnosti.
Věřící mají právo na křesťanskou výchovu,
která je přivádí k lidské" zralosti a k po
znání a prožívaní tajemství spásy. Kdo se
věnuje posvátným vědám, má svobodu bádání
ve svém oboru, ale musí zachovat posluš
nost učitelskému uřadu Církve.^
Nikdo nesmí omezovat svobodu věřících při
volbě životního stavu(manželství.kněžství,
řeholní Život). Bez zákonitého důvodu se
nesmí porušit dobré jméno a soukromí dru
hého. Věřící se mohou dožadovat svých práv
či je bránit za pomoci kompetentního cír
kevního soudu. Mají povinnost pomáhat Círk
BOŽÍ
LID
vi, jejím služebníkům a chudým. - Mají
V duchu koncilu se užíva místo slova"osoba"slov
uplatňovat svá práva s ohledem na práva
"Boží lid". Věřící se nedělí podle hierarchi cke' ■ druhých a všeobecné dobro Církve. Ve spor
struktury na kleriky, řeholniky a laiky, nýbrž v ných případech rozhodne církevní autorita.
první řadě na ty, kdo přijali křest a věří v Kris
Podle časopisu ECHO, Kanada. Pokr;
ta. Pak věnuje pozornost jednotlivým hierarchic
kým složkám Božího lidu-nejdřív laikům, pak kleri VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
kům a nakonec reholníkům - knežím a bratřím či
Podle filmu Ďáblův advokát měl být prohlá
sestrám.
šený za svátého deserter žijící v konkubi
VĚŘÍCÍ
V KRISTA.
náte. - Svatořečení je slavnostní a koneč
Dosud se dělila Církev na duchovenstvo a věřícíné prohlášení papeže jako neomylného uči
tím se mysleli laici, jako kdyby knězi nebyli ta tele Církve, o svatosti služebníka Božího
ké věřící. Il.Vatik.sněm označuje všechny biblic na zemi či jeho mučednické smrti a o jeho
kým názvem Boží lid. Věřící v Krista nejsou jen
sláve na nebi. -Člověk, který desertuje z
pokřtění, ale i ti, kdo křtem získali účast na
osvobozenecké armády, žije až do smrti v
Kristovu kněžském, učitelském a královském poslání, těžkém hříchu konkubinátu a je zastřelen
každý^sobě přiměřeným způsobem. Plně patrí k Círk pro udání žárlivé ženy, nemá jistě hrdin
vi věřící, kteří se v jejím viditelném společenst ské ctnosti, které se žádají při povýšení
ví spojují s Kristem svazky víry, svátostí a cír na oltář' v první řadě. Zázraky, které ko
kevního vedení. Tím se vylučuje pojem pouze dunal za života, hrají podružnou roli, řada
světců je vůbec nekonala.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

Cestou do Ruska se k nám připojil student Vĺča Akulov; chce jet do rodného města K. Dostal
povolení v poslední chvíli. Sedí tiše a smutně v koutku. Když se ho ptám, otvírá mi srdce.
"Dostal jsem od sestry z K.podivné psaní. Zve mě, abych se vrátil, je jí teskno. Druhý den
přišel lístek, že mě už nepotřebuje: "Nedávno jsem potkala tvého kamaráda Lutčinikova, chtěl
tvou adresu. Má teči vysoké postavení. Nejezdi, podnebí by ti škodilo, jsi slabý na plíce.."
"Copak to nechápete?" řekla jsem, "dopis musela napsat pod nátlakem Ceky, lístkem vás varuje.
Nesmíte se vrátit. Kdo je ten Lutčinikov?"
"Bydlel v sousedství a kradl nám třešně. Jednou jsem ho chytnul a zřezal ho. Nenávidí mě.
Slyšel jsem, že je teči u Ceky. .Už mi to také napadlo, ale musím jet, nemohu jinak."
"Nechápu vás. Jde vám o život!" Chtěla jsem hovořit dál, ale zastavili jsne ve větší stanici
a museli jsme se starat o horkou vodu na čaj a jiné důležité věci.
9
18.srpna 1921.
Je večer. Vagón s sebou zmítá, mrzneme v sibiřském podzimním večeru. Holá pole, zasněné lesy,
vše utíká podél vlaku, který zuřivě pádí vpřed. Vĺča sedí vedle mne. Náhle mu tvář ozářil
bezmocný úsměv; velké, tmavé oči na mne pohlédly:"Snad mi prominou,"řekl,"že jsem sloužil u
Bílých.Musejí pochopit, že mi zastřelili rodiče, co jsem měl jiného dělat? Tak rád bych žil.".
19.srpna 1921.
V noci jsem se probudila a mela pocit, že se stane něco hrozného. Ujasnila jsem si to, když
jsem se trochu probrala. Ty otřesné výjevy celý den mě tísnily jako těžké břemeno. Hladovějí
cí na každé stanici, v dlouhých vlacích, s vyzáblýma rukama, žadonícíma o chléb! Kolik set
rukou se dnes napřahovalo k nám, kolik lidí šeptalo-mluvit už nemohli: "Chléb." Ten beznaděj
ný výraz v zsinalých tvářích, když předem znali odpověd:"Není!"
Viděla jsem to celý den jako obrazy z pekelného snu. Otřes je tak velký, že hned nemohu po
chopit celou skutečnost. Ale v noci se tyto oči, tyto ruce vracejí, vystupují z temnot zapo
menutí, bez bytosti, bez těla, a přece ještě silnější. Pak prožívám skutečnost v její beze
jmenné krutosti a nesmyslnosti; celé lidství se mi zdá být horečným přeludem.
Jen zvolna se zbavuji těch alpských přeludů, a nacházím cestu k druhému, zářivějšímu světu.
Uvědomuji si, že miluji a jsem milována, že jsem ščastná. Přeludy mizejí. Zůstává však pocit
jako by mi štěstí vlastně nepatřilo, ba bylo nezasloužené, ukradené, jako bych na něj neměla
právo, protože mi brání, podílet se na nekonečné bolesti všech.
Asi jsem se silně pohnula, protože se Vĺča tiše ozval:"Alexandro Lvovno, vy nespíte?"
"Ne, "odpověděla jsem. - "Rád bych s vámi trochu mluvil. ""Samozřejmě. ""Nemohu už v noci vydr
žet samotu, snad je to má poslední noc."
Tu se vlak s trhnutím zastavil. Skrze okno blýskají pruhy světla. Chraptivý hlas říká u na
šeho vagónu:"Zde jsou osy přehřáté. Musíme ho odpojit!"
"Cestou se v těch mrazech zase ochladí. Daleko bychom se nedostali, kdybychom pro takovou
lapálii museli každý vagón odpojovat,"odpovídá jiný hlas.
"Máš pravdu. Jede se dál. Stejně není v celé republice jediný vagón v pořádku. Hotovo!"
"Slyšíte, Alexandro Lvovno? Ani jediný celý vagon! Ale nemluvil o tom, že v sovětské republi
ce není v pořádku ani jediný člověk. V duši každého Rusa vězí strach před Čekou jako šíp.."
Vlak jel dál bláznivou rychlostí, vagon vrzal a drkotal, jako by se měl rozpadnout.
"Ač má aspoň hodinku zpoždění,"řekl Vĺča."Proč člověk tak strašně lpí na ži\otě? Myslíte, že
komunisté mají klid? Ani nápad. Stále se bojí povstání, atentátů. .Ne, dnes nemůže v celém
Rusku nikdo klidně spát. V Evropě spí jistě lidé klidně. Jdou prostě do postele, popřejí si
dobrou noc a spí..Všimla jste si, že lidé v Rusku si přestali přát dobrou noc. Jak by mohli!
Byla by to čiábelská ironie." "Opravdu,"odpověděla jsem překvapeně,"nevšimla jsem si toho,ale
je tomu tak!" - "Vidíte! Kolik běžných věcí vypadlo v posledních letech z lidského života—

Jak krásné bylo naše mládí! Tehdy jsem vám chtěl vyznat lásku a nevěděl jak. Koupil jsem ky
tici sněženek a připravoval si, co vám řeknu. Tu jste šla proti nně, v bílém klobouku a pláš
ti, jako na jaře. Ustoupil jsem, abyste mě neviděla. Koupila jste u stejné prodavačky také
kytici sněženek. Výraz radosti a štěstí ve tváři mi prozradil, že mě už nepotřebujete. Byl
jsem velmi nešťastný, toužil po smrti, ale blízko vás..Mé přání se brzo splní..."
"Bože, Vito, proč jedete do K.,když tam očekáváte takové neštěstí?" přerušila jsem ho."vy
stupte v nejbližší stanici a někam utečte!"-"Jsem tak mladý a tak unavený-nechci bojovat ani
utíkat. Myslíte snad, že mě Čeká nenajde? Ne, mučí mě věčné skrývání a prchání, už dál nemo
hu. Raději jistotu. Snad mi odpustí a nechají mě běžet, až přijdu do K..."
Znovu stanice. Znovu zkoušení našeho vagónu, směsice slov a pak někdo zvolal:
"Nu, do K.dojede - a pak je s ním konec!"
"Slyšela jste, Alexandro Lvovno? Myslí náš vagón, ale vztahuje se to na nne!V K.bude semnou
konec!Ano - vystoupím, objeví se má sestra a za ní bude čekista, aby mě zatknul. Pak přijde
smrt, strašlivá smrt ve sklepě Čeky. .Ach, jak rád bych žil...žil
"
Půl hodiny mlčel a pak zase začal:"Vzpomínáte na studentský ples, byli jsme spolu v předsed
nictvu a vy jste mi vypravovala o víře v Boha? Často jsem o tom uvažoval, snažil se najít
vašeho Boha - ale nešlo to. Otec mi bral od mládí vše, co by mě k víře přivedlo. Ted Boha
potřebuji a nemohu bez něho být, jsem na prahu smrti..musím ho mít. Alexandro Lvovno! Bude
u nne váš Bůh, i když jsem ho nedokázal najít?"
"Bude při vás a neopustí vás."
Noci ubývalo. Okénky pronikal lehký, mléčný třpyt. Nebylo mi dobře, byla jsem jízdou celá
roztřesená. Avšak tu se mi stalo něco nového, nezvyklého, něco, co mě skoro vyděsilo a záro- ,
veň naplnilo hlubokou radostí: mé dítě se ve imě pohnulo. Poprvé! Nový život, nový člověk ve
mně vznikl! Čím bude? Jak bude žít! Takové tajemství!! Vroucně jsem se modlila o jedno: aby
šel celý život s Bohem a v Bohu. Pak musí být všechno dobré.
Tu vlak přibrzdil a hrubý hlas volal:"K!"
VÍťa mi podal ruku. Byla ledová.
"Žijte blaze, Alexandro Lvovno,"řekl chvějí Krista jsme prodali
cím se hlasem. "Pomohla jste mi přežít tuto
za dobrých osm tisíc
noc, která je snad mou poslední nocí. Děku
ve starožitnictví.
ji vám za to! A věřím opravdu, že Bůh na mě
na věčnosti nezapomene."
Pouhá napodobenina
Otec se probudil:"Co? Už K?"zeptal se udive
a jak přidražila
ně. "Musíme se s tebou rozloučit, Víťo!"
Probudili se i ostatní. Mezitím vlak úplně
od dob Jidášových.
zastavil a Otmar pomohl Víťovi odsunout
Nejsme
první
těžké dveře. Trvalo dlouho, než se skřípavě
a vrzavě otevřely. Nad kolejemi bylo chlad
kdo ho nabízejí do komise
né, mlhavé ráno. Pohlédla jsem Víťovi do
že ano, mís to držiteli Piláte?!
tváře. Byla zsínalá, barvy země, jako tváře
tisíců, které jsne potkávali ve vlacích hla
Poptávka byla tehdy větší
du.
po pověstném Barabáši.
Na nástupišti bylo plno lidí. Někteří při
stoupili k našemu vlaku, ale nebylo jich
Zástup se vyzná....?
mnoho. Brzo jsem spatřila Vítovu sestru,
Nejsme první kdo ho pověsili
bledou paní s velkýma očima. Mávala kapes
níkem, v jejich rysech byla něžnost, ale
místo mezi lotry - mezi antikvity
ještě víc strach.
Víta se s námi rozloučil a vystoupil. Sestra Mezi věci jisté umělecké ceny.
se mu vrhla do náruče. Tu se za ní vynořil
Toho, jenž za cenu svého života. .. .
muž v uniformě Čeky, položil Víťovi ruku na
Staromódní
starodávný starožitný
rameno a zeptal se:"Jste Viktor Vasilijevič
Akulov?"
Prodaný a vykoupený....
"Ano,"přisvědčil bledý Víta.
Avšak co my zaprodaní?
"Pak vás žádám, abyste šel se nnou!"
Čekista a Víta odcházeli, sestra je z po
Kdo nás vykoupí. . . ?
vzdálí následovala.
"Kam asi ubohého Vítu vedou?"řekla sestra.
X Y
"Tam, kam vodívají dnes všechny slušné lidi v Rus10
ku a odkud není návratu! "řekl otec a otočil se ke
stěně. Čeká nás v rodném městě týž osud?

PRODEJ

vel VI. 2.května 1976 blahořečil.

SVĚTEC SV. ZPOVĚDI

Při svatořečení bylo rozhodující uzdrave
16.října byl svatořečen Otec Leo
ní paní Elisabeth Ponzolotto/1925/manželpold NANDIČ, kapucín, nar.v r.1866
ky Benjamina Compostariho z Maraa zesnulý v r.1942. Biskupská sy
ni di Ala - Terstu. 15.3.1977
noda, projednávající nyní otáz
přišla do nemocnice s chřipkou a
ky pokání a smíření s Bohem v
srdeční chorobou. 24.3.ucítila
poslání Církve, je nejlepším
prudkou bolest v levé noze, nemoh
rámcem k oslavě tohoto podi
la se pohybovat, uložili ji na lůž
vuhodného světce.
ko. Bolesti se stupňovaly, noha otekla a
Byl velkým apoštolem smíření s Bo
zmodrala až ke kolenu. Intenzivní léčení je
hem skrze svátost Božího milosrden
jí nemoc jen zhoršilo. Na prstech se objevila
ství. Zpovídal v Padově, v kapucín
gangréna. 27.3.navrhli lékaři amputaci nohy ském kostele, osm až dvanáct hodin den
jinak pacientka zemře. Ta však prosila, aby ope
ně. Kolika lidem pomohl k míru srdce!
raci odložili na příští ráno. V procesu svatoře
Kolika zprostředkoval návrat k Bohu!
Narodil se v Hercegovině v Zareviči. Ke ka čení prohlásil Dr. A.Kuel: "V noci z 27.na 28. jsem
pucínům vstoupil v šestnácti letech v Benát mel službu.. Kolem 23 hodiny jsem při vyšetřová
kách, kde byl v r.1890 vysvěcen na kněze.
ní pacientky zjistil, že se její stav zhoršil;
Už dříve cítil povolání Boží, aby se snažil bolest byla tak silná, že se pacientka zakousla
smířit odloučené východní křesťany s mateř do pokrývky, noha byla stále chladnější a tmav
ší.. Měl jsem dojem, že pacientka je před agónií,
skou Církví. Rád by se stal misionářem na
Východě, ale protože měl chatrné zdraví, ne i když duševně bylo všechno v pořádku... "
Po uzdravení vypravovala Elisabeth Ponzolotto:
mohli mu představení vyhovět.
Věnoval se ted/ úplně apoštolátu svaté zpo "Když mi řekli lékaři, že musejí nohu uříznout,
vědi, nejdříve v různých klášteřích a od r. aby mě zachránili, odpověděla jsem, že s tím za
tím nesouhlasím, protože očekávám odpověd osoby,
1906 v Padově.
které důvěřuji-tím jsem mínila bl. Leopolda. Mod
Skrze omilostněnou duši mu tam Bůh řekl:
"Každá duše, kterou vyzpovídáte, je váš Vý lila jsem se k němu vroucně a držela jeho obrá
zek a ostatek na nemocné noze. Svěřila jsem se
chod!" Rek před svou smrtí napsal '.Ježíš
Kristus ně vyvolil, aby skrze mne, svého
Otci Leopoldovi s velkou důvěrou, ba jistotou,že
mě vyslyší. Stále jsem opakovala:"Otče Leopolde,
kněze, se plnil jeho božský příslib: BUDE
JEN JEDNO STÓDO A JEDEN PASTÍŘ! "/Jan 10, 16/. pomoz mi! "Když sestra odešla a. já seděla, opře
Vyslyšení čekal hlavně skrze mši sv.a pří ná o podušky, vstoupil náhle do pokoje kapucín.
Byl malý a měl bílé vousy. Hned jsem ho poznalamluvy Matky Boží. V jeho poznámkách našli
modlitbu: "Nejsvětější Panno, s božskou ví byl to Otec Leopold. Pohlédl na mne a. usmál se.
rou vyznávám, že se úplně a dokonale starás Pak šel kolem postele, podíval se na nohu, a řekl
"Vím, že velmi trpíš, a poneseš ještě ledacos
o odloučené východní bratry. Jak jen mohu,
budu s tvou mateřskou láskou spolupracovat. těžkého, ale noha, se uzdraví" Odpověděla jsem:
"Všechno ráda snesu, jen abych měla, zdravou no
Všechny skutky mého života, budou sloužit
hu. " Usmál se a vyšel pomalu ze dveří.
tomuto účelu. "
Apoštolskou horlivost Otce Leopolda pro jed Začala jsem plakat. Bolesti nohy zmizely, cíti
notu Církve odměnil Bůh obrácením velkých
la. jsem, že je teplá, a pohyblivá. Pak jsem usnu
hříšníků/tzv. zázrak milosti,pozn.red./a ji la; už čtyři dny jsem nezahmouřila oči..."
nými zázraky. Téměř denně se kolem něho dě Dr.Albín Kuel vysvětluje: 'Probudil jsem se ráno
ly mimořádné věci, ale všechno tiše a nená v šest a divil se, že mě nevolali k paní Ponzo
padně, jak si vyprosil na Bohu. Dávno před lotto. Hned jsem k ní šel do pokoje a očekával
válkou prorokoval boirbardování kláštera:
jsem, že zemřela. Prohlédl jsem nemocnou nohu a
s úžasem zjistil, že je normálně teplá i zbarve
"I tento klášter a kostel budou zasaženy,
ale má cela, zpovědní místnost, ne. Zde pro ná, jasné znamení náhlého a úplného uzdravení.
Totéž zjistili i ostatní lékaři, kteří se den
kázal Bůh dusím mnoho milosrdenství; musí
zůstat památníkem jeho dobroty!" 14.5.1944- předtím rozhodli nohu amputovat. "
dva roky po jeho smrti-padlo na klášter 5
26.března 1983 prohlásila papežská lékařská ko
borrb. Mezi troskami zůstal zpovědní pokojík
mise velkou většinou, že toto uzdravení bylo
P.Leopolda a socha Panny Marie beze škody.
"náhlé, úplné, trvalé a přirozeně nevysvětlitel
Den před svou smrtí vyslechl Otec Leopold
né". 7.6.tr.uznal a toto uzdravení za zázrak i
přes padesát kněžských zpovědí a 30.7.zem
římská kongregace pro svatořečení. Tím se ote
řel se slovy: "Dobrotivá, mírná, laskavá
vřela cesta k svatořečení Otce Leopolda 16.10.
Panno Maria! "
Pavel VI.řekl při jeho blahořečení:"Můžeme s
Po smrti se ukázala síla jeho přímluv. Na
obdivem děkovat Bohu, že daroval Církvi tak po
základě dvou velkých zázraků ho papež Padivuhodného správce svátostné milosti, sv.zpově
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JISTOTA

porozumí bolesti a odhadne
ji beze slov. Vyslechnout aby DOŠLO K UZDRAVENÍ. TO
JE NEJPALČIVĚJŠÍ POTŘEBA NA
ší DOBY, KDY JE LIDSKÁ SPO-'
LEČNOST OMÁMENÁ A OPILÁ
SVOU HŘÍŠNOSTÍ. Ma-li se
člověk pocitu hříšnosti zba
vit, nepomůže hřích zlehčo
vat nebo popírat. Tím se
SMÍŘENÍ-to je uzdravení. V hloubi své bytosti je dnes mnoho mla hřích neodstraní a hříšnost
dých lidí těžce poznamenáno rozchody, roztržkami, zlomy. Někteří nepřestává tížit. Může se
tím dokonce ztrácejí důvěru v život, ptají se, má-li vůbec cenu
jen zakořenit v člověku tak,
žít. Palčivý pocit opuštěnosti-to je nevypověditelně bolestná rá že je nepřístupný a apatic
na naší doby, příčina nejčastější duševní "úrazovosti". Jak v prvé ký k nějakému řešení.
řadě a přede vším nehledat možnost uzdravení z této nemoci, vidí- Kristus nechce, abychom by
me-li, že se tolik lidí dostává do situace často beznadějné?
li omámení, nepřístup
JEŽÍŠ KRISTUS nám svěřil veliké tajemství, jak tomu zlu odpomáhat ní, lhostejní. Chce pravý
"Piinam-ti tedy Svůj dat. k ottááá a tam si vzpomeneš, že tvůj
opak. Vzkříšený nám nabízí
bnati má něco pnoti tobě, nech, tam tvůj don pňed oltářem a jdi se život v plnosti, nechce na
napřed Smiáčt se -Svým bnatnem."(Mt 5,23-24). Tedy:" jdi a napřed
ši mátožnou polosmrt. KATO
se Smiň", neodkládej to na zítřek.
LICKÁ CÍRKEV DNES BERE
TOUŽÍME PO OZDRAVĚNÍ, voláme po ekumenismu. Budeme k ternu muset
VŠECHNA RIZIKA VÍRY, ABY SE
zaměřit v pastorační činnosti všecky prameny ekumenického volání, STALA ZEMÍ ODPUŠTĚNÍ, (a bnavšechny složky, celou stou inteligenci, aby smíření se urychlilo. la od začátku svá existence
Nesnese už odkladu. Nemohu říci nic nového o tom, jak. Prostředek od sestáná Ducha sv. pozn.
jsme dostali.
ned. laby každý jednotlivec
TYTO DNY SLEDOVALO ANOHO LIDÍ PR0BĚH ŘÍAEKĚ SYNODY. Tématem sy
Božího lidu byl v odpuštění
nodních jednání byly úvahy o smíření, především z hlediska evan jako v obleku zahalen. A BO
gelia, tedy o svátosti smíření. Katolická Církev, to je Církev
ŽÍ ODPUŠTĚNÍ, TO JE V CÍRK
EUCHARISTIE. Dovedla dát lidem přijímajícím svátost smíření KRÁS VI TAK ÚŽASNÝ DIV, ŽE SE K
NOU JISTOTU, ABSOLUTNÍ JISTOTU, že Bůh jim odpustil:"Co rozvážete NIČEMU NEDÁ PŘIROVNAT.
na zemi, je Ihned rozvázáno v Bož-im lináiovstv-i." V člověku je hlu
Pnělo žita I/. M.
boce zakořeněna touha být zbaven tíhy, která je důsledkem hříchu.
A také touha mít jistotu, že hřích byl shlazen. Tím, kdo svátostí PRO ZAJÍMAVOST
Církve otvírá dveře do svobody od této tíhy, kdo dává možnost
Malá skupinka přátel tomis stát se kvasem smíru, JE KNĚZ, ať jsou jeho lidské kvality jakéko
tické
filosofie se sešla
liv. Svátost smíření je tu pro to, aby dávala jistotu nepředsta
15.-16.10 na ostrove Reiche
vitelného Božího odpuštění. A té jistoty se nám dostává skrze a
nau. První dve přednášky by
prostřednictvím jiného člověka, který sán může mít někdy potíže,
ly ryze filosofické, další
jde-li o důvěru ve skutečnost Božího odpuštění.
dvě o podstatě svátostí.
I KDYŽ CHCEME VE ZPOVĚDI UPŘÍMIĚ A PODROBNĚ VYZNAT SVĚ CHYBY, ne
může se nám to úplně podařit. A přece, ať je vyznání hříchů vyjád Ze Švýcar jsme přišli tři,
ostatní byli z NSR. Kromě
řeno sebe neobratněji, je zpověd závažnou skutečností, jíž se
otevíráme svěží vůni evangelia a jsme znovuzrozeni do čistoty. Ve přednášek bylo mezi námi
krásné a povzbuzující ovzdu
zpovědi se rozdává Boží štěstí, vzchází jitřenka radosti.
CO SE MME TÝKÁ, DENNODENNĚ SLÝCHÁM V TAIZÉ VYZNÁNÍ MLADÝCH LIDÍ. ší pochopení a důvěry. Snad
se příští rok sejdeme zase'.
Svěřuji se z hloubi srdce a upřímně. Mohu jim připomenout, že
evangelium slibuje odpuštění. ALE PRO SVÁTOST SMÍŘENÍ JE MUSÍM
AUTOREM DOPISU čs.stát.úřa
POSLAT KE KNĚZI. A tu nám vzchází neslýchaná naděje. Bůh nám du pro círk.zálezitosti,kte
nabízí, abychom prožívali, čeho bychom se nenadáli. Když poslou- rý dalak dispozici Kathchávánv Taizé ona vyznání, připadám si někdy jako jeden z oněch
press a uveřejnili jsme ho
"starců"či"stařic"východní Evropy, kteří pronikají hloubkami lid v min.čísle, není kard.To
ské osoby. Po celý život se cvičili v rozeznávání, pěstovali du mášek; napsal jej Dr.Josef
cha rozeznávání, jen aby mohli přináše uzdravení duším poraně
ZVĚŘINA.^ Zdá se, ze tisk,
ným. Kněží jsou dnes službou přetíženi. Ale je tolik mužů a žen
kancelář jej z vlastní ini
pokročilého věku, kteří by mohli být pravým pokladem evangelia.
ciativy připsala Otci kardi
Nejen na východě Evropy, všude na zemi by se měli laikové cvičit nálovi. Dr.Zvěřina je nebo
v naslouchání, v rozeznávání, v pochopení. Čím je věk pokročilej byl ve vazbě, snad kvů
ší, tím je intuice jemnější. Stává se, že ten, kdo chce uzdravit, li tomuto dopisu.
Každou službu Božímu lidu může poskytnout laik, jen dvě jsou
vyhrazeny řádně vysvěcenému knězi: OBĚŤ MŠE SVATÉ a jménem
Božím ODPUSTIT HŘÍCHY KAJÍCNÍKOVI /svěcení kněží uděluje plat
ně jen biskup, nástupce apoštolů/. Kněz, který se těmto dvěma
posláním vyhýbá, je špatný kněz. Jak oceňuje dvojí kněžské po
slání, zejména rozhřešení od hříchů ve svaté zpovědi-převor
evangelického kláštera v Taizé, bratr Roger v článku:"SVÁTOST,
KTERÁ DÁVÁ JISTOTU, ŽE NÁM B&H ODPUSTIL./La Croix,30.9.83./
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SEKTA MUN

III

S touto filosofií založil Mun a jeho učedníci v
r,1954"církev"s názvem"Společnost Ducha svätého
pro sjednocení svetového křesťanstva." Napřed
úspěch neměli, ale když přišel pučem v r.1961
v již .Korei k moci generálmajor Park Chung Hee,
Mun se s ním zpřátelil, řada Minových zásad se
Parkoví zalíbila, protože hlásají, že Satan na
zemi je v první řadě ztělesněn v komunismu. "Cír
kev" rozkvetla a v r. 1970 měla v Korei už 300 ti
síc členů. Dnes prý má na světě 3 mil.přívrženců.

Naše plány, spatřit Benjiho, ztroskotaly.
Marilyn se ze zoufalstí odhodlala podniknout
něco, čím by vylákala Benjiho z budovy. Vří
tila se do domu ve Washingtonské ulici a vy
světlila Munům, že Benji má v jejím bytě své
věci a jestli jí aspoň nezavolá, "vyhodím
to všechno z balkonu!" Pak utekla a vrátila
se rychle do hotelu, aby se přesvědčila,
jestli naše lakadlo zabralo.
" S LÁSKOU!"
Za hodinu zvonil telefon. Ne Benji, ale Len
Nekonečná ulice skončila náhle u malé vrátnice.
ny z Montrealu. Prý volala Benjiho matka,že
Byla půlnoc. Jeli jsme 3 hodiny busem ze San
se syn přihlásil a žádal, aby jeho věci u
Franciska širými lesy Mendocina. Reflektory
Marilyn sana vyzwdla. Jak prý se do bytu
osvětlily nápis"New Ideal City Ranch."
dostane? - To byl úder do hlavy! Za pouhou
Co jsem slyšel o Boonville mi nahánělo strach.Ne
hodinu se Benji o hrozbě Marilyn dověděl a
chal jsem Marilyn píseimé prohlášení, že má vzít
volal matku. Bolestně jsme si uvědomili, že
na pomoc policii, kdybych se dobrovolně nevrátil.
"rodina"skrývá Benjiho, pokud se nevrátíme
Vystoupil jsem s ostatními nováčky z busu; zaved
do San Franciska. Byli jsme v slepé uličce.
li nás k teimé budově z kovu a vyzvali, abychom
Vzporměl jsem si na pozvání do tajenného
šli hned spát. - Uvnitř byly tenké matrace z pě
tábora na školení v Boonvillu. Asi se tam s
nové gurry na dřevěné podlaze. Kolem lidská těla.
Benjim nesetkám, co však dělat? Rozhodl jsem
Schoulil jsem se do rohu a hned neklidně usnul.
se jet, nejdříve jsem se ale důkladně sezná
Z dřímot mě vytrhly horlivé ruce. Lidé zpívali
mil s materiálem od Daphny Greenové o Munech.
ranní píseň:"Dobrý den všichni vespolek!"Krátce
Mun se narodil před 63 roky jako syn sedlá ostříhaný kytarista se širokým úsměvem se zeptal
ka, ve vesnici, patřící dnes k severní Ko
"Jak je vám?""Báájeeečněě!" prohlásilo tucet smě
rei. Rodiče ho poslali na vyšší školu, pak
jících se tváří. Pak mě vzali za ruce a půl hodi
šel do Waseda university v Japonsku, Snad by ny jsme radostně zpívali.
byl elektroinženýrem, kdyby prý se na Hod
Tábor byl obehnán dva metry vysokým ostnatým drá
Boží velikonoční v r.1936 nestala zvláštní
tem. Když jsem však stál na čerstvém vzduchu,
událost. Prý se vroucně modlil na vrcholku
obklopen přátelskými, zdravými tvářemi, při zpě
hory, když se mu zjevil Kristus a řekl:"Jsem vu, pak se mi zdál původní strach neodůvodněný.
Ježíš, který přišel před 2000 roky na svět. Potom jsme šli co skrormých, dřevěných umýváren
Ty dokončíš to, co jsem započal, ale nemohl s nápisy:Bratři a Sestry a 45 minut jsme cvičili
dodělat." Po zážitku se vydal Mun na cesty
Tleskání a výskání nebralo konce, především tzv.
a svolával přívržence. Brzo se dvakrát ože rodinný bojový pokřik, stále opakovaný:"Čuh, čuh
nil, presbyteriáni ho vyloučili, několikrát čuh! Jeh! Jeh! Paau!"
byl zatčen-podle něho pro svůj protikomunis Většina nových se toho zúčastnila jen ze zdvoři
tický postoj, podle jiných proto, že zneuží losti. Od munů se lišili neučesanými vlasy a vy
val při obřadech sexu.
padali normálně. Pak se přidružil ke každému
V r.1947 komunisté Mina zavřeli. V r. 1950 ho člen rodiny jiného pohlaví a povzbuzoval ho. Mo
UNO jednotky osvobodily, pár hodin před po- jí učitelkou byla stále zářící Bethie; prý slíbi
pravou-můžeme-li literatuře Munů věřit."Cír- la Benjimu, že mě "adoptuje".
kev"dckonce tvrdí, že jednou ztratil tolik
Hlavním životem munů se zdála být neúnavná zába
krve, až ho považovali za mrtvého. Me"za
va a činnost. Při snídaní jsem už potřeboval od
tři dny se uzdravil a kázal své poselství o dech. Brzo jsem však zjistil, že jídla jsou jen
božském principu."
dalším článkem v nekonečném řetězu přesně naplá
Tato teologie je směs taoismu, budhismu,kon- novaných činností po celý den.
fucionismu a křesťanství-v knize o 536 str. "Při jídle máme zvyk,"
Jádrem je Munovo vysvětlení pádu prvních li poučovala mě Bethie,
dí: Evu svedl sexuálně Satan a její krev i
"že si sdělíme něco ze
potomstvo navždy poskvrnil. Ježíš dal člo
svého žiuota, abychom
věku druhou příležitost, ale než se oženil
se lépe poznali."
a mohl dát světu"čisté"děti, dal ho Satan
"Dělit"-tj.dát ostat
rukama židů zavraždit.
ním životní pří
Munové proto věří, že pod vedením nového
běh, ba i nejmesiáše bojují proti zlu pod nepatrnou
vnitřnější city.
ochranou Boží. Nenazývají Muna výslovně
U snídaně jsme se
Mesiášem, ale považují to za samozřejmé.
krátce představili.
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Během dne se to rozvinulo v rozhovor jako krádež u dospělých. Jsou to dva rozdílné světy. Dí
tě nemá ke krádeži stejné pohnutky jako dospělý...Kdyby
s osobní zpovědí o hříších sobectví
či sexu. Bylo nezdvořilé, kdyby byl chom ukradli to, co dítě, byl by to mnohem horší přestu
pek. Tím nechceme říci, že nemáme s dítětem vážně promlu
nikdo nic"ze sebe neodložil".
U jídla dělali za mne všechno, div vit a netrestat je; ale jinak než dospělého. Nejdříve se
snažme pochopit, PROČ kradlo.
mi nepodávali vidličku k ústům.Stá
le jsem slyšel monotonní"děkuji" a Vzít bez dovolení např.koláč či sladkosti ze skříně není
pocit závaznosti, který to doprová tak krádež, jako spíš mlsota. Není to vážný přestupek.
zel, mi byl velmi nepři jeimý. Stále Ovšem je dobré i zde vážně zasáhnout:"To ne! Koláč, cuk
někdo držel nebo hladil mé ruce, jaroví - to je pro celou rodinu. Máš-li na to chuť, řekni
ko by patřily všem.
si a mohu-li, dám ti!"
Po snídaní Bethie přednášela o budo■Dopustí-li se dítě znovu stejného přestupku, musíme ho
vání "lepšího světa". Hodinu. Z ne potrestat - např.nedostane při obědě zákusek. Snažme se,
konečného hluku a provozu se mi to aby dítě občas dostalo sáček bonbonů. Řekněme mu, aby je
čila hlava. Ani chvilku jsem nemohl nesnědlo všechny najednou a aby se rozdělilo se sourozen
přemýšlet, hned se někdo zeptal, na ci či s kamarády....
14
co myslím. Čas se prodlužoval a mě
Horší přestupek je krádež peněz, bonbonů v obchodě, hrač
nil.
ky kamarádovi... Dívejme se na jeho jednání s velkou lás
"Kolumba považovali za blázna! "řek
kou a trpělivostí, neboť málokdy dítě krade, protože už
la Bethie. "I Orville Wrightovi ří
kali, že je blázen. Mezitím byl člo propadlo nepoctivosti. Hledejme příčinu krádeže.
věk na měsíci. Proč by tedy byla
Dítě, které krade, hledá většinou uspokojení, kterého ne
myšlenka, vytvořit ideální svět,tak může dosáhnout jinak. Nemyslíme ovšem na docela malé dě
bláznivá?"
ti, pěti-šestileté, které neznají pojem vlastnictví a
Poselství se mocně vtíralo:"Skepti "vypůjčují si" co jim napadne. - Větší mají např.pocit
cismus je negativní!" Zapřísahala
méněcennosti a myslí si, že je rodiče nemají tak rádi ja
Toynbee a Spenglera, Einsteina a
ko mladšího bratříčka. Nebo že k nim nemáme důvěru. Po
Maoa, Budhu a Konfucia a já cítil, třebují si vytvořit svůj vlastní svět / věci, které patří
jak jsem bezmocně unášený v šumivé jen jemu, volný čas, s nimž může volně disponovat atd./
záplavě myšlenek, šlo mi to na nervy
Mnozí z nováčků zřejmě cítili totéž JOSTAvA KAPESNÉ? - Nemá-li to, krade z pocitu neuspokojenosti, něco důležitého mu chybí.
Nevěděli však, o jakou organisaci
jde, proto si vyčítali sobectví a
Hleďme tedy najít příčinu a lék. Projevme dítěti důvěru,
snažili se horlivě spolupracovat.A lásku, dejme mu odpovědnost, vzbuďme v něm zájem o něco
poněvadž byli od sebe isolovaní,aby pozitivního - např.sbírku kamenů, známek atd...pro skause svými "negativními pocity"vzájem- ting, sport...Žádá to ovšem čas a není to vždy lehké.Mů
ně neposilovali ,nebyla možnost k vý že dojít i ke krizi. NEJD0LEŽITÉJSÍ JE NAJÍT PŘÍČINU A
měně názorů. Nhozí už byli ovlivně JDSTRANIT ZLO V ZAČÁTCÍCH A V KOŘENECH!
ni zážitkem, který se zdál při vší
JAK
ZAKROČIT?
podivnosti velmi vážný.
1 .Neberme situaci tragicky. Malé krádeže nejsou tak tuze
Při odpolední hře s míčem se ještě
vážné. Neříkejme:"Půjdeš do vězení!" "Jaká ostuda pro'
víc zpívalo a jásalo. Všechno"s lás
naši rodinu!""Dáme tě do výchovného ústavu!” Ať nás to
kou"! "Utíkej s láskou!"volal náš
nezdeptá. Horší je sobectví, tvrdost. Neplačte!
tým. "Chytej s láskou! "odpovídalo
2 .Mluvme s dítětem jasně, klidně, otevřeně. Často je lé
neustále druhé mužstvo. Bylo to k
pe si to promyslet, den počkat, zvlášť jsme-li příliš
zbláznění. Zvukové bubnování mě na
rozrušeni. Ať dítě ví, že krádeží udělalo chybu, ale
tolik připravovalo o orientaci, že
neříkejme mu:"Jsi zloděj!" Spíš mu vysvětleme, co je
jsem měl pocit, jako bych se volně
vlastnické právo. Řekněme mu, jak se má chovat příště.
vznášel v nějaké místnosti.„ ,
Pokracov. "Máš kapesné, s tím musíš hospodařit!""Potřebuješ nové
péro?Řekni mi!" Dejme na jevo, že mu důvěřujete>^Qezamykejte skříně, ale nenechávejte
všude ležet peníze. Před cizími ne
Stává se to i v nej lepších rodinách.
mluvte o dětské krádeži, i dítě má
A když se VAN to nestalo/”^ děti?
právo na dobrou pověst.
No dovolte! Nikdy by to neudělaly!/
3 .Potrestejme hned-a pak odpusťme a o
přečtěte si přesto tyto řádky: snad
věci už nemluvme. Přirozený trest poradíte sousedce, kterou to trápí.
v obchodě ukradené cukroví zaplatit
NEJDŘÍVE SI UJASNĚPE SITUACI! z peněz dítěte. Ale bylo by snad
Problém krádeže u dětí není stejnv
tvrdé, kdyby šlo dítě zaplatit samo.
Přel. S.J.

DĚTI KRADOU

I./817-824/ kostel obnovil. Při
restaurování kostela v r. 1599 byla
22. listopadu
hrobka otevřena. Tělo panny leželo
Ve 4.stol.byla uvedena sv.CECÍLIE do
neporušené na pravém boku, zahaleno
kanónu, tj.neměnné ústřední části
v dlouhý oděv ze zlatého brokátu.
mše sv. Tak brzo tedy uctívali panen
Na krku byly hluboké rány, na oděvu
skou mučednici! 0 jejim mučednictví
krvavé stopy a u nohou ležela krví
známe jen několik podrobností. V ži
prosáklá plátna.
votopise je věta, která se brala do
Tak, jak ji tehdy našli, vytesal je
slovně a to je asi příčina, proč se považuje
jí postavu do mramoru sochař Madema - jako
za ochránkyni hudebníků: "Zatím co zněly hudební ležící, spící postavu. Tuto sochu postavili
nástroje, " tj.při její svatbě,"prosila Cecilie do výklenku na hlavní oltář. Vedle kostela
Pána, aby zachoval její srdce a tělo bez poskvr se dodnes ukazuje caldariunýmístnost pro tep
ny. " Často vídáme její obraz s přenosnými var lou vodní koupel v starořímských lázních/,
hanami nebo jinými hudebními nástroji. "Asi
vedle antických lázní, kde byla sv.Cecilie
žádná patronka na světě nepřišla ták nevinně ke zavřená, aby se tam udusila a kde ji také
svému úřadu jako sv.Cecilie. Vlastně proto, že nakonec kat ubil. 15
na hudbu nemyslela, odvracela od ní své myšlen
ky a zabývala se něčím vyšším, nedopustila, aby
ji kouzlo hudby odlákalo od modlitby. " Tak to
Zemřel Tino Rossi
také chápal a namaloval Rafael: "Když už spus
tily nástroje, poznala nemohoucnost každé smys 24.září zemřel v Paříži lidový zpěvák TINO
ly vnímatelné hudby před onou absolutní hudbou, ROSSI. 29.9.spěchalo tisíce Pařížanů do kos
kterou neslyší lidské ucho, kde hrají jen andě tela La Madeleine, aby mu slavným Requiem
le a naslouchají jen svati, "říká Willibald Gur- poděkovali za jeho krásné písně.
Korsičan Tino Rossi se narodil v Ajaciu v r.
litt.
Cecilie pocházela ze vznešené římské rodiny Ms- 1907 v chudé rodině a už jako chlapec zpíval
v kostelním sboru. V r.1932 odchází do Mar
tele rů nebo Cecilů a v 3.stol.byla pro Krista
umučena. Vychovali ji od dětství jako křesťan seille a později do Paříže. Je oblíbeným Don
ku a s velkou láskou slíbila Bohu své panenst Juanem a jeho sametový tenor mluví k srdcím,
ví. Když se o ní ucházel šlechtický mladík,slí jeho skladby se staly velmi rychle populární.
bili mu rodiče-kteří o jejím slibu nevěděli-je- Když jsem jako student přišel v r.1936 do
jí ruku. Ve svatební den vyprávěla Cecilie své Francie, tak na terasách"café" v Paříži se
mu snoubenci o křesťanství, že je sama křesťan zpívaly jeho písně:"Marinella", "C*est a
ka a že slíbila Pánu své panenství. Valerián se Capri", "Le plus beau tango" aj. Tino se do
žil světového úspěchu: prodal 200 miliónů
obrátil na víru a přijal s bratrem Tiberiem
křesťanství. Když oba mládenci ve svátém nadše nahrávek, zpíval v 25 ti filmech a ještě ne
ní vyznávali svou víru na veřejnosti, byli zat dávno v Casino de Paris bavil Pařížany. Pří
čeni a popraveni. Jejich svátek slavíme 14.dub své slávě zůstal skromným člověkem a netajil
se svou vírou v Boha i láskou k Panně Marii.
na.
Má několik nahrávek duchovních písní a přál
Cecilii chtěli sebrat majetek, ale ona už ho
si, aby se při jeho zádušní mši sv.hrálo
mezitím rozdala chudým. Prefekt se rozzuřil,
Schubertovo Ave Maria.
neuvědomil si, z jak vznešené a ctěné rodiny
Cecilie pochází a předvolal si ji. Soudce žas Francouzská televize vysílala k jeho poctě
večer 27,9.zvláštní program a jeho skladby
nul nad její pevností a statečností, s jakou
zpívalo mnoho mezinárodních zpěváků. Dne
odpovídala na jeho otázky.
Protože odmítla obětovat bůžkům, byla odsouze 29.9. Le TOUT PARIS - celá Paříž umělců, zná
na k smrti. Měla být ve své vile udušena parou mých osobností a politiků se s ním na jeho
v lázni. Zázračným způsobem vyšla z lázně živá. pohřbu rozloučila: Mireille Mathieu, J.BePak ji vedli na popraviště. Kat třikrát seknul, caud, Marie Nat, Th.Le Luron..starosta Paří
že J.Chirak a za rodnou Korsiku senátor J.
trefil ji teprve poslední ranou. Avšak nemohl
Franceschi. Francie měla dva velké zpěváky,
oddělit její hlavu od trupu, tak ji nechal
kteří přežili různé mody posledních padesáti
prostě ležet. Žila ještě tři dny. Protože už
nemohla mluvit, posuňky naznačovala křesťanům, let: Edith Piaf a Tino Rossi. Známý spisova
aby zbytek jejího majetku rozdali chudým. Sta tel z Provence Marcel Pagnol napsal: 'Tísně
lo se to za vlády císaře Marc Aurelia. Její tě Tino Rossiho jsou intimním deníkem všech li
lo pohřbili v katakombách, v 5.st.bylo přenese dí, kteří neměli čas si ho psát. " Jeho hlas
no do kostela, vystavěného k její cti v Tras- se trochu podobal hlasu Karla Gotta. Bojovný
Bernanos jeho násladlý hlas rád neměl-mnohým
tevere nad domem, kde byla umučena-zřejmě to
byl dům jejího manžela Valeriana. Papež Paskal lidem však Tino vrátil radost ze života.
A. BERNÁČEK

SV. CECILIE

hlásat pravdy víry, aby pomohli věřícím vniknout
do hlubin slova Božího.
Ke sv.Roku vydala řada zemí zvláštní serie
Týž den promluvil k členům ital. federace Vacalieznámek. Liechtenstein fotografii sv.Otce od
essenského fotografa Slominského. Zároveň ri di Lavoro a vyslovil přání, aby si všichni při
tato serie 8 známek k 5.říjnu připomíná I. denní práci uvědomovali, že "mohou překonávat kon
flikty vzájemnou důvěrou a upřímným rozhovorem. "
pouť obyvatel knížectví do Říma.
Podle statistiky je zabito v mateřském lůně každé
18. lO.podepsali kard. stát, sekretář Casaroli
druhé německé dítě,stejně v Rakousku. Ročně zahy
jménem sv. Stolice, býv. bulharský car Simeon
ne se souhlasem matky v NSR půl mil.nenarozených
a princ Mořic Hessenský/synovci krále Umbeř
dětí. Každý, kdo se podílí na dokonaném potratu
ta-jeho syn Viktor Emanuel do Itálie nesmí/
je vyloučen z Církve, nesmí vykonávat službu při
za přítomnosti vévody Amadea z Aosty doku
mši-např.lektora, nesmí přijímat svátosti a být
ment, upřesňující a doplňující odkaz turinzaměstnán v cirk.službách. Odpuštění hříchu a při
ského plátna sv.Stolci podle závěti krále
jetí zpět do Církve je vyhrazeno biskupovi.
Umberta Savoj§kého.-Den poté přijal sv.Otec
Sv.Otec poslal soustrastné telegramy předs.US bis
US fysika Jacksona, jenž poprvé vědeckou me:
kupské konfer. arcib.Johnu Roachovi a před, franc,
todou zhotovil plastický obraz tur.plátna.
oisk.konference biskupu Jeanu Vilnetovi k surové
20.10.při jal sv.Otec v Clemen finském sále
mu atentátu na mírové jednotky těchto zemi v Bei
ekumenickou skupinu poutníků z Francie. Pro
rutu.
sil je, aby se modlili za to, "ať mu Duch sv.
21.3.odpověděl světící biskup v Nfecheln, Msgr.Rev jeho úřadě jako nástupce sv.Petra pomáhá
ny Vancotten na otázku, chce-li být věrný a po
při sjednocování těch, kdo věří v Krista.“
slušný nástupci sv.Petra:"Ano, chci, v dialogu, v
Na qener.audienci 19. 10.pozdravil sv.Otce 17
naslouchání a ve vzájemném respektu." Je takové
premonstrát P.Werenfried van Straaten-Specksvěcení na biskupa vůbec platné?
pater. Zotavil se po operaci a připravuje
Němečtí katolíci byli rozhořčeni rozhodnutím sou
založení pravověmého semináře v býv.budo
du, při němž byli osvobozeni dva kabaretisté
vách sudetských bohoslovci, v Konigsteinu/T.
Thews a Ratin a rozhl. redaktor Lux, kteří koncem
Zároveň se modlil sv.Otec za všechny vnese
r.1980 předvedli rouhavou"jesličkovou hru"v níž
né osoby a znovu vyzval důrazně únosce 17 ti
se oplzle vyjadřovali o Panně Marii a sv.Josefovi
měsíční Eleny Luisy, aby ji vrátili rodičům
ž o Církvi. Byli osvobozeni na základě paragrafu,
Na závěr slavností 200 let od narození Simo
sodle něhož mají umělci nárok na"uněleckou svobo
na Bolivara sloužil kard.Casaroli mši sv. '
du". Nemají křestané nárok na ochranu víry a.
21.10. sloužil sv.Otec obět mše sv.s nizozem
^anna Maria na dobrou pověst? Osvobodil by je
skými seminaristy Arienského konviktu v sou
soud, kdyby "umělecky "vláče li blátem oplzlostí
kromé kapli, za přítomnosti arcibiskupa z
Utrechtu kard.Nillebrandse, předs.sekreta- , zapř. anglickou královnu?
50 % mladistvých v zemích EG věří, 35 % "nejsou
viátu pro jednotu křestanů. - V Holandsku
i/ěřící"a 9 % jsou přesvědčení ateisté.
zemřel biskup z Haarlemu Zwartkruis, za ně
Jihokorejský kard.Kim ze Seoulu sděluje, že ročho jmenoval sv.Otec ti tul. biskupa, apošt.vi-^
káře z Nekemte J .A.Bcmerse, koadjutora zes-ne stoupá o 10 proč.počet katolíků v zemi!
Misij.společ.Bible pro svět protestovala v dopi
nulého biskupa s právem nástupnictví. Bisku
se němec.min.pro rodiny Geisslerovi proti porno
pem Rotterdamu/místo výborného biskupa
grafickému časopisu pro mládež Bravo. Časopis mla
Adriana Simonise, nyní arcibiskupa-pomocnídé sexualisuje-přesně podle návodů komunistů-a
ka kard.Jana Willebrandse s právem nástup
tím je prakticky ničí. Společnost žádá, aby byl
nictví/jmenoval světícího biskupa R.P.Bära
časopis Bravo v indexu mládež ohrožujícího tisku.
/55 let/,naroz.na Celebesu, benediktina, vy
Známý italský fotbalista Vincenzo Diodati byl v
svěceného v r. 1959. Je vojenským biskupem
katedrále v Pescara vysvěcen na kněze. Je mu 34 r
Holandska a členem kongr.pro svátosti a
V Holandsku se sdružili býv.Svědkové Jehovovi ve
službu Boží.
Sdružení zklamaných. Hol.vláda se snaží působení
Ve světový den misií 23.10.sloužil sv.Otec
Svědků Jehovových zamezit. "Zklamaní"mluví ©"pra
oběť mše sv.v basilice sv.Pavla a předal
ní mozků"a"rafinovaném teroru"sekty i proti těm,
240 misionářům a misionářkám, odjíždějícím
kdo ji opustili. Duševní a společenské škody jsou
do misií, misijní kříž.-24.10.sloužil mši
velké-izolace v rodině a prostředí, strach z dé
sv. večer na zahájení akademického roku pa
monů, útěk k alkoholu, nutkání k sebevraždě ap.
pežských universit a vysokých škol v Říně Stud, teologie v Bratislavě musejí studovat i nevě
s profesory a se studenty. 24.10 sloužil
řecký komunismus,v posledních letech vsak no tyto
sv.Otec mši sv. za Pavla VI. a Jana Pavla I.
hodiny nechodí nikdo. S. Kačer ze Stát.úřadu pro
22.10. při jal americké biskupy na povinné
cirk, zál. vchází bez klepání do pokojů studentů,
návštěvě/ad limina/.Připomněl jim důleži
aby zjistil, neposlouchají-li Vatik. rozhlas. Muse>
tost učitelského úřadu Církve a nutnost
jí prohlásit, že nepatří k žádnému řádu.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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WINTERTHUR - Seuza-

cherstr.1.-společen
ské místnosti při kostele sv.Ulricha. 20 hod.12.11.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BOHOSLUŽBY
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BAĽH')-kaple sv.Šebestiána-vedie far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERM-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,0C
BASILĽJ-kaple Lindenberg č.12.,sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Zcmtlerstr.46. neděle
19,00
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr. 34, v neděli a svátky 9,
OORTAILLOĽ-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
RĽTTI-TANN - kaple u katol.kostela P.Sinčík posílá pozvánky
9,30
LlKEHM-St.Peterskapelle, neděle 19,00
SCHAFFIIAUSEM -kapie u kost. sv. Petra, St
Peterstr.il.P.Simčík posílá pozvánky
SOLCTilUIM-Spitalkirche, každou 2. nedé
li, P.Birka
10,30
ST.GALLEN-poslední sobotu v nésící,
Herz Jesu Kapelle v dóme, vchod z nád
voří V ŘÍJNU NEMÍ MŠE SV !
18,00
Po mši sv. beseda v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
WINTĽRľHUR-S t. Ulrichkirche-Itosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
ŽEMEVA-v kapli při kostole sv.Terezie
14,avenue Peschier,2.ned.v mes. 9,30
'-tta neprav, má í SV. rozesílají misioná
ri sami a rádi jt, riJlí i telefonicky
brat
•ň krt U, [
l,
' ■ íw ' ••
žcnství a pod.
P.JAN BIRKA, 6006 LUZEIM, Schädrútistr.26, tel.041-312635
P.Jos.žlMČÍK-8004 ZURICH,Brauerstr.99.
t.01-2415025', P.Ant.BANÍK-Ol-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 ^DRCES, La
Longeraie, tel.021-717713
1
ť. Vilém VONDRA, 8 7 35 St.Gallenkappel
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.
P.Alois CNPREJKA,salezián,4058 Basel,
Lindenberg 21.,t.061-321944

MIKULÁŠSKA A VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DĚTI VE WlNTERTHURU - PRAVDĚPODOBNÉ 10,PROSINCE. INFORMUJTE SE PRED
BESÍDKOU U P.ŠIMČÍKAÍ
DUCHOVNÍ CVIČENÍ MLADÝCH V CASTES V JIŽ .TYROLSKU, Itálie,
v našem doně Velehradě povede osvedčený exercitátor s velkou
praxí-P.ROBERT KUNERT. Po exerciciích možnost sportu, rozho
vorů, zpěvu atd. Inf.a přihl.P.šimčík, P.Birka.23.12.-2.1.84.

JARNÍ VÍKEND V QUARTENU POVEDE JESUITA Z VATIK. ROZHLASU
P.JOSEF ČUPR.
30.3.-1.4.84.
EXERCICIE V BETHANIEN bude mít příští rok P.Robert KUNERT,
jesuita z Klagenfurtu-Rakousko
5. - 8.4.84.

Pan Vladimír škutina v dopise prohlašuje, že nikdy a nikde
nežádal adresy exulantů. Rozesílal německým občanům, kteří
mají vztah k ČSR nebo ke katol.Církvi s věnováním něm.knihu
"Friss die Hälfte!” K ní přikládal složenky Čs.svaz křest,
pracujících ve Švýcarsku na fond solidarity s pronásledovaný
mi a zavřenými duchovními. Výsledek sbírky-přes 5000 frs-pře
dala Caritas do spolehlivých rukou v ČSR. - P.Jan Lang z Lon
dýna vysvětlil, že rouhavý článek se dostal do Londýnských
listů za jeho nepřítomnosti-byl s poutníky v Římě-a omluvil
se. Uveřejnil také ostatní protestní dopisy. P.Lang se nyní
věnuje obnově Cyrilometodějské ligy, která kdysi ustoupila
Naardenskému hnutí. - Měli bychom věnovat všechny své síly
a modlitby ozdravění KATOLICKÉ CÍRKVE ve všech oblastech-náboženské, liturgické, kulturní a j.a obracet se na NAŠE svět
ce, ne ty, kdo katolickou Církev nenáviděli. Jen těmto pod
nikům Bůh požehná. Pak se jako pevní a hrdí katolíci můžeme
s užitkem pro nás i pro ně stýkat s věřícími jinověrci.

DUCHOVNÍ VÍKEND v Quartenu vedl P. Cyril STAVĚL, benediktin z
NORCE. Zúčastnilo se ho přes 70 osob a řada přišla jen na
část přednášek. Dekujeme vřele P. Cyrilovi, že nás poučil o
modlitbě a pomohl ve svaté zpovědi-šli k ní snad všichnivyřešit naše problémy, povzbudit nás a sňal jménem Kristovým
z našich duší břímě hříchů.
Co říkáte - podíváme se zase jednou za ním? Při dvou minu
lých týdenních návštěvách měl dvě promluvy dopoledne, odpoledne jsme prohlíželi okolí a
sportovali. Snad v květnu? Minibusem a vlastními auty? - Děkujeme i našim kněžím, děkujeme
účastníkům duch, víkendu za ukázněnost a za to, že vytvořili tak milé ovzduší. Pokladníkovi
Křesťanské akademie odevzdáme 610 frs za knihy.
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V Západním Švýcarsku vedl duchovní víkend slovenský Otec biskup Dominik HRUŠOVSKY. Začínají,
a díky péči Otce Martina Mazáka se dobré dílo daří. Přejeme Boží požehnání. - Záp. Švýcarsko
děkuje také Otci Karlu Simandlovi za jeho zajímavý a poučný referát o Milostivých letech.

0 Svatodušních svátcích přijede do Švýcarska na kratší návštěvu sv.Otec. Příští rok navští
ví také mj. jižní Koreu.

EVA K E R B I C, di pl. med.masérka, si otevřéla ordinaci - Gesundheits-Quelle - v St.
Peterstrasse
9500 WIL, telefon 073-22 37 16. Přejeme mnoho úspěchu!

DOBRÁCI
Zapomínáme. .Kdyby televize čas od času neuvedla nějaký ze starých
filrrů, vyšli by člověku ti odešlí dávno z paměti.
Jedním ze zakládajících členů klubu Dobráků byl Vladimír Řepa a je
ho první předsednictví nebyla náhoda. S kamennou tváří dokázal pro
vádět ta největší "dobráctví", bez mrknutí oka a cuknutí koutkem
úst vyvádět nejlepší kousky.
Ještě jako člen Vinohradského divadla hrál hlavní roli v Mbliěrově
Zdravém nemocném v režii Jiřího Frejky.
Frejka měl rád od první zkoušky všechno pohromadě, nábytek, částeč
ně kostým, konpletní rekvizity. My mladší jsme byli na tento způsob Frejkova zkoušení zvyklí
už ze školy, ale ti starší to moc rádi neměli.
A tak byla při první aranžované zkoušce na jevišti postel, u ní noční stolek a na něm pro
Řepu jako pro’Argana lahvičky s léky, lupa na prohlížení účtů a plno jiných sarapatiček.
Frejka posadil Řepu na postel, Řepa si nasadil brýle na čtení, otevřel si knížku s textem a
do druhé ruky vzal tužku, aby si zaznamenával aranžmá. Pak začal roli čist. Frejka ho chvil
ku poslouchal a pak řekl rekvizitáři:"Pane Soukup, dejte sem nějakou peřinu pro pana Řepu!
Pane Řepa, lehněte si!" A donesenou duchnou Řepu přikryl. Řepa četl v této nepohodlné pozici
dál, ale Frejka zase:"Pane Soukup, dejte nám pro pana fepu nějakou větší lahvičku!" A vložil
ji Řepový do ruky, ve které už byla knížka. A zase mu to bylo málo:"Dejte mi sem nějaký žu
pan!" a už Řepu navlékal do županu. Pak omotával nervóznímu Řepoví hlavu ručníkem do tvaru
turbanu a vnutil ještě do Řepový ruky, ze které už střídavě padala tužka, knížka i lahvičky,
velikcu lupu. Najednou se Řepa sebral a odcházel z jeviště směrem ke své šatně. "Kam jdete,
pane Řepa?" ptal se Frejka. "Kam?" povídá Řepa, "jdu se taky nalíčit!"
Oba Vladimíři - Řepa i Majer - si vzájeimě rádi prokazovali různé "pozornosti".
Počátkem jedněch prázdnin se povedl Řepovi zvlášť vykutálený žertíček: v kanceláři divadla
si "vypůjčil" čistý dopisní papír s hlavičkou "Městská divadla pražská" a poslal za Majerem
na dovolenou knihu Shakespearova"Macbetha" s průvodním dopisem:
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Vážený pane kolego,
nerad Vás obtěžuji v době prázdninového odpočinku, ale provozní nutnost mi vkládá za povin
nost poslat Vám roli "Macbeťha"a požádat Vás, abyste ji během prázdnin nastudoval. Se zkouš
kami počítám začátkem září, s premiérou koncem září, nejpozději počátkem října. Děkuji Vám
předem za pochopení mé obtížné situace a jsem s kolegiátním pozdravem Váš. .. " - ještě doved
ně napodobený podpis šéfův, obálka, Majerova prázdninová adresa a dokonalá past je nastraže
na. A Majer ÓO' ní sletěl po hlavě. Místo bezstarostné houbařiny a večerních partiček mariá
še v hospůdce - brejle, knížka a úmorné cpaní veršů do hlavy, na koupališti, v lese - všude
odporné biflování do neochotné prázdninové hlavičky. Prázdniny skončily a Majer uměl
"Macbetha" jako když bičem práská.
Ale v divadle pořád nic. Majer pečlivě kontroloval denní rozvrh práce, hledal zkoušky na
"Macbetha", polovička září pryč a po zkouškách ani vidu ani slechu. Teprve koncem měsíoe po
jal strašlivé podezření a dotazem v kanceláři se jenom potvrdily jeho obavy. Žádný"Macbeth",
kdepak, ani v říjnu, a vůbec ne v této sezóně. A Majer taky okamžitě pochopil, kdo mu "roli"
"přidělil". Ten pacholek Řepa! Majer zatnul zuby a trpělivě čekal.
Řepa jezdil celou zimu točit exteriéry k nějakému filmu, v divadle byl málo, příležitost k
odplatě dohromady nebyla žádná. Přešlo jaro, pomalu konec sezóny na krku, a řepa, ukolébaný
už Majerovou netečností až k neopatrnosti, dostal jednoho dne domů tento telegram:
PŘIJEĎTE V NEDELI 16,00 ŘEVNICE NADRAZI PŘETÁČÍME JEDNU SCÉNU JAKO VŽDY VLASTNI KOZÍCH A
SANKY - a podpis produkce onoho zimního filmu.
V horkém, červnovém nedělním odpoledni se po liduprázdném pereně v Řevnicích procházel v ko
žichu zpocený Řspa a pod paží vlekl funglnové sáňky. Kolem páté začali přicházet první ces
tující na vlak nazpátek do Prahy domů z víkendu, v pět dav zhoustl a se zájmem si prohlížel
toho navlečeného šílence se sáňkami v rukou. Těsně před odjezdem vlaku se z čekárny vynořil
Majer, došel k Řepovi a povídá mu:""Hrome, Vlááo, co tu děláš, člověče?" Řepa to zahrával
do autu: "Ale něoo tady doděláváme s filmem. A co tu děláš ty?""Já," povídá Majer se zadosti
učiněním, "se tady doučuju toho "Macbetha", ty blbče!"
Řepa neřekl ani slovo. Oba věděli, že je to jedna - jedna.
Bohumil Bezouška:TAJNOSTI ZÁKULI

všechno se zrychluje, aby bylo víc Času - a času je stále méné.

elias canetti

HUMOR

dovolte! Jen plátno stálo 45 frs!""Ano, ale to
"Má ten řízek správnou váhu?" ještě nebylo pomalované."
"Jistě. Jestli se vám zdá Zámožná paní je úplně vyvedena z míry, když jí
menší, je to proto, po patnáctiletý syn sdělí, že chce být popelářem.
"Představte si, on se domnívá, že bude pracovat
něvadž jsme nedávno
jen
v úterý, kdy odvážejí popeláři u nás smetí!"
rozšiřovali restauraci'.'
"Ty prý se chceš oženit?""Ano. Letní host na Sicílii si koupí pomeranče a diví
se, proč jsou tak drahé. "Vždyť u vás se pomeran
Už mám ženských po krk!"
"Ty mě máš za dokonalého idio če pěstují, měly by tu být levnější.""Ano, ale
ta!" zuří manžel. "Uklidni se',' my chceme, aby se naši hosté cítili jako dona."
konejší ho žena,"víš přece, že K holičovi přijde mladík s velikánskou hřívou.
nikdo není dokonalý!" Když přijde na řadu, dá přednost dalšímu a tak
to dělá, stále. "Hej, hochu, dej si konečně svou
"Celou sobotu jsem
opravoval kukačkové ho hřívu ostříhat, "říká mu holič. "Já tu nejsem,
diny. ""Podařilo se ti abych se dal ostříhat. Utekl jsem z domova a v
to?""Částečné. Každou holičství mě určitě tatínek hledat nebude!"
hodinu vykoukne kukač- "Dnes jsem řekl šéfovi, že jestli mi nezvýší plat
tak odejdu! ""A jak to dopadlo?""Koupromika a ptá se, ko
sem. Já neodejdu a cn mi plat nezvýší'.'
lik je hodin'.'
"Vždycky, když otevřu olejovky, tak
"Na atletiku
si vzpomenu na domov. ""Račte být ze
nedám dopustit. Ta je právem krá
Španělska?""Ne, ale naši mladí ještě
lovnou sportu.""A já zase na fotbal
nedostali byt a ták bývají s námi. "
Ten je ministrem financí!"
?rvní tchýně:"Můj zeť všechno propije!'
"Jak spíš?""Jako dudek! ""No vidíš,
Druhá tchýně:"Můj zeť všechno prohra
a já na strome ne a ne usnout!"
je." Třetí tchýně:"A můj nastrká
Dva spisovatelé si vyšli na pro
všechno
do ženských!""???""Vážně cházku. V dáli hvízdla lokomoti
dceři a vnučkám nic neodepře!"
va. "Ted mi právě napadlo; jaký
"Musíš uznat, že hnědé boty se k čer
úspěch měla tvá nová hra?"
nému kožichu nehodí. ""No dobře. Kolik
"Jeníčku, proč máš ponožky naruby?"
stojí černé boty?""To nevím. Ale hně
"Já si je obrátil, protože na dru
dý kožich stojí osm set franků. "
hé straně jso?u děravé. "
"Mažete mi, prosím, prodat program?"
Brigitě nejde moc jízda autem.19
ptá se pán v divadle. "Ale vždyť už
Ptá se po třetí hodině učitele:
je dávno po představení.""Já vím.Ale
"Kolik budu ještě potřebovat,než
musím manželce dokázat, že jsem na
se to naučím?""Tři.""Tři hodiny?"
něm byl."
"Ne, tři auta."
Ptá se soudce manžela: "Vy se chcete
"Máš mé opravdu rád k vůli mé a ne
'dát rozvést?""Ano".Pak se ptá manžel
k vůli mému majetku?""Jistě. I kdy
bys měla dvakrát tolik, stále bych tě milo ky: "Vy se také chcete dát rozvést?""Ano. ""Tak
proč tvrdíte, že se nikdy neshodnete?"
val! "
Když rakouský generál Radetzky
"Honzo, ty se chceš že
vyhrál bitvu u Catozza, seděl v
nit a nemáš zaměstnání.
sedle od tří hodin ráno do tří
Myslíš, že se dá z tvé
odpoledne, ačkoliv mu bylo už
lásky žít?""Z mé lásky
83 let. Po bitvě se octl u hos
ne, ale z otce mé lásky.'
pody, kde ho obklopili důstoj
Krásná novomanželka je s
níci a vybízeli ho, aby přece
mužem pozvána do vzneše
už sestoupil s koně a šel se
né společnosti. Koupí si
občerstvit. Radetzky se otočil
novou toaletu, dopoledne
k svému pobočníkovi a povídá:
je v salonu krásy a před
"Hlupáci! Přece jak slezu dolů,
odchodem se ptá nervózně
tak zpátky už nevylezu!"
muže:"Nevím, jak se mám
Koncem týdne přijde otec domů, v
s lidmi bavit. ""Jednodu
kapse má tabulku čokolády a ptá
ché. Mužům říkej Ne a že
se
svých tří dětí: "Ták kdopak
ny s tebou stejně mluvit
byl tento týden nejhodnější a
nebudou. "
na slovo poslechl maminku?"Dě
Zájemce nabízí malířovi
ti odpovídají sborově: "Ty, ta
za jeho obraz 35 frs."No
tínku! "

KLUB,
8735 ST.GALLENKAPPEL,
SCHWEIZ

MÁTE BYSTROU MYSL?
VfTETO?

V I T E TO ?

F 1. JE PAPEŽKA JANA

a.histórií overená postava?
b.hospodyně papeže Alexandra VI.?
c.výmysl nepřátel Církve?
d.stará bajka?
2. JAK SE JNENOVALA SESTRA SV.BENEDIKTA?
a.sv.Hildegarda?
b.sv.Brigita?
c.sv.Scholastika?
3. DO JE HONTE CASSINO?
a.nejstarší benediktinský klášter?
b.letní sídlo papežů ve středověku?
c.poutní místo ve Španělsku?
4. KDY USTANOVIL PÁN JEŽÍŠ SVÁTOST POKÁNÍ?
a.večer po svém zmrtvýchvstání?
b.na Zelený čtvrtek?
c.po Hor
ském
V mestečku dostávali náhle lidé výhrůžkázání?
né dopisy. Mamě si místní policie láma
5. CO JE ČESKY
la hlavu, kdo tyto anonymi dopisy roze
EUCHARISTIE:
sílá. Nakonec pozvali detektiva Čmuchála.díkůvzdání
ka, aby záhadu rozluštil. Podezřelé by
b.os lava
ly jen tři osoby a od nich se podařilo
c.sv.oltárni
policii získat ukázky písma. Ovšem pís
6. KDO DAL ROZ
mo anonymních dopisů bylo docela jiné.
KAZ: "PODROBPřesto zjistil detektiv Čmuchálek, kte
TE SI ZENI?'
rý ze tří podezřelých dopisy píše. Zjis
a. Kristus,
títe to i Vy?
b. Bůh po
stvoření
prvních
lidí?
c. Karel
Marx?
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