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zase se blíží vánoce, koledy, pečení cukroví a vánoček, stromeček s jesličkami, jásot dětí
nad dárky a spokojenost dospělých, že mohli děti potěšit.
Vánocům dodává kouzlo radost, soulad, mír. Kdo tráví vánoce v horském hotelu, ušetří si sice
práci, ale připravuje se o něco krásného a obohacujícího. Snad se někteří z nich bojí, aby
jejich srdce u stromku nezměklo a neotevřelo se Kristu... .Snad...
Původní vánoce kouzelné nebyly. Matku Boží a sv.Josefa nikde nevítali tak, jako je vítáme rny.
Lidská srdce, ztvrdlá touhou po výdělku a sobectvím, nechtěla mít nic společného s chudákem
a nastávající matkou. Zavírali dveře před tuláky ze severu. ..Za městem jsou jeskyně, chlévy,
tam mohou přespat! Mezi nás se nehodí! Jsme něco lepšího, máme hospodu, peníze...!
Lidem, kteří hodnotí druhé ne podle charakteru, ale podle vzdělání, rodu, postavení, majetku
a vzhledu říkáme snobové. Snobů je plný svět, rozmnožují se jako kobylky a užírají svá vlast
ní srdce. Možná, že i v našem srdci bydlí docela maličký snobeček? "Ta doktorka je sice ha
mižná, ale má titul, píše učené knihy.’.'"Ten pán má vysoké postavení, můžeme se jím pochlubit
a využít toho. .Ten obyčejný je sice hodný, ale k čemu je nám užitečný?""Ta ženská se hodí jen
do kuchyně, vařit, uklízet, zašívat..Že má dobré srdce? Zatím to nepotřebujeme!"
Když se to postižený dozví, obvykle ho to více méně zabolí. Na tuto bolest je hojivá mast:
Matka ponížených - Panna Maria. Žena bez vzdělání. Žena z domácnosti. Venkovanka. A sv.Josef?
Řemeslník! Chudák! Muž mlčení a oběti. Ochotný odejít mezi pohany do Egypta, aby zachránil
Matku a Dítě. Jistě ho bolelo odmítání hostinských. Matka však byla klidná. Vzdor urážkám
porodí Vykupitele, na kterého čekal nejen židovský národ, ale všechny národy světa.

Každý z nás je vzácný a jedinečný-bohatý i chudý, vzdělaný i nevzdělaný, hezký i nehezký,
vznešený i prostý. Pro každého by se znovu narodil a zemřel
Syn Boží! Ti vzdělaní, bohatí, vznešení a hezcí dostali deset
hřiven a deset budou muset odevzdat. Obyčejní dostali jednu
hřivnu a jednu bude Pán žádat. Hřivnu dobrovolné pros
toty, pokory, chudoby - a někdy i ponížení a urážek pro Krista.
Zabolí-li nás "ohrnutý nos", vzpomeňme na "ohrnuté nosy" zisku
chtivých hostinských a na "ohrnuté nosy" učených farizeů a vzne
šených saduceů nad Kristem, na něhož čekal staletí židovský ná
rod a když přišel - tak ho odmítli a ukřižovali.
KOHO SI CENIL NÁS PÁN? - "Blahoslavení chudí v duchu, blahosla
vení plaoící, blahoslavení tiší, blahoslavení,kdo žízní a hla
dovějí po spravedlnosti, blahoslavení milosrdní, blahoslavení
čistého srdce, blahoslavení šiřitelé pokoje, blahoslavení, kdo
jsou pronásledovaní pro spravedlnost. .když vás budou kvůli mne
proklínat, pronásledovat a vylhane vám připisovat každou špat
nost.. ”/Mt 4,3-11/. K těm blahoslaveným patřila Matka Boží, k
těm chceme patřit i my. Když si to uvědomíme, změní se hořkost
z ponížení a opovržení v něco neskonale milého a budeme po tom
toužit, jako po tom toužívali svati a světice Boží. Tento po
stoj k urážkám a nepochopení si věnujme pod stromeček. Je to
vzácný dar a bude nás těšit celý rok.
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
29.10.při jela do Říma poprvé od r.1945 sku
pina katolických poutníků z Rumunska. 30.9.
prohlásil totiž sv.Otec jejich krajana, Jeremia STOICA z Valašska za blahoslaveného.
Tento"Apoštol lásky"se nar.v r.1556 v Tzazo
v dnešním Rumunsku. V mládí odešel do Neapo
le a vstoupil v Sessa Aurunca ke kapucínům.
V klášteře sv.Efrema se staral až do smrti
v r. 1625 o nemocné spolubratry.-Dále byl
blahořečen Giacomo CUSMANO, "Otec chudých"
/1834-1888/ z Palerma. Čtyři roky působil
jako lékař, pak se stal knězem a věnoval se
jen službě chudým. Založil Společenství slu
žebníků a služebnic chudých v Palermu, kte
ré později i jinde pečovalo o nemocnice,si
rotčince a starobince. - Domingo Iturare
Zubero-zvaný"Domenico od Nej sv. Svátosti "se
nar. v r.1901 v baskické obci Dima, vstou
pil k Trinitářům, vystudoval filosofii na
Gregoriánské universitě a do smrti-zemřel
v 26 letech-byl vzorem věrnosti víře, hlubo
kého duchovního života a naprosté odevzda
nosti do vůle Boží.
10.11.promluvil sv.Otec v sale Clementina
k 400 křestansko-demokratickým poslancům
Evropského parlamentu. "Pravá demokracie",
řekl, ,rby se mela hájit ze všech sil a s vě
domím odpovědnosti. " Na konci v soukromé
audienci přijal kanadského min.předsedu
Pierre Trudeau. Odpoledne sloužil úmrtní
mši sv.za nedávno zesnulého kard. Mazzoniho.
11.11.hovořil sv.Otec s biskupy Austrálie
o zvláštním povolání laiků a jejich poslání
při šíření víry v Církvi.
Sv.Otec promluvil 12.11.před 70 cleny valné
ho shromáždění papežské akademie a prosil
naléhavě vědátory, aby se snažili o mír a
"opustili dílny smrti".
Poprvé v dějinách Církve byla prohlášena za
blahoslavenou Arabka, karmelitka Miriam
Baouardy, zesnulá v Betlémě v r.1878. Při
té příležitosti papež znovu apeloval, aby
byl obnoven mír na blízkém Východě.
Mezi svatopetrským náměstím a audienční ha
lou bylo otevřeno nové vatik. knihkupectví.
15.11.odcestoval sekretář kard.Casaroli k
informačním rozhovorům do USA, kde mj .otev
řel vSanFrancisku uměleckou výstavu.
Sv. Otec upozorňuje, aby se věnovala pozor
nost náboženské výchově nejen detí, ale i
mladých lidí, aby se mohli duchovně rozví
jet. Zdůraznil to před me mickymi biskupy,
kteří přišli na povinnou návštěvu-ad limina.
V Písmu sv., v katechezi a v sociál, učení
Církve múze najít mládež řešení cetných a
naléhavých osobních i spoleěenských problé
mů.
Litevci počítají s návštěvou sv.Otce na
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Litvě-SSSR v r.1986, kdy budou slavit 600 let
od začátků křesťanství v jejich zemi, nebo v r.
1984 při oslavě jejich patrona sv.Kazimira.
Mnichovský arcibiskup Wetter, nástupce kard.Ratzingera, posvětil v mnichovské čtvrti Schwabingu
nový kostel a kněžský seminář pro 80 bohoslovců.
Chce, aby seminář byl"semeništěm schopných a
zbožných knězi. " Seminár je zasvěcen sv.Janu
Křtiteli. Arcibiskup doporučil studentům úctu a
lásku k Panně Marii, podle niž se máji ucifpřichylnosti a oddanosti ke Kristu" a hledat svůj
cil, smysl života a štěstí "přede vším v Kristu. "
Děkan fakulty zdůraznil,"aby měl každý kněz
důkladné vědecké znalosti. " V semináři se máji
setkávat seminaristé s knězimi z duchovni správy
a učit se od nich. Návrh děkana, aby se tam také
setkávali se spolupracovnicemi v cirkevnich služ
bách neni právě nejštastnějši, i když dobre
myšlený. Aby se ze semináře nestala"sňatková
kancelář" - jak se to jistým seminářům vytýká.
U příležitosti 60.výr.od smrti Dona Giovanniho
Minzoni napsal sv.Otec arcibiskupovi v Ravenně
dopis, v němž hodnotí kněze Minzoniho, který byl
fašisty ubit k smrti a stal se tak symbolem
italského odporu vůči fašismu. Zároveň žádá sv.
Otec politiky, aby se snažili prosadit úctu k
mravním hodnotám ve veřejném životě a
společ
nosti.
Novým rektorem katolické university Božského
Srdce Páně v Miláně byl jmenován profesor filo
sofie Adriano Bausola-52 let-jako nástupce prof.
G. Lazzatiho, který byl rektorem od r.1968.
208.gener.kapitula Servitů si zvolila 27.10.zno
vu na šest let 54 letého Kanaďana Michela M.
Sinoemu. Kapituly se zúčastnilo 65 delegátů z
24.zemí celého světa. Řád byl založen v r.1233tedy před 750 lety-a má 1200 členů. Dosud se
představený snažil o vnitřní jednotu řádu, jeho
rozšíření a výchovu mládeže.
Za lidsky důstojné zacházeni s protizákonně do
země přicestovalými cizinci se přimlouval zástup
ce sv.Stolice arcib.Emanuele Clarizio na II.kon
ferenci evropských ministrů pro zahraniční pra
covníky /Gastarbeitry/. Zást.předs.papežské komi
se pro duchovni péci o osoby na cestách žádal
lepši školní a výuční péci o děti těchto osob.
Na sicilském Carini vysvětil první kostel sv.
Maximiliána Kolbeho polský primas kard.Glenp.Den
poté sloužil mši sv.pro mládež v domu v Monreale
a vyznamenal vítěze soutěže současného malířství
na téma: Pater Kolbe a Holocaust.
Novou gener.představenou misijních sester sv.Pet
ra. Clave ra. byla v Římě zvolena Argentinka Imma
culata Nihoul. fiehol. kapitula zvolila také 4 gen.
poradkyně, mj.německou sestru Marii Cecilii Mair.
Institut má 225 řeholnic z 24 zemi a byl založen
v r.1894 blahoslavenou Marii Teresií Ledochovskou - šlechtičnou polského původu.
Sv.Otec přijal předsedu sekr.pro jednotu
křesťanů J.Willebrandse před jeho odjezdem
do DDR na oslavy 500 let od smrti M.Luthera.

ČÍNSKÉ VÁNOCE

dům se zdál plný. Dnes vím, že dům ne
Cítím zase hořkou příchuť dávných vánoc. Bylo mi dva ní nikdy tak plný, jak se domníváme.
náct a žili jsme v bohaté části Číny, blízko kvetoucí .Přečetla jsem dětem dopis a stručně,
jasně řekla, že nenajde-li se nikdo,
ho města, kde ústí císařský kanál do Jangtse. Občas
bohatství provincie přitahovalo oelá hejna hladových kdo by se dítěte ujal, přijde do si
rotčince pro barevné. "Co teči?"ptala
ze sewru, odtud, kde se rozlévala Žlutá řeka-jako
dnes. Přišli pár týdnů před vánocemi. Tisíce a deseti jsem se dětí. Zamyšleně mlčely. "Co
tisíce rostly do statisíců. Jak náš dům, tak i ostatní dělat?"ptala jsem se pána domu.
byl obklopen zdí. V klidných dobách bývala pevná vra '"Myslím, že bychom je neměli dávat do
ta vzadu i vpředu přes den nezamčená, nyní však byla sirotčince,"odpověděl.
na závoru; rodiče s ostatními- budhisty, taoisty, ka Celý dům voněl vánocemi. Stromeček stál
tolíky i protestanty-pomáhali mírnit hlad, jenž den na podstavci, pod postelemi balíčky s
dárky, snítky palem zdobily krb.
ně kosil stovky lidí - ale nestačilo to.
Ráno oo ráno odnášeli od vrat ty, oo v noci zemřeli, Můžeme si dovolit další dítě? "Musíme
od všech vrat ve městě. Přicházeli si něco vyžebrat, jednat podle svého svědomí,"řekl otec.
bušili posledními silami na zavřenou bránu a před ní A večer vklouzla má nejmenší, modrooká
umírali. Nikdo se neodvážil bránu otevřít, hladoví by a hnědovlasá dceruška do mého pokoje.
"Maminko, musíme si to dětátko vzít,
vpadli do domu jako kobylky do pšenice.
jinak
mě vánoce těšit nebudou! "řekla.
Vzdor smrtelné nouzi lidí se blížily vánoce. Pamatuji
si přesně, že týden před vánocemi jsem se ptala mamin A tak se souhlasem rodiny jsem napsala
ky:"Mami, letos nebude straneček?" Maminka, úplně vy dopis, který k nám přivedl maličkého.
čerpaná, ani nevzhlédla. Stála v kuchyni pro služeb Drobná, temná bytůstka, kterou nám pře
dali o půlnoci vlídní neznámí, mlčící
nictvo u velkých kachlových kamen a míchala v kotli
hromádka
bídy se široce rozevřenýma
rýžovou kaši.
"Jaký stromeček?"ptala se tupě. Nedokázala jsem odpo očima a palečkem jako vrostlým do pu
vědět. Z maminčiny otázky zněla hrůza toho dne. Zapo sinky. Sundala jsem dítěti pláštík a
čepičku a dlouho ho mlčky držela na
mněla, že budou vánoce! S pláčem jsem odběhla. Můj
klíně.
Neplakal, nemluvil. Ležel mi v
svět se zhroutil. Viděla jsem utrpení a tím se můj ži
náručí jako k smrti vylekané zvířátko.
vot změnil. Zřejmě jsem pochopila, že nemůžeme žít
Zanesla jsem maličkého do ložnice,
lhostejně, když někde lidé trpí hladem.
Ten rok nebyl ani stromeček, ani dárky, ani slavnostn svlékla, umyla ho a položila do postýl
večeře. Vánoce byly jako jiné dny-a přece ne docela. ky, kterou jsme snesli s půdy. Stále
Uprostřed umírajících před vraty se narodilo dítě.By mlčel, jeho temná očka putovala od jed
lo to jako s betlémským Děťátkem, které položila mat noho ke druhému, palec trčel v puse.
Když už šli všichni spát, seděla jsem
ka do jeslí, protože pro ně nebylo místo v hospodě.
Má maminka přivedla mladou matku do domu a dítě se na u postýlky sama. Zastínila jsem světlo
rodilo u nás - a za pár minut zemřelo. Ani jeho matka aby neležel v temnu a zpívala mu pís
nemohla dál žít. Nikdo neznal jméno otce, a tak jsme ničky. Jednou či dvakrát se krátce rozvzlykal, pak roztáhl ručičky a po dlou
ty dva beze jména pohřbili na křesťanský hřbitov.
"Na to nesmíte myslet, "říkali mnozí. Me já se nena hé době usnul. Tm, který nechala v
mém srdci čínská matka s dítětem,oba
učila na to nemyslet. Nemohla jsem zapomenout.
Když dnes slavím ve své vlasti svátky radosti, myslím dávno rozpadlí v prach, přebolel.
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na ty dvě bytosti. Nebyly to žebráci, ani vyvrhelové
a spodina. Byli to prostí lidé, kteří nevěděli, kam
hlavu složit. Ostatní jedli a oni bez viny hladověli.
Byli by mohli jí st-jako všichni jim podobní. Země má
tolik pokladů výživy!
Vyprávěla jsem to našim dětem, a vánoce už nejsou u
nás dobou bezstarostné radosti, ale i dobou slibů,
myšlenek na to, oo zůstalo nevykonáno.
Za patnáct let na tomto statku jsem dostávala občas
dopisy neznámých, jestli bych pro dítě bez domova na
šla domov. Na konci dopisu stojí:"..snad se stýkáte s
asijskou rodinou, která je ochotná se dítěte ujmout. "
Jednou o vánocích nám psali o dítěti, jehož otec byl
Asiat, matka Američanka; sotva patnáctiměsíční chlape
ček s hnědou kůží, velkýma černýma očima a černými,
kučeravými vlasy.
Pokládali jsme naši rodinu za úplnou. Děti dorůstaly,

Ani den bílý nezastíní
hvězdu, jež svítí nad jeskyní znamení spásy pro lidi.
A přece pouze vroucí víra,
jež nebi srdce otevírá,
tu hvězdu svítit uvidí.

A tak ji také znamenali
v písmech a věštbách obeznalí
tři zbožní, moudří králové
v dalekých krajích Arábie.
I v prsou králů někdy bije
horoucí srdce takové.
Společně vyšli od východu
přes devatero hor a brodů
za hvězdou směrem k Betlému.
Se sluhy vyšli, se soumary
a s mnoha převzácnými dary
vzdát poctu Králi malému.

Navštíví cestou Jeruzalém.
Zde v paláci svém okázalém
zlý Herodes, král Židů vlád.
I on, když zví cíl jejich pouti,
chce před děřátkem pokleknouti.
"Přijďte mi říci, kde má hrad."
A dál za svitem hvězdy zase
královský průvod ubírá se,
až dojdou do skal nad Betlém.
A tu jak prst jim ukazuje
ta hvězda do chudičké sluje.
A oni vkročí za světlem.
Vkročí - a kolena svá skloní.
Kdo jednou spatřil to, co oni,
už neodvráti oči zpět.
"(5, stokrát požehnaná matko,
ukaž nám, ukaž Jezulátko,
na něž tak dlouho čekal svět!

MNOHO RADOSTÍ
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZENI
A POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
PŘEJÍ VAŠI
MISIONÁŘI
AREDAKCE

Hle, naše dary, stříbro, zlato,
tmí se nám v dlaních jako bláto
před tváří tvou. A tak i my,
králové, věštci, mudrcové,
před tím, jenž Synem Božím slove,
jsme jenom dětmi malými."

Dary, jež z daleka sem nesli,
pokorně složí vedle jeslí.
A zas v průvodu pomalém
chtějí se vracet. Anděl Páně
sen prorocký však sešle na ně:
Nechoäte přes Jeruzalém!
UÁCLAl/ REWČ:

POPELKA NAZARETSKÁ
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"napiš panu opatovi, jestli tě přijme."
HOVOŘÍME SP.CYRILEM Tři
dny jsem smolil dopis opatu Arnoštovi.
OTČE CYRILE, KDY JSTE POPRVÉ PŘIÉEL NA MYŠLENKU,
ŽE BYSTE MOHL JAKO KNĚZ SLOUŽIT BOHU A LIDEM?
Byly mi asi čtyři roky, když ně vzal tatíček na
mši sv. Ptal jsem se:"Tati, kdo je tam nahoře u
toho stolu?""To je velebný pán. ""A co tam dělá?"
"Slouží mši svátou. ""S kým tam mluví tak divnou
řečí?""Mluví s Pánem Ježíšem." Po chvilce jsem ho
zatahal za rukáv. "Tati, to mluví s Pánem Ježíšem,
který nám nosí stromeček?""Ano." Protože jsen
ztratil mamičku, když mi bylo dva a půl roku,ptal
jsem se:"Když mluví s Pánem Ježíšem, nůže mluvit
také s namičkou? Říkal jsi, že mamička je u Pána
Ježíše!""Ano, chlapče.""Tati, kdybych se stal kně
zem, mohl bych také mluvit s mamičkou?"

Znal jsem ho už z dětství vídal ho s mit
rou na hlavě, takže jsem si myslíval, že
je to sv.Mikuláš. Prosil jsem ho, aby mě
přijal mezi alamy emauzského kláštera.
Koncem října přišla kladná odpored a na
svátek Všech svátých přivítal pan opat mou
maminku/drtíÁou/ i mne v hovorně.

A TAK SE BLÍŽILO SPLNĚNÍ VAŠEHO PŘÁNÍ.
Ano-dostal jsem se mezi juvenisty emauzského kláštera a dva roky jsem měl příle
žitost, zkoušet své síly, bude-li se mi
to líbit a budu-li se já líbit jim. Bylo
nás dvacet. Maturoval jsem 13.června 1940
a 24.června jsem nastotpil s dvěma další
mi do noviciátu/nozncíót je zkušební a
TOUHU PO KNĚŽSTVÍ JSTE SI UCHOVAL STÁLE?
přípravná doba před definitivním vstupem
Jen asi do jedenácti let. V pubertě jsem nerad
chodil do kostela, pral jsem se s kluky a všechno do ktástera a řeholnínti stiby/.
jsem jaksi pustil z hlavy. Až mě jednou otec za
jakousi lotrovínku potrestal, šel jsem se vyzpoví
dat a řekl jsem si, že stojí za to, být hodný.
Začal jsem denně chodit k sv.přijímání-bylo mi ně
co přes dvanáct let. V jedenácti jsem viděl poprvé
sloužit mši sv.v staroslověnském jazyce. Sloužil
ji pan opat z Emauz na svátek sv.Prokopa. Velice
mě to zajímalo a dědeček mi vyprávěl o dějinách
kláštera, jak byl význanný pro Čechy a také pro
jižní Rusko, kam chodili benediktini hlásat evan
geliím. Bylo mi líto, že sázavský klášter je v
rozvalinách. Pak jsem se od dědečka dověděl, že
emauzský opat ono místo koupil, aby tam obnovil
klášter sv. Prokopa. Rok poté tam poslali z Emauz
asi dvacet juvenistů/studentů od primy do oktávy/,
a ti nejen krásně zpívali gregoriánský chorál, ale
přisluhovali při mši sv. s elegancí, kterou jsme
my, kluci z vesnice, neznali. Mému bratrovi a imě
to tak irrponovalo, že jsme se jich zeptali, smímeli se od nich naučit ministrovat a s nimi si hrát.
Ráno jsme si tedy chodili hrát a odpoledne nám P.
Jeroným vykládal o sv.Benediktu, o jeho řeholi,
prostě to, co jsme už byli schopni poznat. To vše
jsem prožíval o prázdninách v polovině třicátých
let.
PROČ VÁS PŘIVÁBILY PRÁVĚ EMAUZY?
Byl to velmi požehnaný noviciát, mým noOd té doby jsem skutečně myslel na to, vstoupit
vicmistrem byl sám cpát Arnošt, chtěl si
jednou do enauzského kláštera. Tehdy nás dědeček nás vychovat na Sázavě. Jsem rád, že jsem
zavezl do Prahy a ukázal nám EJnauzy. Viděl jsem na vstorpil do Enauz těsně před jejich zruše
každé straně 20 kněží, kteří krásně zpívali a stejním, poznal jsem, jak se žije ve správném
ně krásně se tam konaly obřady. To mi tak učarova benediktinském klášteře, jaké má cíle a
lo, že jsem si řekl, až to bude možné, půjdu tam co by se mohlo dělat, a jestli na to sta
také.
čím. Tatínek říkal:"Kdyby se ti to zdálo
do toho však přišly překážky, že?
těžké, vrat se donu, nikdo ti nic nebude
Ano i ne. Když Němci zabíral i pohraničí, zabrali i vyčítat." Ale rmě se tam líbilo. Řekl jsem
Hustopeč. V blízkých Židlochovicích se snažil můj tatínkovi, že jsem se rozhodl, stát se
otec dát dohromady bývalé žáky hustopečského gymnannichem. Kdybych tehdy nebyl poznal krásu
sia. Tehdy jsem mu řekl:"Zde se mi nelíbí, všechno duchovního života v noviciáte, kdyby se
je v nepořádku, nemáme ani kde bydlet. Mohl bych nám pan opat nebyl tak věnoval, sotva bych
jít do enauzského ústavu, který jsem poznal na Sá se byl zabýval nyšlenkou, stát se bene
zavě? Rád bych se stal imichem. ""Dobrá, "řekl otec, diktinem; několikrát v životě jsem ztratil
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možnost žít jako řeholník.

prosit, aby nám jej Pán Bůh ukázal a ukázal
nám i cestu, kterou máme jít. A určitě nám to
JAKÉ TO BYLO, KDYŽ KLÁŠTER ZAVŘELI NACISTÉ?
Měl jsem štěstí. Sotva jsem složil jednoduché ukáže, budeme-li se modlit.
sliby, přišlo 9.července Gestapo, zrušilo náš dĚkujeme vám, že jste si pro nás NAŠEL trochu
klášter a všichni jsme jej museli opustit.
ČASU. PŘl exerciciích i pro tento rozhovor.
Pan opat nám řekl: "Nemůže te-li být řeholníky,
jděte aspoň do semináře v Dejvicích." A tam
jsme poznali, jaký náskok máme v duchovním
Sestra Janet Richardson, členka stalého za
životě před ostatními. Chlapci, kteří tam
vstoupili hned po maturitě, netušili, že stu stoupeni sv. Stolice u UNO, prohlásila 28.10.
dium nejsou jen zkoušky, ale že se připravují v New Yorku, že katolická Cirkev se bude podik něčemu velikému. My si za rok v klidu pře let na mezinár.roce mládeže 1985 především
zdůrazňováním lidských, osobnostních a spole
četli Písmo sv., pan opat nám dával do ruky
čenských
hodnot. Mladi musejí v první řade po
vzácné dokumenty duchovního života, především
literaturu cirk.Otců/ ták zv. patris ti okou/^By znat důležitost života, přednost náboženských
a duchovních hodnot před svetskými hodnotami,
li jsme tak dobře připraveni, že jsme lehce
výchovu svědomé, pojem svobody a jejího už ivá
chápali, čemu nás v semináři učili. Neměli
jsme nad sebou bič zkoušek, mohli jsme dobře ni a lásku k bližnímu. K dosazeni těchto cílů
prožívat duchovní část. Říkávali jsme si:Sko- je mj.nutné zhodnotit rodinu jako školu hlubo
da, že bohoslovci nemají aspoň rok k tomu, aby ké lidskosti.
se mohli naučit modlit, číst Písmo sv.a sezná U příležitosti přijetí nejvyšší Rady Kolunbomit se s poklady, jaké má Církev v cirk.Otcích .vých rytířů 17.10.vyslovil sv.Otec rytířům
dík za velkorysou podporu sv. Stolice a kato
KDY JSTE BYL VYSVĚCEN NA KNEZE?
lické Církve. Tato americká organisace laiků
Vysvětil mě pan arcibiskup Beran 20.června
podpořila Vatikán od r.1981 milionem dolarů.
1948. V padesátém roce mě okolnosti donutily První příspěvek přijal sekretář Casaroli na
opustit vlast. Byl jsem totiž ve chvíli, kdy slavnosti stoletého trvání organizace v r.
komunisté zabírali kláštery, jediný mimo klá 1982. Sv.Otec ocenil a pochválil zvláště sna
šter. Došel jsem asi 60 kroků k bráně kláš hu Kolumbových rytířů o ochranu lidského živo
tera, když mě ščastnou náhodou někdo zadržel ta a jejich horlivý laický apoštolát.
a řekl, abych se nevracel, že nás budou depor 17 .října přijal sv.Otec býv. soukromého tajemtovat do koncentračních klášterů. Po třeph ne nika Pavla VI., dnes faráře slavného marián
dělích jsem se dostal za hranice, všechno taj ského poutního mista v Itálii - Maria del Mon
ně, až jsem konečně překročil hranice na již. te, msgra Pasquale Ma.cchiho s 60 poutníky je
Moravě. Byl to velmi těžký a nebezpečný pře ho farnosti. Sv.Otec vyslovil přáni, aby sv.
chod. Ve Vídni jsem čekal dva měsíce-přešlo
rok smíření přispěl k posileni viry.
nás totiž devět a o našem přechodu se hodně
18 .října přijal sv.Otec návštěvu ad limina ka
mluvilo. Pak mi dobří lidé pomohli ze sovět nadských biskupů z provincie Quebec. Zdůraznil
ské zóny do Salzburku a odtud jsem se po dvou nutnost katolického školství a řádného vyučo
měsících dostal do Itálie, kde žiji už 33 let. vání katolickému náboženství na stát, školách.
Vyslovil politování nad rozpadem rodin a nad
PROČ JSTE SI VYBRAL ZA NOVÉ EMAUZY NORCIU?
Původně se měl stavět nový klášter blízko Fo- tím, že tolik mladých žije v konkubinátoch.
ligna při jedné svatyni Panny Marie. Nemohli V Kevelaeru v Holandsku se konal od 16.-22.9.
4. mezinár. kongres kněžského mariánského sdru
jsme tam však postavit klášter podle našich
ženi
a to za předsednictví kardinála Silvia
představ a ani terén nebyl vhodný, byla to ní
žina. Navíc kus pozemku patřil člověku, který Oddi, prefekta kongregace pro klérus. Téma:
Srdce Kristovo - znameni slitováni, v něm Sa
byl proti. Patřil vlastně třem lidem, dva
bratři byli ve Folignu, třetí v Norci. Z Fo- mém, ve svátostech, v Cirkvi. ~ Kongres zasedá
každé tři roky a jeho cilem je siřeni úcty k
ligna chtěli darovat, z Norce chtěli určitý
poplatek. Když jsme vyjednávali s pánem v Nor Matce Boži v duchu pravého synovství/Jan 19,
27/ a podporováním všech snah, které vedou k
ci, kdy se sejdeme u notáře upravit právně
převzetí pozemku, našli jsme za hradbami kláš hlubšímu pochopeni Nejsvětější Panny a snaží
se ji následoval. Po mši sv. 16. 9. zahájil zaseter, třicet let neobývaný, ve velmi bídném
stavu. Ale viděli jsre, že by se obnovit dal. d.áni arcibiskup z Medellinu-Kolumbie, známý
Alfonso kord.Lopez Trujillo na téma: Znameni
Díky Otci Wérenfriedovi a mnoha dobrodincům
jsme s pomocí Boží shromáždili částku, za kte času - encyklika "Bohatý milosrdenstvím", jako
bod setkáni mezi požadavky Srdce Ježíšova a
rou jsme mohli klášter kouoit a upravit,
očekáváním člověka dneška.
CO BYSTE VZKÁZAL NAŠIM ČTENÁŘŮM?
**
Dílo Maximiliána Kolbeho podpořilo býv.polské
Aby nikdy nezapomněli, že každý lidský život vězně KT za 7 let 14,7 mil.DM.
má svůj smysl. Aby ten smysl našli, je třeba
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HVĚZDA MUDRCŮ

V trojnásobném spojení se setkají velké oběžnice
Jupiter a Saturn asi každých 200 let. Jejich při
Byla to nová hvězda druhé třidy-supemova, tažlivost je tak velká, že se během roku k sobě
těsně přiblíží/viz obr./. Poslední trojnásobné set
byla to kometa, která vedla mudrce do
Betléma? Naprosto jisté to dosud nevime. kání těchto planet se událo v r.1981 v souhvězdí
Po rovnáme-li vsak všechny známé výklady, Panny. Tato událost se opakuje ve stejnán souhvěz
zdá se, ze betlémská hvězda bylo trojná dí asi po 800 letech. Už Kepler vypočítal, že toto
"velké"spojení se odehrálo v r.7.př.Kr. v souhvěz
sobné setkáni Jupitera-Satuma v 7. roce
dí
RYB.
před Kristem.
MUDRCI, KTEŘÍ PŘIŠLI DO BETLÉMA, BYLI BABYLONŠTÍ
"Hvězda mudrců "zaměstnává lidskou mysl
skoro dva tisíoe let. Nedávno, při archeo ODBORNÍCI PRO ASTRONOMII - v tehdejších dobách,
logických vykppávkách, se našly nové, pře mohli bychom říci mágové nebo kněžští astronomové.
kvapující doklady historické spolehlivos Mudrci viděli hvězdu"za svítání"a toto první spo
ti biblických vyprávění. V poslední době jení připadá na 1.června v r.7.př.Kr., kdy byla
se znovu diskutuje, je-li text sv.Matou při svítání skutečně viditelná na východním nebi.
Dnes známe novobabyloňskou nauku o hvězdách z boha
še vlastní zážitek a jaká historickotých nálezů tabulek s klínovým písmem, proto může
astronomická událost se za tím skrývá.
me
bez problémů celou událost rekonstruovat. Jupi
Pro astronomickou rekonstrukci této udá
ter se považoval za "královskou hvězdu", Saturn
losti máme dnes nové poznatky, takže se
byl "hvězdou židovského národa"./Dodnes se anglic
objektivní skutečnost dá přezkoumat.
ky jmenuje den před nedělí Saturday-Saturnův den,
ROK NAROZENÍ KRISTOVA
a židé světili sobotu/.
Doba letopočtu narození Kristova nebyla
Při astronomickém výkladu místa oběžnic hraje
vypočítaná správně. Rekonstruoval ji
zvláštní roli postavení souhvězdí, v něně se nebes
mnich Dionysius Exiguus v r.525. Defini ká událost odehrála. Vyznám souhvězdí Ryb byl dvo
tivně bylo datum přijato v r.6O7. Je div jí: vztahuje-li se na jednotlivé lidské osudy, ma
né, že chybí rok O - ale Dionysius počí jí všechny události tohoto souhvězdí souvislost s
tal římskými číslicemi a ty nulu nemají. narozením, vztahují-li se na osudy národů, je to
Sv.Lukáš se zmiňuje v 2.kap. o "prvním sčí
tání lidu", které zřejmě nařídil císař
Augustus v r.8.př.Kr a v obrovské římské
říši trvalo jistě do 7.r.př.Kr. Král He
rodes zemřel několik let poté.
Dějepisci znovu přezkourrali události ko
lem Herodovy smrti a zjistili, že dosa
vadní určení zatmění měsíce v r.4.př.Kr.
nemůže být správné, protože děje, o nichž
mluví Josefus Flavius, se nemohly odehrát
za čtyři neděle-mezi zatměním měsíce a
velikonocemi. Ferrari ďOchieppo uvádí
datum mezi úplným zatměním měsíce v roce
5.př.Kr.-23.3. a 15.9. Martin udává datun
Herodovy smrti po úplném zatmění měsíce
v lednu l.př.Kristem.
Pro význam betlémské hvězdy s trojnásob
ným setkáním Jupiter-Satum nemají data
Herodovy smrti význam.
JAN KEPLER, SUPERNOVA A SETKÁNÍ JUPITERA
A SATURNA. - Jan Kepler se první pokusil
spojit hvězdu mudrců s konkrétní astrono
mickou událostí. V r.1604 pozoroval totiž
vzplanutí zvláštní supernovy. Svítila ná
hodou na stejném místě, kde se v prosinci
1603 vzácně setkaly planety Jupiter a Sa
turn - což pozoroval Kepler také. Neznal
podstatu supernovy a předpokládal, že
setkání obou planeť'novou hvězdu"uhasilo.
0 jeho objevy se začali astronomové za
jímat teprve koncem minulého století.

KOUZLO A PLODY EXERCICIÍ
Málokteré exerctcie vedly k tak konkrétnému před
sevzetí účastníků jako letošní podzimní exercide
při nichž se většina rozhodla cist Písmo sv. a to
pravidelne, soustavné a vytrvale.

Chceme stručné předložit několik myšlenek OTCE
CYRILA STAVĚLA, OSB, a snad tím zvétšit naši sku
pinu "zájemců" o Písmo sv.
Otec Cyril nám nejdříve zdůvodnil, PROČ SI MUSÍ
ME BIBLE VÁŽIT. Písmo sv.je sbírka knih Starého
a Nového zákona, které byly inspirovány Duchem
sv. a jejichž autorem je sám Bůh. Bůh nechtél
zjevovat lidem poznatky z oboru přírodních véd a.
ani nejde o dčjinné záznamy. Písmo je kniha nábo
ženská, poučuje o náboženských a mravních prav
symbol pro národy u Středozemního moře, pn dách a jeho správný výklad nám zaručuje UČITEL
SKÉ POSLÁNÍ CÍRKVE.
Palestinu.
Známe-11 toto pravidlo, chápeme, jaký vý V Písmu se Bůh obrací k celému lidstvu všech véků, tedy i ke každému z nás. Je to "dopis",na
znam dávali mudrci trojnásobnému spojení
Jupitera-Saturna; královská hvězda se set psaný pro Tebe i pro mne, pro naše osobní dobro,
k našemu užitku. Písmo je pramenem moudrosti.
kala po dlouhé době s židovskou hvězdou
Saturnem třikrát v souhvězdí narození a ze, V ném je přítomen Bůh a z néj vychází síla Boží,
mě Palestiny/Ryby/; z toho usoudili, že v která nás chce spasit.
židovské zemi se narodil židovský král.
Dostali jsme také rady, JAK MÁME PÍSMO SV.ČÍST.
Předpokládáme-li, že Matouš vypravuje o
Na setkání s Bohem v Písmu se máme připravit ja
vlastním zážitku, že skutečně přišli mudrd ko na mši svátou: zpytováním svédomí a krátkou
musí se ještě přezkoumat, jestli spojení
modlitbou za dar chápání.
Jupiter-Satum ukazovalo skutečně cestu z K pochopení Písma nám pomáhají: čistota srdce/tj.
Jerusalema do Betlema, "když hvězda, kte snaha odloučit se od všeho, co by nás rušilo v
rou viděli za svítání, šla před nimi až Q rozhovoru s Bohem/, víra a pokora.
se zastavila nad místem, kde bylo dítě ".O
Předpokládáme-li, že mudrci v době posled Prvním stupněm čtení Písma je četba jako taková.
ního zastavení planet v jejich oběžné drá Ta má být klidná, pozorná, máme se zastavit u
ze 12.prosince v r.7 př.Kristem po západu toho, co nás osloví a vracet se k tomu, co jsme
slunce šli do Betléma, pak stály obě plane nepochopili.
ty vysoko na jihu blízko sebe - přesně ve Zamyšlení nad tím, co jsme četli, vede k medita
ci a k modlitbé - to je náš rozhovor s Bohem o
směru jejich cesty.
Podle posledního zkoumání se identifikuje tom, co jsme četli.
betlémská hvězda. Ferrari ďOchieppo vypo A posledním stupněm, k némuž četba Písma může
čítal, že obě oběžnice Jupiter a Saturn v čtenáře vést, je vstup do prostoru, v némž je
Bůh sám - čili kontemplace. Tak vede četba Písma,
tomto okamžiku stály na vrcholku světla
zvěrokruhu, jako pyramida zformovaného svě které je hledáním Boha, ke spojení s NÍM.
telného záření směrem k zvěrokruhu. Mudr Jsme vděčni za výborné exerdcie, v nichž na nás
cům se zdálo, jako by záře oběžnic nad svě působila síla, prožitých duchovních zkušeností.
telným kuželem světla zvěrokruhu, pokračo Kromé poděkování chceme závérem vyslovit též
vala až na zemi, přičemž jádro tohoto ku přání:
žele, viděno z Jerusaléma, ukazovalo přes
Aby láska k Písmu sv., ke Kristovu evangeliu,
ně k Betlému. I když dnes není dokázáno,
bylo-li světlo zvěrokruhu jako takové teh kterou nám Otec Cyril vložil do srdce, vydávala
dy opravdu známé, mohlo velmi dobře ukazo svědectví v našem denním živote křestana a tak
se
ia.
vat mudrcům cestu.
V řeckém textu se však mluví o jediné hvěz
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
dě. Komety, hlasatelky neštěstí, nepřichá V předvečer svátku sv.Otce se konal v audienční
zely v úvahu, zvěstovaly válku, mor, hlad. hale koncert orchestru a choru římské opery,mj.i
Mluví se tedy ještě o nové hvězdě druhé
Mozartova Korunovační mše.-Na jeho svátek 4.11.
velikosti-supernova a o spojení Jupitera s mu předali poutníci z Gdaňska blahopřání. Týž den
Regulem. Ale po kritickém zkoumání přichází přijal věřící z milánské arcidiecéze a ocenil prá
v úvahu jen první teorie-trojité spojení
ci jejich patrona,sv.Karla Boranejského,jednoho'
Jupitera a Saturna v souhvězdí RYB v r.7. z hlavních reformátorů na Tridentském koncilu.

"Při exerci ci ích se jeden dospe
lejší chlapec chlubil, že Don Bos
Bl. Don RUA3 nástupce sv.Dona Boska3 vypravuje z vlastní zku- ko nikdy jeho hříchy nepozná. Přá
šenosti3 jak videi světec do lidských srdcí.
telé mu řekl:"Zkus to!""Ano, zku
"... Tohoto daru používal k velkému užitku svých chlapců i sím to, je to hloupost." A šel do
jako zpovědník. Casto pošeptal chlapci do ucha důvěrné slůvchoru kostela Panny Marie Pomocni
ko, aby mu ve zpovědi připoměl zapomenuté nebo úmyslně za ce, kde Don Bosko zpovídal. Když
mlčené hříchy, aby mu dodal odvahy dát do pořádku to, co zana něho přišla řada, vyzpovídal se.
nedbal a chlapci, kterým to tak připomenul, přiznali, žemel Trvalo to dost dlouho, kamarádi če
vždy pravdu a dali své svědomí do pořádku. Chlapcům, kteří kali na kostelním náměstí. Když
měli relké těžkosti mluvit o tem, oo se týkalo jejich svě vycházel se zarudlýma očima a jako
by bez sebe, ptali se:"Jaké to by
domí, pomáhal, aby šli ke zpovědi a bod za bodem jim vše
připomínal s takovou přesností, že odcházeli spokojeni a polo? Je to podvod?""Podvod? Řekl mi
těšeni. Tak bylo rozšířeno přesvědčení, že Don Bosko vyčte všechny hříchy, i na které jsem zaz čela chyby, že imozí se mu neodvážili ani přijít na oči oomněl. Dejte mi pokoj!" Začal se
nebo si stahovali čepice přes čelo. Sám jsem se přesvědčuj procházet mezi sloupy a občas zaže se často snažili zatajit Donu Boskovi tajemství, která 1 nunlal: "Řekl mi všechno, všechno!
pak
neměla se svědomím nic společného, ale která měl Don Bosko když

zpovědník SV. DON BOSKO

znát - avšak tyto úskoky byly marné. Vypadalo to, že světec
čte v srdcích a mluvil-li s někým, ukázalo se hned, že dob
ře zná to, oo mu kdo chtěl zatajit..."

V Positio super introductione causae3 Romae 19063 s .999-1003
čteme z péra Dona Jana Křtitele LEM0YNE3 který žil se svět-á
cem od r. 1864 až do jeho smrti 1888 a své paměti uložil v
19 ti sv. Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vydáva-^
né od r. 1898 v Turíně3 většinou vlastním nákladem:
"Dá se říci, že služebník Boží měl po oelý život dar vidění
do srdcí. V oratoriu o tem nikdo nikdy nepochyboval; exis
tovalo o tom nnoho důkazů a chlapci s nečistým svědomím se
snažili vyhnout se mu, aby jim nevyčetl hříchy ze srdce. Večer 14.8.1878 vstoupil do oratoria asi osmnáctiletý Eva
sio Garrone, končící studia. Když viděl, jak kamarádi vstu
pují do zákristie, kde zpovídal neznámý kněz, klekl si a
uvažoval-ale víc nyslel na domov než na své svědomí. Když
přišel na řadu, nebyl připraven a nemluvil. Kněz řekl:"Bu 9
du tedy mluvit já." A řekl mu všechny hříchy, uspořádané
podle času a místa, jejich počet i okolnosti. Nakonec do někdo
dal: "Garrone, poděkuj Matce Boží! Snažíš se šest let a ona nechtěl -věřit,
že Don Bosko tento dar má, řekl
tě vyslyšela. Zůstaň jí věrný a zachrání tě z velkých ne
mu:
"Jen at za mou přijde a tvrdí
bezpečí! "Dovedete si představit úžas mladého muže, když mu
řekl, jak před dlouhou dobou mu poprvé napadlo, stát se knějni, že to není pravda!" - Byl jsem
zem, jak se jmenuje a jak poznal jeho nitro. Druhý den zpo na náměstí a pozoroval tuto
vědníka potkal a dověděl se, že je to Don Bosko. To mi Gar scénu; pak přišli kamarádi a
rone sám vyprávěl, než odejel jako misionář do Ameriky .." slow za slow mi vypravovali."
"Chlapci důvěřovali Donu Boskovi tak, že při zpovědi o
exerciciích, když si už nemohli na nic vzpomenout, klekli
vedle světce a řekli: "Mluvte vy!" A Don Bosko každému vy
počítal s podivuhodnou přesností všechny jeho hříchy...
Chlapci jen dodali ANO - aby se tak sami obvinili. Jako
příklad ostatním jmenuji Dona Domenica Belmonte, prefekta
Zbožného saleziánského společenství. Potvrdil mi pravdi
vost tohoto divu, sám to jako student zažil.. .Ve svých
vzpomínkách mám zápis o promluvě Dona Boská jednou večer
mezi r.1860-1870. fekl:"Dosud jste při zpovědi říkali:
"Mluvte" a já jsem mluvil. Ale ve skutečnosti má mluvit
zpovídající se a ne zpovědník. Už nikdy vám nebudu před
kládat vaše hříchy. Tečí musíte mluvit sami, a když si ne
vzpomenete, pak vám pomohu."

"Můj spolubratr, kněz Pavel Ubaldi, doktor teologie a soukromý do
cent pro řečtinu na turinské uni
versitě, mi vypravoval: V létě v
r. 1885, když jsem chodil do kvar
ty, sdělil Don Bosko žákům této
třídy, že zná jejich svědomí a
budoucnost. Kdo se chce o tom pře
svědčit, at se ho zeptá ve sv. zpo
vědi. Chlapci ke zpovědi přišli,
a mnozí-mezi nimi i pozdější kněz
Delcaria, se vzájemně otevřeně
ujištovali, že Don Bosko poznal
přesně jejich vnitřní stav,popsal

jej a dával jim rady pro budoucnost, které
přesně vystihovaly jejich potřeby.
Je také dokázáno, že Don Bosko znal i svě
dční cizích osob. Příklad: Asi v r.1882
říkal jeden vládní úředník, že prý přišel
Don Bosko do Nizza Maritina. Poprosil ředi
tele tanního domu Dona Josefa Ronchaila, že
by se rád u Dona Boská vyzpovídal. Když se
jeho přání splnilo, řekl Donu Ronchailovi,
že mu Don Bosko po zpovědi řekl:"Promiňte,
ale hřích, který jste spáchal v osmnácti
letech za těchto okolností, jste snad za
pomněl." Padesátiletý pán pokračoval:"...
Jen to jediné postačí, aby byl svatořečen.
Z toho hříchu jsem se skutečně nevyzpoví
dal." To mi vyprávěl Don Ronchail sám."

všechny jejich hříchy a obtíže. Přitom nezáleže
lo na tem, jestli jsem ve zpovědi hříchy slyšel
nebo jsem mu je sám říkal. Jediný rozdíl byl v
ton, že když říkali své hříchy, bylo to, jako by
četli jednu větu na začátku knihy a druhou na
konci. Když jsem jim říkal jejich hříchy já,mohl
jsem je říkat popořádku a jasně uspořádané.Ještě
navíc jsem jim podle vyznání mohl dát napomenutí,
které opravdu zahrnovalo všecko, oo potřebovali.
Když byly tyto dny za námi, vrátil jsem se do
temnoty. Dnes večer jsem se pokusil, ale už to
není ono, jsem jako v přítmí. Mnohý se zeptá:
Vzpomíná si Don Bosko, oo v srdci každého viděl?
Odpovídám: Vzpomínám si na to jen nejasně, jako
někdo, kdo jednou přečetl knihu, si na obsah
vzpomíná jen nejasně. Proto ván teň doporučuji,
"V r.1868 chtěly s Donem Boskem mluvit dvě aby každý rady - nebo aspoň jedinou radu - kte
neznámé paní. Sotva je spatřil, řekl jedné rou jsem mu dal při zpovědi v ten den, si dobře
pamatoval a plnil ji. I když mě tato věc naplňu
z nich dříve, než sány promluvily:"Staňte
se klidně řeholnicí a nedělejte si starosti, je útěchou, také mě naplnila smutkem, protože
je to vůle Boží." Krátce poté jsem je viděl mnozí, které jsem čekal, nepřišli. Nechci říci,
že by jejich e>ercicie byly špatné, právě naopak;
vycházet a plakat. Ptal jsem se Dona Boská,
ale kdyby byli ke nně přišli, byl bych jim lépe
proč pláčí. Řekl mi důvěrně:"Jsou to dvě
mohl pomoci v duchovních obtížích."
sestry, jedna by ráda do kláštera a druhá
je proti tomu. Přišly si pro radu.""Ale
;..WÍZheům Schamoni: Wimdeot Aind Tatóachcn................

proč pláčí?""Poněvadž jsem jim řekl důvod
jejich návštěvy, aniž bych je vyslechl.Pro
to byly pohnuté.""Jak jste to mohl vědět?"
"Jsi zvědavý? Dnes v noci se mi zdálo, že
se mi přišly zeptat na radu. Sotva jsem je
spatřil, poznal jsem je a opakoval jsem
stejnou radu, kterou jsem jim dal ve snu."

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Sv.Otec dovolil, aby se zkoumala možnost blaho
řečení a svatořečení četných kněží, řeholníků a
laiků, kteří podstoupili mučednickou smrt z ru
kou komunistů za španělské občanské války v r.
1936 - 38. Počet obětí, které zemřely pro katolic
kou víru, se pohybuje mezi 7000 - 16000 osobami.
"Když skončily v r.1863 exercicie pro gymna-' 18.10.přijal sv.Otec v soukromé audienci Švédské
sisty oratoria sv.Františka Salezského,stě ho min.predsedu Olafa Patrného. Mj .hovořili o obno
žoval si Don Bosko, že jich někteří nevyu vent diplom.styků mezi Vatikánem a Švédském, pře
žili ke spáse duše. -V minulých dnech-řekl, rušeným v r. 1527 králem Gustavem Vasou.
-jsem viděl tak jasně hříchy každého z vás, Sv.Stolice založila středisko pro výrobu a rozši
jako kdyby byly přede mnou napsány, jenže
řování náboženských programů v televizi a video
někteří při generální zpovědi je popletli. kazetami. Jmenuje se Centro Televisivo Vaticano.
Tuto milost mi v těchto dnech dal Bůh k va Za středisko odpovídá správní rada -9 členůšemu dobru. Pak se mě někteří ptají, nevi- zatím je jich jmenováno 6. Rada jmenuje gener.
dím-li jako dříve do nitra. Musím odpovědět-’tajemníka a správního tajemníka. Činnost zaháji
Bohužel ne! Nyní přešel už čas, kdy jsem tu lo středisko programem o návštěvě sv.Otoe v Lurmilost měl." 10
dech. Podle novin Avenire je to 30 ti min. film v
anglické, španělské a italské řeči. Filmy se smě
Jednou Don Bosko onemocněl a už mezi mladé
jí promítat i v americké televizní síti, která
nepřicházel, sotva kdy ho viděli. Vzkázal
nejen žákům 4.třídy, ale všem mladým:"Střež je podřízena US biskupské konferenci/jen nábož.
vysílání ovšem/ a má nejméně 55 mil.možných divá
se jednoho hada, který se chce kolem tebe
omotat. "Ubaldi byl naivní a vykládal o tom ků. Na programu jsou další cesty sv.Otoe. Autor
náhodou jednomu chlapci. Ten strachem zbledl.textu k filmu o Lurdech se k domněnkám, že směr
a vykřikl:"Já jsem ten had! Nepozoroval jsi vatikánské televize bude určovat hnutí Comunione
e liberazione vyjádřil, že jeho spolupráce s tou
to, ale je tomu tak!"
to institucí je ryze zaměstnanecká stejně jako
Don Bosko sám vyprávěl: "Během těchto exerci-’jeho spolupráce s tiskovým orgánem tohoto hnutí.
cií jsem byl vůči mladým v takovém stavu,v Jako první pomoc pro zemětřesením postižené tu
jakém jsem byl dříve jen jednou. Po celou
recké obyvatele přidělil sv.Otec skrze papežskou
dobu jsem viděl do jejich srdce, jako bych radu Cor Unim turecké Charitě 25.000 dot. První
četl v knize. Viděl jsem jasně a přesně
pomoc poskytla i německá, italská a angl. Charita.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÄ

Seděli jsme v našem vagonu a báli se ve stanici Kipjatok vystoupit ze strachu, že by nás
někdo poznal a mohl přivést do nesnází. Právě jsme se chystali poobědvat, když někdo zakle
pal a zeptal se:"Je to vagon doktora Rachmanova?"
Zděšeně jsme vyskočili, ale nehlásili se. Hlas poručil:"Hned otevřít!"
S námahou jsme odsunuli těžké dveře. Venku stál mladý, ružolíci muž v uniformě. Pohled na
jeho růžové, dobře vykrmené tváře a revolver po boku nám prozradil, že je to čekista.
"Jste doktor Rachnanov?"ptal se otoe. "Ano." "Vracíte se ze Sibiře, kam jste rprchli s bílý
mi?" "Ano, "odpověděl otec pevně. "To je vaše rodina?""Ano. ""Náčelník vojenského obvodu soud
ruh Gorbunov nařídil, abyste k němu s rodinou přišel. Koně stojí před nádražím."
Pohlédli jsme na sebe; všichni jsme smrtelně zbledli. Jen Otmar stál klidně a díval se jako
vždy spokojeně, považoval to za docela obyčejnou věc. Ubohý Otmar, nikdy se nenaučí chápat,
co jsou schopni zdejší lidé udělat; ví asi, že existují čekisté, ale nechápe to...
"Gorbunov?" opakovala ztmulými rty matka. Vzponněli jsme si na vyžilou tvář s palčivýma
černýma očima, na dlouhý nos a výraz nenávisti, když kdysi Gorbunov hledal mého strýce, aby
ho zabil.
"Vagon zatím uzanknu, klíče si pak můžete vyzvednout u přednosty," řekl mladík.
Mlčky jsme šli za ním a vlezli do dlouhého kočáru, skvostného povozu, jaký mívali dřív jen
ti nejbohatší. Dvě nádherné klisny klusaly jako blesk dlouhými, širokými ulicemi města. Ne
měli jsme chuí se rozhlížet, ale přece mi napadlo: Jako všude, i zde nevidíme než rozedrané,
špinavé, vyhladovělé postavy, rozpadlé domy, zanedbané vily, místo výloh tenné, prázdné dí
ry. To bývalo kdysi pyšné a nejbohatší město v celém kraji.
Konečně jsme zastavili před vilou, která - v porovnání s ostatními budovami - byla v nápad
ně dobrém stavu. Koně stáli před vjezdem, voják otevřel bránu a vedl nás po mramorových
schodech, pokrytých rudými koberci, vzhůru. Nahoře nás přijala pokojská s bílou zástěrkou a
požádala nás, abychom si odložili. Pomohla nám a my se styděli za naše obnošené, zalátané
oděvy. "Prosím, počkejte v saloně!"
Vstoupili jsme do velké, světlé a vysoké místnosti. První nám padl do oka bílý perský kobe
rec vprostřed salonu. Patřil prarodičům, kteří si ho přivezli přímo z Persie, bylo to mist
rovské tkalcovské dílo. Nemohli jsme se mýlit, měl stejně žluté a modré květy! Mlčky jsme
se posadili. Všude koberoe, na podlaze, na zdech, na pohovkách.
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"Podívejte se,"zašeptala matka,"dědečkova podobizna!"
A skutečně - na zdi, mezi dvěma okny visel velký olejový portrét našeho dědečka, jako by
byl živý. A 00 bylo zvláštní, tento obraz jsme vůbec neznali!
"Pohled, skříň z dědečkova kabinetu," znovu řekla matka. A tak jsme poznali ještě zrcadlo
doktora Sarova, stojací zrcadlo z guvernérova domu a jiné předměty. Otec se stále rozhlížel
kolem, ale nepromluvil ani slovo.
Tu se otevřely dveře a vstovpili manželé Gorbunovovi. Oni i my jsme z trnuli údivem; nikomu
nenapadlo, že ti druzí se tak změnili.
"No, zestárli jste a jste pořádně rozedraní," řekl Gorbunov s drsným, dobromyslným smíchem.
"U vás to asi moc slavné s jídlem nebude! Ano, ano, utéct před rudými není právě příjeimé."
Gorbunov měl neobyčejně elegantní uniformu, všechno nové od krejčího, ale jeho tvář byla
bledá jako dříve, snad ještě bledší, a v očích mu plál stejně vášnivý plamen. Tuberkulóza
mezitím pokročila a jsem přesvědčena, že se příštího jara nedožije. Jeho paní však kvetla
a byla oblečena právě tak přepychově, ovšem nevkusně.
"Jistě že se nám daří špatně, jsme ubozí chudáci,"řekl otec. "Ale podívejme se, jak bydlí
buržousti!"
Otcova slova zněla hrubě a ostře. Zděšeně jsme na něho pohlédli. Byl bledý, ale klidný;
nedokázal se asi po tom, co zde viděl, už ovládnout, i když musel cítit, že mu jde o život.

Gorbunov zrudl:"Jste nůj host a muž Lydie Nikolajevny, dcery Nikolaje Michailoviče, kterého
si vážím. Nebýt toho, stalo by se ván něco zlého. Ale pro Rusa je host svaty!" Otec chtěl
něco namítnout, ale matka ho zatahala za rukáv a tak mlčel.
"Prosím, ke stolu!"řekl Gorbunov,"mám radost z tohoto setkání. Náhodou jsem se dověděl, že
jedete kolem a rozhodl se vás pozvat. Na Nikolaje Michailoviče nezapomenu. Vidíte, umělec
mi namaloval jeho portrét podle fotografie, že si je podobný?"
I jídelna mi živě připomínala dědečka: takovou hojnost jsme neviděli od posledních veliko
noc u něho. Červený a černý kaviár, jeseter, různé rybí konservy, dorty, pirožky - domníva
li jsme se, že tyto věci už v Rusku neexistují. Vše ve vzácných nádobách. Obsluhovala pokoj
ská v bílé zástěrce. Manželka Gorbunovova nás pobízela. Tu přineslo děvče stříbrný dědečkův
samovar. Matce vstoupily slzy do očí. Viděli jsme to, ale nepadlo jediné slovo.
"Proč si neposloužíte?" obrátil se Gorbunov na otce. "Děkuji, jsem sytý. ""Vy že nemáte hlad:
Je na vás poznat, že hlad máte.""Ne, jsme opravdu sytí,"opakoval otec energičtěji.
Ted začala prosit paní Gorbunovová a my si aspoň něco vzali.
U jídla mluvil skoro jen Gorbunov. Jak vysoké má postavení,
že ho těší po vítězství nad buržousty budovat novou společnost.
Mluvil nadšeně, ale jeho tvář ho vinila ze lži. Byla na ní vidět
jen nenávist a neklid-a snad se nemýlím-i strach. Strach ze
smrti, jehož hrůzu žádná útěcha nedokáže zmírnit.
"Lekli jste se, když vám řekli, že máte za imou přijít?" obrá
til se Gorbunov na mlčky sedícího otce.
"Proč bychom se lekali?"odvětil klidně otec, "viděli jsme a zaži
li toho už tolik, že nás nic nedokáže vylekat. Umřít jednou mu
sím, jestli ted nebo později, na tom moc nezáleží."
Gorbunov pohlédl se zájmem na otce: "Řekněte, co ván pomáhá hle
dět tak klidně vstříc smrti? Byl jsem u nesčetných poprav a mu
sím přiznat, že mnozí buržousti umějí umírat."
"To je prosté - je to víra v Boha, víra, že když vyhasne tento
ubohý život, není všemu konec. Snad jste ještě neza
pomněl slova:"Pojdte ke mně všichni, kdo se lopotí Ve veku, v kterém umučen byl Ježiš,
te a jste obtíženi, a já vás občerstvím..." Ostatně, na ramena svá vzal jste jeho křiž.
když už o tom mluvíme, můžete nám říci, co se stalo Obětoval jste svoje mladá léta,
studentu Akulovovi, kterého ráno odtedli od vagonu?" pro těžkou práci na úhoru světa,
"Akulov? Bývalý bílý důstojník, že?" zkřivil Gorbu abyste duse vedl k Bohu blíž..
nov rty v pohrdavém úsměvu, "ten je asi už dávno
A bylo Vám již tricet osm roků,
zlikvidovaný."
když na kněze Vás biskup posvětil;
"Už? Tak brzo?" zvolal otec vyděšeně.
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byla to pro Vás chvile požehnaná,
"Jestli vás to zajímá, zeptám se. "Zvedl sluchátko
když o primici pozvedl jste Pána,
a zavolal CEKU. "Oblastní ČEKÁ? Ráno jste zatkli
jemuž jste celý život zasvětil...
studenta Akulova. Co je s ním? Ano?. .Kdy..? Hned
ráno!. .Děkuji."
Jen deset let jste Bohu věrně sloužil
Zavěsil a vrátil se ke stolu. Pochmurně řekl ^’Zlik a farniky své učil dobre žit. .
vidován. "
než přišla temná doba deformace,
Zvedli jsme se a začali se loučit. Koně nás odvezli Vás obvinili, že jste lhář a zrádce,
na nádraží.
jenž nebezpečně pobuřuje lid!...
Bylo mi velmi smutno. Myslela jsem na divokého, kru
Celé tři týdny mučili Vás kati,
tého a krvelačného Gorbunova, proletáře, který dájen
modlitbou jste dny a noci žil,
belsky nenáviděl buržousty. Byl to strašný, skliču
než pře trpěl jste všechnu zlobu lidskou
jící obraz, který se táhnul mou pamětí. Ale chráni
la jsem se toho, abych k vůli tomuto člověku zoufa a posvěcený krvi mučednickou,
z lásky ke Kristu život položil.
la nad jinými. Byl aspoň člověkem, který dělal vše
pro svůj ideál. Ale ted tentýž Gorbunov, který kdy Dnes s Václavem, Janem a ostatnimi,
si, plný těchto ideálů, nevzal ani kopějku z majet prošité Boha za svou českou zem,
ku mého dědečka, byl buržoustem, právě jako všichni, aby náš národ přečkal těžké doby,
které usmrtil. Kdyby mi to byl někdo vyprávěl, byla po krutovládě násili a zloby,
bych mu nevěřila; ale viděla jsem to na vlastní oči. láska a pokoj aby vládly všem.
Ano, Gorbunov vraždil buržousty; ale buržoasie zví
Vzpomínka na Patera TOUFARA, který byl
tězila, nebot Gorbunov se sám stal buržoustem!
v r.1950 umučen komnnistv.
"JAKO MNE PRONÁSLEDOVALI, TAK I VAS BUDOU PRONÁSLEDOVAT...." (Sv.Jan 15 - 19).

„NEZNÁMÉMU BOHU”

vypořádali s katastrofami své doby tím, že
7.í deal i zoval i lidi, kteří v neštěstí doveUkázka z knihy te levizního biskupa F. J. SHEENA:
-dou
zatnout zuby a vydržet. Stolkové naší
VZESTUP K BOHU. Dílo je připraveno k tisku v nakla
datelství Křestanské akademie, příští rok se vsak doby/někdy se nazývají existencialisty/
musejí tisknout důležitější knihy - proto zde uve reagují na vnitřní katastrofu moderního
řejňujeme jednu kapitolu, abyste se měli nač těšit. myšlení podobně. Srdce filosofa, který ne
má Boha, reaguje úzkostným výkřikem a sté
TI, KDO HO NAŠLI A TI, KDO HO HLEDAJÍ
náním. To tajemné a paradoxní, čím se svět
Přes všechno sobectví a strach, který nají lidé z stával člověku hádankou, vniklo už i do
dobra, přes jejich nenávist k pravdě, má Bůh své
lidského srdce, člověk se stal hádankou
cesty, jak se zmocnit duše. Na světě jsou jen dva sán sobě a je sán se sebou v rozporu. Sku
druhy lidí: ti, kdo ho našli a už ho milují a ti, tečnost, že se zájem přenesl z kosmu k člo
kteří ho hledají. K těm druhým musíme počítat ne- věku, z vesmíru k lidskému duchu, od člo
věrce, fanatiky, hříšiíky, kteří nikdy ani nepo
věka jako problému k problému člověka,sta
myslili na obrácení, rozmařilé světáky, tyrany a
ví obhájce božského principu před úlohu
jejich ochotné přisluhovače. Zhruba řečeno, dají
velmi náročnou. Buä se může pokoušet při
se rozdělit na lidí z doby předkřesEanské, kteří o mět moderního člověka, aby přes sebe do
plnosti Ježíše Krista nic nevěděli, na po-křesEany hlédl do přírody a do vesmíru a hodnotil
naší západní kultury, kteří sice Krista kdysi měli, obvyklé důkazy Boží jsoucnosti. Nebo může
ale vzdali se ho a konečně na skupinu v čase
začít přímo člověkem, jaký dnes je:
rozptýlenou, totiž proti-křesEany, kterým jde
uzavřeným, nespokojeným, zoufalým,
o to, aby památku a vědomí o Kristu zcela vy
cynickýn, ateistickým.
mýtili a jejich horlivost ve službě Antikris
TUTO KRATŠÍ CESTU K DUŠÍM VOLÍVAL
tově nás zahanbuje. Kdosi to vyjádřil takto:
NÁŠ PÁN, když s nimi chtěl navázat kon
"Ti ne/Zepií jéoa matátni, zatimeo ti nejho^Šň
j-iou. pink. vátnivé éiiy." Ale všechny tyto skvpiny takt. Milost Boží nechce, abychom byli
všichni stejní. Tak vidíme Pána, jak u
tvoří lidé, kteří hledají Boha.
Na těch, kdo dnes Boha hledají, je zajímavá jedna studně rozmlouvá s ženou, která si v po
ledním vedru přišla pro vodu, což by v
věc: nejsou na cestě k Bohu poznáním přírodních
palčivém orientálním poledni nikdo neudě
zákonů, nýbrž skrze své vlastní JÁ. Na moderního
člověka nejméně působí řád hmotného vesmíru, kter> lal jen tak. Přišla v tu neobvyklou dobu,
nutí rozum hledat příčinu, ale nepořádek a rozer- protože to byla veřejná hříšnice, cizolož
vanost v duši je popudem velmi naléhavým. Ne snad ná, a ostatní pořádné ženy ve vsi nestrpě
proto, že by nebyli logičtí. Ale dnes nebývá rozurr ly, aby chodila pro vodu s nimi, za ranní
natolik vzdělán, aby mohl při hledání pravdy sle ho nebo večerního chládku. Co udělal náš
dovat zákony formální logiky. Odmítají-li duše vy Pán, který chtěl té ženě pomoci? Co mohla
jít hledat na cestě rozumu, může si je Bůh přitá mít Boží Nevinnost společného s ženou pět
hnout jiným způsobem. Duše může vycítit Jeho stepy krát rozvedenou, která navíc mívala milen
ce? A přece něco společného měli. Ke stud
na své osamělosti a prázdnotě.
ni je oba přivedla žízeň. A mají-li lidé
TI, KDO DOSUD NENAŠLI PLNOST BOŽSTVÍ VE ZJEVENÍ,
žízeň, mají něco společného.
bývají neuspokojeni. Člověk je totiž stvořen k to Z tak prosté skutečnosti vycházel Pán,když
mu, aby Boha poznával, miloval a jemu sloužil. Ne- chtěl, aby žena zatoužila po jiných prame
může-li to dělat bud pro nedostatek víry nebo z
nech, po míru a po radosti. Několika argu
jiných důvodů, je jeho život nepřirozený. Je jako menty ji měl k tomu, že mu nejprve řekla
lev z pouště, odsouzený žít v zajetí klece v zoo "Žid", potom "Pán", "Prorok","Mesiáš" a
logické zahradě velkoměsta. Jako strom, který vsa-nakonec "Vykupitel světa." Pán začal
dili do jalové půdy a on z ní nemůže žít. Lid
u jejího problému - u žízně. Ale by
ská duše může plně žít jedině v Bohu. V jiné
la tu i osamělost, nespokojenost,
atmosféře se nemůže svobodně rozvíjet a
lidská bída. Pokusila se sice od
kvést. Pokud nenajde život v Bohu, aby zúpl
vést řeč od nepohodlného tématu
nila své nedokonalé bytí, pokud nepoznala ab
mravní obnovy, zeptala se tedy na
solutní pravdu jako oporu pro své rozkolísané
horu, kde se má vzývat Bůh. Ale On
myšlení a nezná cíl, k němuž by zaměřila svo^i lás jí řekl:"KAá£ouóív/ Bozi je ve vaó.” A
ku, musí být nespokojená a ptává se:"Síojí vůbec
tak v několika minutách její žízeň prošla
za to takhle, zit?"
změnou: od té chvíle už toužila jen ohlá
sit jeho jméno a přimět i ostatní k tomu,
VE SVĚTOVÉM NÁZORU, KTEŘÍ MAJÍ LÍDĚ OD KONCE II.
SVĚTOVÉ VÁLKY, obráží se tento stav lidského nitra aby ho milovali.
TÉTO METODY UŽÍVAL TAKÉ SV.PAVEL. - Bral
velmi zřetelně. Myšlení je laděno pesimisticky,
když pro nic jiného, tedy proto, že se vyvíjelo v lidi takové, jací jsou. Když přišel do
době katastrofy. Stoikové klasického starověku se pyšného středu světa, do Athén, pátral
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jako každý správný hlasatel víry po něčem,
co by se dalo spojit s dobrem. Když si Pa
vel prohlížel stříbrné a zlaté bohy v Pan
theonu, objevil nápis nad jedním oltářem a
začal:’’Atéňané.' Jak. pozoauji, jste, po kaž
dé stnance Lide' náboženští. Když jsem se
totiž pnacházet a pnohLížet vaše památnosti,
pniset jsem také na jeden ottáá s nápisem:
NEZNÁMÉMU BOHU. Co vy tedy neznáte a pnece
to ctíte, to já vám zvéstaji."(Sk 17,22-23)
Začal tedy Pavel s lidmi takovými, ja
cí byli. Vycházel z toho, že při
svých pověrách mají Atheňané schopnost-třebaže ještě nerozvinutouuctívat toho Boha, o němž jim při
šel kázat on. Nevytvořili ho lid
ské ruoe, ale on stvořil všechno.
Poslal svého Syna, aby svět za
chránil. Pak mohl Pavel mluvit i
o Synu, který přinesl světu mož
nost, očistit se od hříchu a mož
nost vzkříšení.
K LIDEM DVACÁTÉHO STOLETÍ MŮŽE MLUVIT TEN,
KDO BOHA OPRAVDU MILUJE asi takto:" Když se

pnocházím vašimi uLicemi^ vidím íada soch,
postavených neznámým bohům. Také htedáte
B^ha, kteného neznáte. Vidím tu pomník Matx.av. áno-Manx sLibovat všem knásu všeobec
ného bnatnství. Vát ván je vsak nemaže,pro
tože nevěší, v otcovství Boží. PostaviLi
jste pomník Sigmanda FRE UVO VI, ktený vám
sLÍbit pokoj duše. Vát vám jej však nemaže,
pnotože popřená existenci Boha, popíná nut
nost zbavit se hnxcha. Bnatnství a duševní
pokoj, ktene' nemáte a htedáte, mažete najít
jen v otcovství. Božím a ve vykoupení Ježí
šem Kntstem."

cikádovat, k nám vnikne Bůh, i když se náš ro
zum postaví proti víře falešiými zábranami a zá
tarasem nečistého myšlení,aby Bohu uzavřel oestu.
LÁSKA K DOBRU - jsou první padací dveře do duše.
Hledání radosti, přátelství, láska, uznání,srov
nání mezi dobrým a zlým - to vše naznačuje, že
za těmito dobrými věcmi je ještě něoo většího,
když nás tyto vytoužené věci sány o sobě nemohou
zcela vyplnit. Každé sebemenší dobro, kterého si
ceníme, je znamením naší touhy po Absolut
ním Dobru. Tvrdíme-li, že máme rádi dobré
věci, ale neuznáváme DOBRO-BOHA, je to ja
ko bychom tvrdili, že máme rádi sluneční
paprsky, ale neuznáváme slunce. Sluneční
paprsek nepřenese sice do pokoje samu
podstatu slunce, ale právě tím paprs
kem se na něm podílíme.
r dobrém jablíčku nebo v hodném člo
věku není sice přímo kus Boha,ale
máme jimi podíl na jelio dobrotě.
Nikdo nenůže mít rád něco dobrého
a nebýt ovlivněn také milovat
DOBROTU. A tak se ti každým přáním, radostí či
láskou vkrádá do srdce BUH.

I ZLO DĚLÁME PROTO, ŽE SE NÁM ZDÁ NĚJAK DOBRÉ.
Mýlíme se jen ve volbě. Dokonce i k nihilismu se
člověk přiklání proto, že se mu jeví nějak dobrý.
Cpilci se zdá dobrý alkohol, chamtivci majetek,
chlipníkovi sexuální nenasytnost. Vše, co Bůh
stvořil, opravdu dobré je. Dobrý je i oheň - ale
můžeme v něm také uhořet. Dobrá je voda-ale může
me se v ní utopit. Tak může milovat nejzavilejší
ateista bezbožectví jen proto, že se mu jeví ně
jak dobré.
ČLOVĚK DÁVÁ VŽDY PŘEDNOST TOMU, CO POVAŽUJE ZA
DOBRÉ. Proto se žádný lidský život neskládá ze
skutků jen špatných. Vrah může cítit vděčnost za
JAKO VŠICHNI POHANÉ JSOU I DNEŠNÍ ATEISTÉ
dobré slovo. Na zloděje může zapůsobit hodné dí
VYPRAHLÍ ŽÍZNÉ A NESPOKOJENOSTÍ. - Často
tě. Dobré skutky našich životů jsou promíchány
bývají fanatičtí a plní předsudků a mají
se skutky špatnými. Nikdo nepronásleduje stále
všeho "po krk". Jsou jako vězňové, zavřeni
druhého, nebo se stále nerouhá Bohu. Hříšník mů
do svých starostí a své úzkosti. Jsou-li
že s láskou pěstovat růže, ošetřovat nemocného,
mladí, mohou mít ještě iluze, nezklamaly je zasadit sousedovi nové obutí na auto. V každém
dosud falešné radosti neúplného života. Ale z nás jsou reservy přirozené lidské dobroty. Ne
jakmile člověk pocítí tíhu svého unaveného jsme nevyléčitelní. Kdo vidí naše dobré skutky,
JÄ, zaznívá k němu božská výzva:’’Pojdíe ke může nás i obdivovat - i tehdy, je-li člověk do
mne všichni, kdo se Lopotíte a jste obtíže svého hříchu zakován jako vězeň do okovů, jedná
ni a já vás obcenstvím. ’’ (Mat 11,28).
někdy v rozporu s hříšným konáním, tak dobře, že
JAK n6že mít člověk, toužící po míru, jis si zaslouží uznání. Takové chvíle jsou jako čis
totu, že b8h, které ho zve, skutečné exis té držadlo u špinavého vědra. Za ně může Bůh po
zvednout duši do svého míru.
tuje? - Jak se může odvážit věřit v Boha?
A jak má osvobodit své zajaté JÄ?
NUDA, OMRZELDST, PŘESYCENÍ, OŠKLIVOST, OSAMĚLOST
V naší hradbě jsou dva průlony, dvěma skry MELANCHOLIE, ZOUFALSTVÍ jsou druhé padací dveře,'
tými cestami může do naší duše vniknout Bůh. jimiž nůže Bůh vstoupit do duše, která před ním
Na tomto kusu naší přirozenosti nemůžeme
utíká. I když často volíme zlo, možnosti volby
nic změnit, Bůh do nás při stvoření zabudo nejsou zmařené, i oslabená vůle má šanci. Každá
val dva vchody, jakési padací dveře. Těmito vášeň je konečná, protože se vztahuje ke koneč
tajnými vchody, které nemůžeme ničím zaba- ným věcem a duše zůstává nenasycená. Smyslný
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člověk má ještě možnost, kterou neuskutečnil, akord se může stát naším spolupůsobením, stačí
který se nepokusil zahrát: nikdy to nezkusil s
jen chtít. Sv.Bernard to vysvětluje:
nekonečném. Nebývá pravdivé tvrzení, že jsme
"Nedá óe vozícíit. působení Bohg apuzkusili všecko^nepokušili jsme se ještě o nej
sobení vu£e. Vychází, z obou. Působe
větší dobrodružství. "Oko Ae mnaóí/tó w-dzrúir
ní Boha a odpovéí cíověka jdou. /tuku
acho m ne.nap£ní. óčyŽzn-cm." (Ka.z 1,8), nenajde
v /tuce." Vzchopí-li se vůle a chce,
me uspokojení v dobrech časných. Jako ryba po
co předtím nechtěla a mívala proti
třebuje vodu a pták prostor, lidská duše po
tomu předsudky, už se do předchá
třebuje nekonečnost Boha. Pomíjíme-li TWO,
zejícího stavu ochabnosti nevra
pro něhož jsme byli stvořeni, trpíme
cí. Otvírají se jí nové výšiny.
prázdnotou a omrzí nás vše, čeho jsme do
Co bývalo neurčitým vztahem k
sáhli. Tato omrzelost je negativní for
dobru, může vzrůst ve vášni
ma Boží přítormosti v nás. Omrzelosvou touhu po nekonečnu."Všem,
tí vstupuje do nás Bůh; zabránímekdo ho pšíjatí, dat moc, Stát
li mu vstoupit, omrzelost poroste
se Božími dŽtmt, tem, kdo věíí
a zesílí. Nepomine, pckud duše ne
v Jeho Jméno."(Jan J ,12).
vpustí HOSTA a věčného HOSTITELE.
BOHU UNIKNOUT NELZE. Je možné
Tak vstupuje Bůh tajnými vchody do života
setkat se s ním ne s nenávistí,
sobce či nevěrce, vstupuje tím, co miluje
nýbrž
s láskou. Škrtnout ho ze
me tím, oo nám chybí. Uděláme-li něco dobré
života není prostě možné. Choe-li
ho, dá nám něco ze své radosti, děláme-li něateista prohlásit svou nevěru, mu
oo špatného, dopouští omrzelost a sklíčenost,
sí vyslovit slovo Boží. Kdo nená
působí v nás jako touha.
vistně pronásleduje věřící, vyšlo
S KAŽDÝM NASYCENÍM SE VYNOŘÍ NOVÁ TOUHA. Sami se
vuje slovo Ježíše Krista. Komunisté,popí
za něčím ženeme a sami jsme stále pronásledování.
Hledáme nekonečné a ono hledá nás. Dobrý Pastýř ne rájící jeho existenci, musejí datovat své
propagandistické akce letopočtem Kristova
přestává hledat zaběhlou ovci.
Sv.František Saleský má hezké podobenství: koroptve narození. Kdo Ho odmítají méně výraznou
prý rády kradou vajíčka, jen aby je mohly vysedět. formou, vyznávají Boha každým nesplněným
Ale sotva vylíhlé kuřátko pod křídly zlodějky slyší přáním, touhou po lásce, po vědění. Lako
volání své matky, utíká k ní, opouští falešnou mat mec, který chce mít víc, vědec, který
chce víc vědět, hýřil, který chce víc uží
ku. I do nás vložil Bůh nesmírný stesk, který nám
při zlodějském lákání těla, bohatství a moci nedo vat - ti všichni vztahují roztřesené ru
ce po Bohu, když doufají najít ve svých
přeje klidu, takže nakonec přeoe vlétneme do Jeho
náruče. Jenže u nás nestačí instinkt, máme rozum a touhách Nekonečno.
NEEXISTUJE JEDINÁ DUŠE, U KTERÉ BY BŮH
svobodnou vůli, ty podmiňují náš návrat k Bohu.
NEZAKLEPAL.
fly Ho podle zaklepání nepo
INICIATIVA VYCHÁZÍ VŽDYCKY OD BOHA-aí poslechneme
znali,
protože
Ho málo známe. Podle kro
či ne. Ještě nenyslíme na to, že bychom ho měli
hledat, a On už hledá nás, nenapadlo nás, pozvat HO ku, podle klepání poznáváme lidi jen dob
a On už klepe. Miluje nás dřív než se odhodláme Ho ře známé. Boha jsme nepoznali a klepání
milovat. Napřed všechno dostaneme, abychom mohli dá jsme přeslechli. Jak stále svítí slunce,
vat. Život je dar. Výchova je dar. Všechny milosti tak stále působí v duši Bůh. Jeho zname
jsou dary Boží. Božského vetřelce nemůžeme ze své ním může být úzkost, nezdar, starosti,
ho života vypovědět - skrývá se - v každé naší ra hlodavá pochybnost. Jeho zaklepáním může
dosti i bídě. Nemůžeme mu zabránit, aby do naší du být tušení: na těch řečech o věčnán živo
tě může něco být! Zaklepáním Božím bývá
še vstoupil, ale můžeme mu jediným slovem ukázat
také cmrzelost a rozčarování po hříchu,
dveře - zkrátit ji na minimum.
ošklivost nad sebou, nespokojenost, když
Předpokladem pro spolupůsobení s Bohem je, že si
jeho přítomnost uvědomíme. Přání, poznat ho, vedek nás potká zklamání či utrpení.
tomu, že jeho přítomnost postřehneme. Nevezmeme-li První příležitostí, abychom Bohu otevřeli
ho na vědomí, jsme jako lidé s čichem, kteří nevní bývá někdy nemoc. V těle nastalo rozladě
ní, duch začne přelaďovat své hodnocení
mají vůni, chutí neokoušejí sladkost, neprožívají
libost doteku, ačkoliv mají hmat. Nemá-li nevědomý věcí. Nemoc člověku obvykle bere povrch
ní radosti a zábavy. Duše náhle poznává,
člověk chuí do učení, je mu jedno, setká-li se s
hlupákem nebo učencem. Duši musíme na Boha připra že není tak těžké se bez nich obejít. Je
volnější a klidnější právě bez nich. V
ví t-pak ucítíme Jeho přítemnost. Miluje-li člověk
dobra tohoto světa, pozná Boha, až si zamiluje Jeho tichu nemocničního pokoje člověk poznává,
kolik času vyplýtval na zbytečnosti, jak
dobrotu nad všecko dobré na zemi.
nerozumně užíval svých sil, kolik světla
Sv.Tomáš říká, že samo působení Boha na naši duši
mohl získat jeho duch, kdyby byl tolik
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neproklábosil.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Ale Bůh nás nemusí srážet nemo 28.října uzavřel sv.Otec VI.valné shromáždění bisk.synody v
cí, aby si našel cestu do naší synodální aule promluvou na tóna: "Obrácení - první slovo
duše. Každé neštěstí a neúspěch evangelia." /To je výzva sv.Jana Křtitele/.
může být egoistovi náznakem, že 7.11.přijal sv.Otec 1100 účastníků mezinár. kongresu rodiny.
štěstí nenajde na těch oestách, Zdůraznil povinnost společnosti, poskytnout rodinám všechnu
kterými se pustil. Dokáže-li se možnou ochranu.
duše v takové chvíli odvrátit 29.října odeslali z pověření biskupské synody kardinálové J.
od vypočítavého dohadování a od Cordeiro, T.Manning a J.Ratzinger telegramy vyslanci SSSR v
poru, otevře-li místo toho brá Itálii Nikolaji M.Lunkovovia pres.Husákovi, kde s politová
ny dokořán, vstoupí Boží milost. ním konstatují, že úřady SSSR a ČSSR nedovolily kardinálu
Přináší takový mír a utišení,že Vaivodoví z Rigy-Loty šsko, biskupu Povilonisovi-Kaunas-Litva
je to předchuť nebe.
a monsiňoru Jánu Hirkovi z Prešova zúčastnit se synody. Záro
TRAGEDIÍ NAŠICH ŽIVOTŮ není to, veň jim a biskupu J.B.Outhayovi z Laosu zaslali telegram,kde
že musíme mnoho trpět. Tragika je ujišťují svou solidaritou, děkují za jejich modlitby a
je v tom, že chodíme blizoučko oběti a prosí Pána, aby je bohatě odměnil svou milostí za
kolem svého štěstí a nenajdeme jejich žal nad tím, že jim bylo zabráněno se synody zúčastnit
je. Ti, kdo odmítají Boha, jsou V Římě se připravuje blahořečení vorsilky Blondíne Merten.
jako ti starodávní zlatokopové, Při gener.audienci 26.10.vyzval sv.Otec politiky všech zemí,
kteří se zlata minuli a museli aby se snažili o mír. Kard.Casaroli poslal pozdravné posel
ství světovému kongresu katol. tisku v Dublině. Před papež
je nechat příštím generacím.
Chyba ovšem není v Bohu, chyba skou komisí pro duchovní péči o lidi bez domova vypravovala
Matka Tereza o nouzi uprchlíků v Bangladéši.
je v nich.
Hlavním důvodem, proč podávanou 28. října vedl sv.Otec křížovou cestu s účastníky synody na
ruku Boží milosti z duše vyhánínám. sv.Petra. Týž den gratuloval vídeňskému ardb. kard. Konime je právě to, že se nechceme govi k padesátému výročí vysvěcení na kněze.
vzdát svých sobeckých návyků. Prelát Genevein z Mnichova varuje před tím, aby se v kosteVíme, že jen tím, když se jich lích konaly koncerty, diskuse, divadla - a tím se posvátné
zříkáme, zajišťujeme si mravní místo, určené službě Bohu a nodlitbě zesvětšfovalo. V někte
předpoklady , požadované pro rých obcích Švýcarska se konají výroční schůze občanů v koste
le, ale proto, aby jim Bůh při rozhodování pomáhal a žehnal.
sjednocení s Bohem. 16
Koncem října přijal sv.Otec amerického komponistu Leonardo
PO BOHU I DNES TOUŽÍ MNOHO LIDÍ, Bemsteina, který dirigoval v Římě tři koncerty orchestru
Ale chtějí HO mít podle svých Accademia di Santa Cedlia.
vlastních podmínek a představ. Sv.Otec vysvětil v Sixtinské kapli na biskupa rakouského saNechtějí to, co chce ON. Ne
leziána P.Aloise Sticklers, zástupce knihovníka svaté řím
ústupně trvají na svém, nábožen ské Církve.
ství by se mělo podřídit jejich Záverečný dokument 33. gener, kongregace jesuitů :,rPoslání Tova
představám a přáním. Odmítají, ryšstva Ježíšova, v dnešním světe" vyzývá jesuity ke spolu
aby jim pravdu zjevoval Bůh.Tak práci s papežem a s diecézními biskupy. Zasedání trvalo 54
jejich nespokojené hledání zů dní a bylo zakončeno mší sv. nového generála P. Kolvenbacha
stává negativní.
s 220 účastníky kongregace z 84 jesuitských provindí. Závě
ALE BŮH NÁS POVAŽUJE ZA HODNĚ
rečný dokument zdůrazňuje "poselství návaznosti na minulost a
důvěru v budoucnost "/tedy ne v Boha?/. Zároveň přiznávají
LÁSKY, i když se mu vzpíráme.
Nemiluje nás proto, že bychom jesuité, že se při snahách o spravedlnost udělalo mnoho chyb,
sami o sobě byli takové lásky např .přemrštěnou snahou, jež komolila celistvost evangeliza
hodni. Miluje nás proto, že nás ce a nebezpečí falešného vztahu k pozemskému životu nebo ry
cele do své lásky ponořil. Do ze k Časným věcem namířených činností. K dosazení ideálů, ob
konce ani nečeká, že ho budeme sazených v dokumentech min.kongregací:Jesuité dnes a Naše
poslání dnes - je nutná pravá ignadánská chudoba, která,
milovat. Jeho láska k nám už
sama nás činí dokonalými. Když umožňuje i větší solidaritu s chudými světa.
jí dovolíme, aby v nás bez zá Zakladatelka sester sv. Doroty Paola Frassinetti bude svato
bran působila, když před ní ne řečena papežem 11.března 1984. Den svatořečení připadá na
budeme uhýbat ze strachu, že se 150.výr.založení kongregace. S.Paola/18O9-1882/byla blahoře
náš egoismus bude muset lecčeho čena Piem XI.v r.1930. Na její přímluvu se stal další zázrak.
vzdát, jsme na nejlepší cestě k Sestry se věnují hlavně výchově ve školách.
onomu oblažujícímu štěstí, kte 20.října přijal sv.Otec ekumenické poutníky z Frankfurtu.
ré nám svět nemaže ani dát, ani Zdůraznil, že celá Církev je schopná života jen čerpá-li
ze svých západních a východních kořenů - nadhodil tím roz
vzít.
hovory katolíků s pravoslavnými.

STŘÍPKY Z JAPONSKA Většina nápisů

a ukazovatelů
je jen v jejich písmu. Vypadá
Když jsem odjížděl na Dálný Východ-přes Kloten-jako bych jel
jako mnohonozí broučci - to
na výlet za humna; žádné cestovní starosti, kde budu spát, kam
jejich písmo. V latince jsou
jít, na co koukat a tisíc jiných turistických starostí. Žádný
Polyglott, žácíiý Beadecker, vše bylo vyřešeno na dvou lísteč jen reklamy-takoví jsou to
cích, které mi vsunula má starostlivá chot do kapsy. Jeden od rošťáci. Můžete si přečíst,že
támhle je reklama Toyoty a tu
Otce Vondry s adresou P.Kozáka v Hong-kongu a druhý od Otce
hle Sonyo, ale hledáte-li Mabiskupa Skarvady s adresou P. Armbrustera v Tokyu. A Otec bis
runouchi-avenue, nenajdete to.
kup dodal:"Navštivte ho, je to můj přítel ze studentských let,
Dělal jsem to tak, že jsem si
rád si s vámi pohovoří a poradí." Že všechno nakonec dopadlo
nechal od známých napsat v ja
docela jinak, nebyla vina ani Otce biskupa, ani P.Armbrustera.
ponštině, kam chci jít, a pak
O
□o Tokia jsem přiletěl v neděli kolem S.hod.večer, už byla tma. jsem chodil jako slepec s ce
Když jsem zatelefonoval na číslo Sophia University, kde prof. dulkou. Překvapilo mě, jak má
P.Armbruster působí, ozval se automat v japonštině. Vytočil
lo jsou poamerikánštělí. Je s
jsem ještě jednou a požádal slečnu z cestovní kanceláře, aby
podivem, že téměř po čtyřice
mi řekla, co to tam povídají. Prý jsou prázdniny a universita ti letech obsazení americkou
je zavřená. A teď si Evropánku pomoz! Všechny prospekty a bro armádou/a je jich tam stále
žury o Japonsku jsem nechal doma-nač zatěžovat kufr? Po čet
asi 40 tis.,i když je není vi
ných telefonech jsem nakonec nocleh sehnal. Byla skoro půlnoc, dět/, jejich okupanti je ne
když jsem přijel ke svému ryokánu. Cizinec v Japonsku může v
přinutili ani trochu se zamepodstatě bydlet trojím způsobem: a.westem-sty le hotel/ne jako rikanisovat. Nebo třebas ani
hotel v kowbojkách, ale evropský nebo americký typ hotelu/,b. nechtějí!? To u nás v Česko
ryokán-domácí tradiční bydlení,c.v templu na rohoži. Má první slovensku naší osvoboditelé
noc byla v ryokánu. Teprve ráno jsem si jej pořádně prohlédnut jsou jinačí kádři! Ti tu ruš
Spal jsem na matraci na zemi. Když jsem vstal, bylo mě ke stro tinu cpou přes maminky ještě
pu. židle žádná, jen podušky na zemi. Lhiyvadlo ve výši kolen, do nenarozených^dětí1
asi se myjí vkleče, a v zrcadle nad unyvadlém jsem viděl jen
Ale nejen nápisy, i s liďni
dolní polovinu těla. Zaplatil jsem 4500 yenů-asi 40 frs-podě- je to stejné. Vidí-li, že k
koval a šel hledat a našel western.
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nim jdete s mapou v ruce,
prchají
před vámi. Ani v tako
Poznat trochu Tokyo je sisifovská práce. Je to obludný kolos
vých institucích jako informa
jedenáctimiliónový, letiště je od středu města asi 100 km.
Autobus tam jede po dálnici skoro půldruhé hodiny. Doprava je ce nebo cestovní kanceláře ne
perfektní, metro každé 2 minuty, ale problém je v něčem doce uslyšíte dobrou angličtinu.Bo
lí vás více ruce než jazyk,
la jiném: v nacionalismu a tradicionalismu jejich obyvatel.
když se jdete na něco zeptat.
Tradicionalismus je i v stolo
vání. I když v restauracích
nesedíte na poduškách u nízké
ho stolku-jako v rodinách-jíd
lo servírují s dvěma hůlčička
mi a je k tomu třeba hodně
trpělivosti honit s těmi
dřevíčky zrnka rýže po talíři
po stole, ba i po saku. S tím
oblékáním byl také problém.Má
milá chot mi nacpala kufr
tričky a krafasy, ale to tady
neplatí. Každý Japonec v bílé
košilce s kravatou i v tom
největším vedru. Za celou do
bu jsem potkal jediného člo
věka v kratasech-a to byl
Francouz. V tričkách tu necho
dí ani zametači. Všude je per
fektní čistota, uvnitř i ven
ku. Na ulici každých 50 m za
metač s koštátkem a lopatkou,
v parcích desítky čističů.

Prodavač, pokud nemá zákazníka, smejčí had cesta stojí asi 160 frs. 2. obyčejné vlaky s po
rem a oprašuje tu svou existenci.
loviční cenou a čtvrtinovou rychlostí. Rozhodl
O
jsem se, že pojedu oběma, nejdřív tím pomalým.Na
PRACOVITOST A DISCIPLINOVANOST. - Tu jsem
nástupišti je dokonalá organisace-jako všude v
viděl všude na ulicích, na stavbách i na
universitách. A myslím, že moc placeni ne Japonsku. Na zemi jsou napsaná čísla vagonů a po
jsou. Asistent na universitě má 800 dolarů loha dveří. Tam se také staví lidé do fronty.
měsíčně. To laborant u nás má dvakrát tolik Vlak praskal ve švech, když jsme se rozjeli.Všu
de stojí lidé-úkaz ve švýcarských vlacích nevída
a ještě se mu to nelíbí. Ovšem, udělá-li
asistent doktorát a ukáže, že něco umí,hned ný. Zde je vidět, že je jich přes 100 miliónů.
mu to skočí na 3000 dolarů i více. Myslím, Když se vlak rozjel, s hrůzou zjištuji, že je to
že tohle je hlavní příčina japonského eko courák, který staví všude-tedy Karlín, Dolní Po
černice, Kyje, Úvaly atd.až někam za Prešov. Li
nomického zázraku. Disciplinovanosti i osob
dí neubývá, ba naopak. Teprve někde za Olomoucí
ní. Každý den v polední přestávce, když se
se to začíná vyprazdňovat. U Žiliny začíná sví
vyvalí davy do ulic, část jich jde ke koryt
tat a tam taky přesedám. V Kyotu, starém císař
ku, ale velké procento do parku. Tam se
ském městě, jsem se na den zastavil. Je tu starý
svléknou do trenýrek a už utíkají. Myslím,
císařský palác, castle, a město je doslova pro
že denní obvyklá norma je jednou kolem cí
špikováno temply. Skoro v každé ulici nějaký na
sařských zahrad/asi 6 km/. Zkuste si to ve
jdete. Stálo to za to. Na dnešní Hirošimě nepo
40 vedra a v 95 % vlhkosti! Byly jich stovznáte, že byla před 40 ti roky obětí hrozné ka
ky-možná tisíc-zrovna jsem tam něco foto
tastrofy. Znovu postavená dýchá svým půlmilióno
grafoval. Byl jsem jediný oblečený a asi
vým tempem. Nejdříve jsem zašel do katedrály,leh
jsem jim v tom běhání překážel, ale oni mě
ce jsem ji našel podle věže. Je zřejmě spravova
taky. A když to oběhnou, tak si lehnou do
ná jesuity, hned vedle mají svůj dům. Pak do jed
trávy a mrskají tu nohama, onde rukama nebo
né zahrady, do castlu, do jednoho templu a pak
obojím. Pak se omyjí u fontány, obléknou se
k atomovému památníku. Museum je otřesné. Bůh nás
a jdou si zase sednou na 4 hod.ke komputeru
ochraňuj od takových a ještě větších nerozumností
nebo jinému stroji. Je málo tlustých Japon
O
ců a Japonek. Hospodyňky nejezdí na nákup
Podlední den pobytu v Japonsku a v Tokyu jsem se
autem, jak je u nás zvykem, nezaparkovaly
přece jen s P.Armbrušterem sešel. Je to jesuita,
by. Na ulicích se neparkuje. Jezdí pěkně na profesor na Sophia university. Je v Japonsku od
byciklu s košíčkem na řidítku.
r. 1951. S Otcem biskupem se zná z války z Marián
ské družiny od sv.Ignáce na Karláku. Sophia uni
Město samotné moc zajímavé není. Nemají his
versita je malá, jedna z mnohých tokijských uni
torické budovy a památky ze dvou důvodů:1.
versit. Byla založena z podnětu papeže sv.Pia X.
Hlavním městem a císařským sídlem je teprve
v r. 1910. V r. 1923 byla úplně zničena zemětřeseod min.století. 2.Čas od času je tu země
ním-jako celé Tokio. Zemřelo přes 70 tis.lidí.
třesení nebo nějaká válka, a to působí, že
Znovu postavena byla hlavně zásluhou německých
většina stojícího spadne a začne se stavět
katolíků. Nejdříve se vyučovalo v japonštině, po
znovu. Mají tu Akasuka temple, pěkný bud
r.1945 anglicky. Dnes má přes 10 tis.posluchačů,
histický chrám, mají tu Uomo-obdoba Juldy
z toho 600 katolíků. Nábožensky jsou Japonci pra
Fuldy-park se zoologickou zahradou a něko
ví konsumenti. Nevěří v nic a nepřemýšlí o tom.
lika galeriemi, mají tu Eifelovku, ba vyš
Matrikově jsou buď sintuisté-polopohanské nábo
ší než ta v Paříži/380 m/, mají tu císař
ženství, jehož bohem byl císař, který se této
ský palác s rozlehlými krásnými zahradami,
hodnosti v r. 1947 vzdal, nebo budhisté. Prý se
ale ty nejsou přístupné, a mají tu množství
rodí jako šintuisté a umírají jako budhisté. Ná
parků a zahrad. Zde opravdu je vidět, že
božensky jsou velmi liberální, proto je tam tak
jsou milovníci a znalci přírody a mají k ní
málo katolíků. Vytýkají katolíkům, že tvrdí, že
blízký vztah. Je to vidět i v jejich přírod
jen oni mají pravdu a že jen katolické nábožen
nich reservacích. Je jich několik blízko
ství je pravé a to je proti jejich náboženskému
Tokya. Příroda se podobá víc naší než sub
liberalismu.
q
tropické. Však také tři horské hřebeny ma
Opouštím tuto zemi a její lid se smíšenými poci
jí název Japonské Alpy.
O
ty^ pocitem uznání nad jejich pracovitostí a vy
Byl jsem pozván na universitu do Hirošimy
nalézavostí a s pocitem smutku nad jejich krátko
a tak jsem se rozjel vlakem. V Japonsku
zrakou životní filosofií. Ale přátelé, ruku na
jsou dva druhy vlaků:Super-rychlík, jmenuje
srdce: což to, co vidíme zde,v západní Evropě a
se Shinkanze, stále ještě nejrychlejší na
skoro všude na světě, není stejně krátkozraké?
světě/přes 200 km/hod/, má své zvláštní,
Japonce omlouvá trochu, že nemají historické zá
úplně rovné koleje. Jezdí každou hodinu a
zemí. A myslím, že je povinností nás, kteří vidí
je drahý. Tokyo-Hiroshima/850 krr/jedna
me přece jen trochu dál, ukazovat těm racionalis-
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tům, kteří říkají, že v dnešní, moderní době není místo pro Boha, těm, kteří zaměnili Boha
za něco pomíjejícího, i těm, kteří Boha nikdy nepoznali, že existuje něco víc než hluboká
prázdnota nad našimi hlavami, aby i oni mohli jednou říci s Albertem Einsteinem, snad nej
větším mozkem tohoto století: "Moje astronomická a prírodovedecká studia mě přivedla k záve
ru, že vesmír byl stvořen a je řízen nekonečne mocnou a dobrou bytostí, která si od nás za
sluhuje více respektu a lásky."
Psáno nad Saudskou Arábií, na cestě domů. Je pět hodin ráno a vychází slunce. P/t.P.K.

pat ještě méně. Ale prokážeš-li mu laskavost,
Ujistíš, že se tvá nechuť vůči němu zmenšila.
Anglikánsky myslitel C.S.LEWIS hovoři:
"Sekl jsem, že jsou čtyři základní ctnosti Ovšem s jednou výjimkou: budeš asi zklamán, pro
kážeš-li mu laskavast ne z lásky k Bohu, ale
a tři božské ctnosti - víra, naděje a lás
abys ukázal, jak jsi velkodušný či aby sis ho za
ka.
vázal a čekal na projev jeho vděčnosti. Lidé
Láska v křesťanském smyslu není věc citu.
Je to stav vůle, jaký od přirozenosti máme ostatně nejsou tak naivní, a mívají ostrý po
střeh pro takovou vypočítavou dobrotu.Ale překá
vůči sobě a máme se učit ho mít i vůči
žeš-li dobré člověku proto, že ho Bůh stvořil
ostatním. "Milovat sám sebe "neznamená mít
stejně jako tebe, že po jeho dobru toužíš stejně
v sobě zálibu, nýbrž chtít své vlastní dob
ro. I křesťanská láska k bližnímu se velmi jako po svém dobru, naučíš se ho mít rád nebo
liší od záliby a náklonnosti. Některé lidi aspoň se pomalu odnaučíš ho nemít rád.
Proto se křesťanská láska může zdát chlad
máme rádi nebo jsme jim nakloněniná těm, kdo mají plnou hlavu sentimenta
jiné rádi nemáme. Uvědomme si, že
lity - a přece je sympatická, i když se
přirozená náklonnost není ani
od
sympatie liší. Rozdíl mezi křesťanem
ctnost, ani hřích, jako není hřích
a nekřesťanem není v tom, že nekřesťan
nebo ctnost že něco jím rád a něco
zná jen sympatie a křesťan pěstuje jen
nerad. Je to prostě fakt. Co z to
lásku. Světský člověk se chová k určitým
hoto faktu uděláme, je bud hříšné
lidem
laskavě, protože jsou mu sympatič
nebo ctnostné.
tí. Křesťan se snaží chovat se laskavě ke
Máme-li k někomu přirozenou náklon
každému a časem se naučí mít víc a víc
nost, usnadňuje nám to prokazovat
rád lidi, dokonce i ty, o nichž by mu ani
mu dobro. Je teď/ správné povzbuzo
ve snu nenapadlo, že by je mohl mít rád.
vat k tomu, abychom měli lidi rádi.
Tento duchovní zákon působí i v opačném
Jako povzbuzujeme chuť k určitému jídlu při
směru hrozně. Někdo pronásleduje člověka a když
dietě nebo se povzbuzujeme k tělocviku.
ho zničí, nenávidí ho ještě víc, protože ho zni
Sympatie sioe není ctnost či křesťanská
láska, ale napomáhá ctnosti a lásoe. Ovšem čil. Cím budeme jednat krutěji, tím víc budeme
musíme si dávat pozor, aby naše náklonnost nenávidět, a čím více budeme nenávidět, tím budek jedněm neznamenala nelaskavost či nespra me krutější a tak dále. Je to hrozný koloběh.
vedlnost k druhým. Stává se dokonce, že na Dobro i zlo vydává své úroky, které rostou a dá
še náklonnost je v rozporu s naší láskou k vají úroky z úroků. Proto jsou všechna naše kažtomu, koho máme rádi. Např.maminka, zamilo-dodenní rozhodnutí tak nekonečně důležitá. I ne
vaná do svého dítěte, se nůže dát svou ná patrný dobrý skutek dnes může znamenat dobytí
klonností svést k tomu, aby je kazila, tj. strategického bodu a pak i vítězství, o kterém
se nám ani nezdálo. A zdánlivě nepatrný ústupek
dala přednost svému citu před budoucím
zlu, špatné vášni, hněvu, může nás připravit o
dobrem dítěte.
I když se přirozená náklonnost k lidem má místo nebo cestu k opěrnému bodu, z něhož pak Ne
pěstovat, neznamená to, že budeme bližního přítel podnikne na nás útok - dříve nemožný.
Písmo sv.užívá slova lásky nejen pro vztah člově
milovat, budeme-li si náklonnost k němu
uměle vyrábět. Někteří lidé mají chladněj ka k člověku, ale především o lásce k Bohu a o
ší povahu, oož je pro ně i pro jejich oko Boží lásce k člověku. Láska člověka k Bohu půso
lí nevýhodné, ale není to hřích, jako není bí často lidem nesnáze. Mají Boha milovat a jak
si nemohou. CO si počít? Opakuji: JEDNEJ, JAKO
hřích špatné zažívání. Jejich povinnost
BYS MILOVAL! Nestarej se o city. Ptej se:Kdybych
však je, aby se lásce učili.
cítil, že Boha miluji-jak bych jednal? - Láska
Pro nás všechny platí: NEZKOUMEJ, JESTLI
Boží k nám je jistějším předmětem úvah než naše
SVÉHO BLIŽNÍHO MILUJEŠ. JEDNEJ, JAKO BYS
HO MILOVAL! Tak objevíme velké tajemství. láska k Němu. Nikdo nemá stále zbožné pocity -po
Chováš-li se tak, jako bys ho miloval, do těch se Bůh také neptá. Bude-li chtít, vzbudí v
jdeš k tomu, že ho milovat budeš. Z raní š- nás tyto CITY LÍSKY. Nemáme na ně práva. Ostatněli někoho, koho rád nemáš, budeš ho milo- naše city vznikají a zanikají, ALE NE JEHO LÍSKA
K NÍM! Nezničí ji hřích ani lhostejnost." 19

JEDNEJ, JAKO BYS MILOVAL

nový církevní zákoník ii.
Zákony nového cirk.zákoníku, uvedené v min.čísle, se
vztahují na všechny věřící katolíky, tedy i na laiky.
0 nich mluví zákoník v osmi zvláštních kánonech/224231/, kde uvádí jejich zvláštní povinnosti a práva.
Zdůrazňuje se jejich povinnost, šířit evangelium tam,
kam se dostanou jen oni./Laický apoštolát/.Stejně mají
evangelním duchem a příkladem křesťanského života
plnit své světské povolání/225/.
Manželé mají přispívat k růstu Božího lidu svým man
želstvím a rodinou. Rodiče jsou povinni vychovávat
křesťansky své děti./226/.
Pastýři Církve mohou pověřit laické věřící vykonává
ním různých církevních úřadů a funkci, zejména jako
odborníky a poradoe/228/.
Kromě přiměřeného náboženského vzdělání laiků pro ži
vot a apoštolát, mají právo i na universitní vzdělání
a akademické tituly v posvátných vědách a s cirk.pově
řením mohou tyto vědy i vyučovat./229/.
V 230.kanónu se mluví o možnostech laiků vykonávat li
turgické funkce. Hl.službu lektora-předčitatele a akolyty/mini st ranta/.Tuto službu mohou trvale vykonávat
jen muži podle podmínek biskupských konferencí. Dočas
ně mohou být předčitatelkami i ženy. Není-li dostatek
jáhnů a kněží a žádá to potřeba Církve, mohou i laici muži i ženy - konat službu Božího slova, t.j. kázat
/ale ne při msi sv. //vést liturgické modlitby, udělo
vat křest a podávat sv. při jímání.
Tito laici, kteří trvale nebo dočasně konají specielní
církevní služby, musejí mít patřičné náboženské vědo
mosti a formaci. Mají pak právo na slušnou odměnu a
zákonné sociální zabezpečení - s výjimkou liturgických
funkcí předčitatele a akolyty/231/.
Zákoník mluví o všech věřících a specielně o laicích
ještě v oddíle, v němž stanoví podrobnější předpisy
pro zakládání a vedení círk.sdružení/298-329/. Tato
stať navazuje na všeobecná ustanovení kánonů 215-216.
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CÍRKEVNÍ HIERARCHIE
Ve starém zákoníku se zdůrazňovala podřízenost a nad
řazenost různých hierarchických stupňů, v novém se
mluví o POSVÄTNÍ SLUŽBĚ. Její nositelé jsou klerici.
Klerikem se stává tenf kdo přijal jáhenské svěcení,ať
se jím připravuje na svěcení kněž
ské, nebo zůstane jen jáhnem.
Na dalším hierarchickém stupni
jsou biskupové a kněží, nejvyšší postavení v Církvi má římský
biskup, jako nástupce prvního
římského biskupa sv.Petra,
náměstek Kristův a nejvyšší
pastýř Církve/330, 331/.
Howří se i o biskupském ko
legiu/336-341/, o celocírkevní biskupské synodě/342348/,o místních církvích/far
nostech, biskupstvích ap./368374/, o biskupských konferencích/447-459/, o kněžské radě
/495-502/,o pastorační radě/511514/.

Nový zákoník mluví o biskupském ko
legiu; jeho členy jsou biskupové na
základě svátostného svěcení a hie
rarchického společenství s hlavou a
ostatními členy kolegia-sboru. Hla
vou sboru je římský biskup-papež.
V biskupském sboru nepřetržitě pokra
čuje apoštolský sbor a to vždy se
svou hlavou a nikdy ne bez ní. Tak
je biskupské kolegium nositelem nejvyšší a plné moci v katolické Církvi.
/336/./Kristus ovsem dal plnou moc
jen sv.Petrovi, takže by bylo proti
Kristovu rozkazu, kdyby nesmel papež
rozhodovat sám, bez biskupského sbo
ru - a zároveň proti dogmatu Církve,
že papež je při slavnostním vyhlašo
vání pravdy víry nebo mravů neomylný/
viz 7491
0 TĚCH, KDO ZASVĚTILI ŽIVOT BOHU.
Starý cirk, zákoník mluvil jen o řehot
nících/487-672/s dodatkem o komuni
tách bez řeholních slibů. Nový záko
ník počítá i se sekulárními instituty/71O-73O/a společnostmi apoštolské
ho života/731-755/.
Tyto fonty Bohu zasvěceného života
musejí být schválené příslušnou cirk,
vrchností a jejich členové z lásky
k Bohu a z touhy dokonaleji následo
vat Krista zachovávají evangelické
rady čistoty, chudoby a poslušnosti
a zvláštním způsobem se spojují s
Církví, pro kterou jsou znamením
a spolupracují na jejím budování
a na spáse světa /573/.
Řeholní institut je společnost, v
níž skládají členové veřejné věčné
nebo časné sliby a vedou společně
bratrský či sesterský život./607/.
členové sekulárních institutů žijí
podle evangelních rad ve světském
prostředí, které se snaží usměrnit
podle Božích zákonů a posvětit Bohu
oddaným životem/710 násl./
V apoštolských společenstvích žijí
členové společným životem-ale bez
slibů. Některá společenstva se přeoe
ale zavazují k zachovávání evangel
ních rad./731 násl./
000000000000000000000000000000000000
"Když posnídali, zeptal se Ježíš Si
mona Petra :"Šimone, synu Janův, milu
ješ me víc než tito ostatní?"Odpověděl mu:"Ano, Pane, ty víš, že té miluji."Ježíš mu řekl : "Pas mé beránky,"
Jan 21, 15.

se hrůzou potily hradby asijských mest.
tisíc let stredoveku a to by
lo
možná
ještě
krásnější - středověk
"Léon Bloy, "řekl mi znamenitý kněz, který ho dobře
znal a byl v posledních letech jedním z jeho nej věr vroubený basilikami, jehož NEJVĚTŠÍ NA
žebřík nevděčník
nějších přátel,"Leon Bloy je tichý mystik; nepochopi DAJÍ bylo trpEt!"
li jste ho, dokud jste toto nepochopili. "
"Eloi, Eloi , lamrna sabakthani?-Lid se
Myslím, že nelze dokonaleji vystihnout osobnost auto- kdysi hroutil na dlaždice, když se při
ra"ZOUFALCE". Ano - tento básník, umělec a proklínač, obřadech druhého dne bolestného Týdne
u něhož viděli hlavně násilnost a kterého tolik po četla ta hebrejská slova z bohatě ilu
vrchních čtenářů považovalo za vzbouřence a pyšného minovaného evangeliáře .
člověka, byl ve skutečnosti a ve své podstatě tichý, Lidé mieli zármutek, jak je jen možno
něžný nystik.
mít, poněvadž tehdy všichni lidé byli
Být mystikem znamená mít smysl pro tajemství a milo dětmi a čím byli silnější, tím víc se
vat tajemství, chápat především, že za viditelným svěpodobali maličkým dětem.
tem jehož jevy vzrušují naše smysly, existuje jiný
Umíralo se opravdu při pomyšlení, ze
svět, neviditelný a přeoe STEJNĚ SKUTEČNÁ JAKO SVĚT Ježíš je opuštěn svým božským Otcem, vi
VIDITELNÍ. Znamená pochopit to, že neviditelný svět sí na Kříži v bolestech smrti. SMRTELNÁ
je PRAVOU VLASTÍ DUŠE.
ÚZKOST BOŽÍ! OPUŠTĚNOST BOŽÍ! To právě
Mnoho lidí žije, od kolébky do hrobu, a ani netuší, a zejména to drásalo srdce! Ale jak jsme
že tato vlast existuje; jiní aspoň nejasně cítí, že daleko od těch primitivních dob a jak
za jevy hmotného a organického světa je cosi skuteč jsme se stali rozumnými od té doby, co
ného, ale raději na to nemyslí, bučí ze strachu, kte jsme přestali plakat láskou pod VEDEČKY
rý nepřiznají a který sán o sobě je znepokojujícím
VYSVETLENOU OBLOHOU! /ŽEBŘÍK NEVDĚČNÍK/
tajemstvím, nebo ve jménu vlastního rozumu, jenž se
vědomě brání zabývat se problémem, který považuje za Bloy měl od přírody sklon k mysticismu
neřešitelný; jiní sice rádi hloubají o neviditelném a proto našel sám sebe, když se stal
křesťanem, ale nemohl se spokojit lacisvětě, ale je to hloubání čistě rozumové a citová
stránka ducha se ho nezúčastní, neboť lze být meta- ným křesťanstvím, jež nám odkázala čty
fysikem, ba i teologem - ale ne mystikem. Mystik vě ři století odpadu, proto se ihned ubyto
ří v tajemství a miluje ho, jako milenec, kterého nic val ^"primitivních dobách", v hrdinském
na světě nemůže uspokojit, milenec osamělý a přikova věku mučedníků nebo v"pokomém a vzne
ný daleko od KRÁSY, na kterou neustále myslí a která šeném středověku. " Jeho vrozený mystise mu zdá jedinou vytouženou skutečností. Blázen!vo cismus byl "podkladem duše poněkud méně
lají někteří. Ne - je to moudrý člověk - ba opravdu si uvědomující svou propast a naivně po
sedlé absolutnem pocitů nebo citů, odpo
moudrý člověk.
vídajícím absolutnu jeho bytosti. " Bůh
"Je jistá přízemí moudrost, "říká Hello,která se od mu dopřál milosti, dospět k rozhodnému
vazuje nazývat se moudrostí, protože je tak krátko osvícení duše.
zraká, že nevidí, co jí chybí. Omezenost jejího obzo
ru jí umožňuje, aby byla spokojena sama se sebou.Mysticismus je ta druhá moudrost, moudrost vyšší, která
vidí dosti daleko, a proto poznává svou krátkozrakost.
Hloubka kontemplace je neomylným zrcadlem, v němž vídí svou nedostatečnost. Nesmírné prostory, v nichž
bydlí, jí dávají nádherný dar posvátného opovržení
sebou samým. Tímto opovržením roste její velikost a
její velikostz vzrůstá její dobrota.. Výše zjemňuje
duši, velebnost ji uklidňuje, kontemplace ji znežňuje.

MYSTIK LÉONBLOY Pak prišlo

21

Mystikové existovali již před křesťanstvím mezi přiro
zeně křesťanskými dušemi, o nichž mluvili Otcové, ale
veliký rozkvět nysticismu začíná od proslulého dne,
kdy Duch Boží sestoupil rozohnit srdce. Tehdy začalo
období křesťanství. Bylo to zprvu cosi naprosto vzne
šeného, "když žhoucí krev Ježíše Krista kolovala v
žilách jeho prvních světců jako prudký proud rozžha
veného kovu, pádícího bronzovými vodovody, když malé
deti a nedospelá děvčátka mela HLAS JAKO MOHUTNÝ V0DOPÁD zpívajíce, když tu stálo vojsko prívetivých lvů
a celá říše katů, když se křes tané procházeli mukami
jako rozkošnou zahradou a když z hluku jejich trýzní

nic jiného na práci, než aby označila místo starého
kamene, na němž spal Ježíš po tri dny. " CHUDÍ ŽENA
Pobyl mezi námi jako živý anachronismus. Byl cizinoenv
jak jen jím možno být, v těchto dobách okradených
pravd, vratké víry, chatrné naděje, zmrazené lásky,ve
skutečnosti přebýval uprostřed středověku, v době nejdražší všem těm, jímž se protiví řev NEPOSLUŠNOSTI a
kteří ŽIJÍ" SCHOVÍNI UVNITŘ SVÝCH DUŠÍ./SPÄSA SKRZE
ŽIDY/. - Podtrhuji tato poslední slova, neboř. se asi
hodí na všechny mystiky; na Leona Bloye zvlášř.

Celé jeho dílo je velkolepým svědectvím o jeho hluboké
víře, jež je ustavičnou nedočkavostí, kterou nemaže
ukojit žádná přechodná útěcha, o jeho lásce zžírající
a prudké jako požár. Jeho velikým smutkem je, že není
světcem. Jeho nejvyšší ctižádost je stát se PŘÍTELEM
BOŽÍM.
"Přítel Boží? Div se nerozpletši, když na to pomyslím.
Nevíme už, na který špalek položit hlavu, nevíme už,
kde jsme, nevíme ani, kam jít. Chtěli bychom si vyrvat
srdce, tak hoří, a nemůžeme pohledět na nejakého tvo
ra, abychom se nezachvěli láskou. Chtěli bychom se
plazit po kolenou z kostela do kostela, majíce zavěše
ny na krku zhnilé ryby - jak řekla sv. Anděla z Foligna

/3 když vycházíme z kostelů po hodinách, v nichž jsme
rozmlouvali s Pánem jako milovaný s milovanou, připa
dáme si jako špatné nakreslení a špatné zobrazení ubo
žáci z křížových cest, chodící se zbožným výrazem na
zlatém pozadí. Všechny myšlenky, o nichž jsme nevědě
li, které byly dosud uvězněny v jeskyních srdce, pro
bíhají
společně jako zmrzačené, slepé, hladové, nahé
"Když se mu zjevilo křesťanství, Mar
che no i r se do něho vrhl jako Elizeovi a vzlykající panny. Ach, jisté, v takových chvílích by
velbloudi do mezopotámskeho svatebního bylo vítáno nejkrutější muče dni ctví-a. s jakým nadšením
MŮJ ceník
napajedla. JIŽ TAK DLOUHO UMÍRAL ŽÍZNÍ!
Jeho
oblíbenou
prací,
jež
byla
zároveň
jeho odpočin
Stále vzpomínal na nesmírný zármutek,
kem a jeho silou, je četba svátých knih, rozjímání po
nadlidské zděšení té minuty s orlími
křídly, jez ho unesla uraganem nevylí svátného textu, výklad symbolů a podobenství.
čí telnýoh slastí. Vztyčil se s pocitem "Evangelium! Jakou rozkoší je mi tato četba i v úzkos
jakési neznámé síly, s tepnami bušící ti, která, mě nejvíc drží! Kolikrát jsem pocítil a vy
mi a se srdcem v plamenech, zpít jisto líčil, že nejtvrdší částí mého pokání bylo, když jsem
tou, otřásán kymácením naděje smíšené tomuto studiu nemohl věnovat celé dny. Bůh ví, co či
22 ŽEBRÁK NEVDĚČNÍK
s úzkostí, hotov podstoupit jakékoliv ní a jen On jediný to ví!"
mučednictví, neboť tato věštecká a sou "Ta obyčejná či méně obyčejná slůvka jakoby si občas
středěně žhoucí duše, přeskočivši mezi'odporovala. Jejich doslovný smysl je tak různý a du
stupně rodící se víry, rázem se povzne chovní smysl tak neproměnný; všechna však vyjadřují
sla k dokonalému pojmu seběobětování.. svým způsobem nekonečnou PODSTATU a jsou jen závoji z
Pocítil, jak ho proniká LÍSKA, láska
měňavého tkaniva před týmž svatostánkem!
duchovní. I on, jako všichni ostatní, Pokouší se nás domněnka, že jsou nesouvislá nebo vrto
vylil své srdce do onoho nevěrného sí šivá, poněvadž se někdy hrnou jedno přes druhé a jako
ta modlitby Páně a..byl nasycen dokonaby se střídavě pohlcovala nebo líbezně proplétala.
lou radostí. "
ZOUFALEC
Když na ně upřeme zrak, náhle se navzájem pronikají a.
Od toho dne, který nastal před začát spojují do řady, ale v zápětí se opět rozptylují, jak
mile se pokusíme je zachytit.
kem Bloyova literárního života, byl
A
když se unaveni od nich odvrátíme, pozorujíce prázd
ZOUFALEC křesťanem plným lásky. "Jsem
poutník putující k Božímu hrobu, "říká né stíny v záhadných zrcadlech tohoto světa, úskočně
on sám, "to jsem a nic více. Život nemá přicházejí jako velmi jemní dotěrové a obklopují du
jiný účel a BLÁZNOVSTVÍ krizových vý cha svými mlčenlivými zákony. Marně si uvědomujeme, že
jsou vlnami téhož Oceánu a že nemohou přervati hráze
prav je to, co nejvíce uctilo lidský
rozum.. .Nepředstavitelná nebesa nemají absolutní JEDNOTÍ, věčné čeření jejich vzhledu a zdán
livý rozpor jejich barev neomylně mate i pozornou

"Už přes třicet let toužím po jediném štěstí,po
orientaci. Musíme se'smířit s faktem, že
Svatosti. Výsledek mi nahání strach a stud. "Zbý
zahlédneme jen přerývané záblesky. "
SPÁSA SKRZE ŽIDY vá mi jen pláč, " řekl Musset. Když umíráme, od
Pro Bloye jako pro všechny křesťany středo nášíme si slzy, jež jsme prolili a slzy, jež by
věku "Ježíš je stále křižovány stále krvá ly prolity, kapitál blaženosti nebo strachu. Pod
cí, stále umírá, stále ho tupí chátra a ne le těchto slz budeme souzeni, nebot Duch Boží se
slyší ho sám Bůh.. " Ježíšova utrpení jsou stále VZNÁŠÍ NAD VODAMI.. Tohle vám přeji. Přál
bych si, abyste se rozplýval v slzách u nohou Je
Bloyovým chlebem a vínem, jsou "jeho pří
bytkem, jeho domovem plným hořících víchů žíšových. PROČ JSI SMUTNÁ DUSE MÁ PROČ SE RMOU
TÍŠ? SPERA IN DEO! Když jsem četl ten
a jisker... "
Jako středověk v průběhu tisíce let svého to nádherný začátek mše, kolikrát jsem proléval
tyto slzy, jež mají vetší hodnotu než chvalozpě
trvání i Bloy za svého života křesťanova
vy a přenášejí srdce na luhy Ráje! Jsme z tčch,
"naložil na svá ramena vše, co se dalo z
kteří hledají Boha. Quaerens
nesmírného Kříže, a putoval
me sedisti lassus. .HLEDAJE MS
tak černými údolími a přes
USEDL JSI, NEMOHA JIŽ, DÁLE ÚNAVOU
bolestné pahorky, podobný Si
Nechte se nalézt, jdete vstříc tomuto
monu Cyrenskému, a vychová
val své duchovní syny pro
pastýři, tak vás rozpláče, že snad už
stejnou strast a úzkost; le
nebudete mel trpit! 23
hal si pod zemi, když natolik
"Představuji si jako ve snu, že jsou
vyrostli, aby mohli snadno do
dny, kdy Bůh v nebi lorrrí rukama zou
sadit svou soustrast za jeho'.'
falstvím.. .Jak je možné, d Marie, že
— SPÁSA SKRZE ŽIDY
odoláš tolika slzám? Kdyby mě moje mi
BYL TO MUŽ MDDLITBY. Sedm
lované dcerušky prosily na kolenou a
svazků deníků je plných my
s pláčem, byl bych neschopný jim odo
šlenky, že je třeba se modlit
lat.
bez přestání, že jen modlit
Krásný sen této noci. Byl jsem v Paří
bou můžeme ulehčit nadlidské
ži, vešel jsem nevím jak do Svaté kap
utrpení"ubohého Boha, který už nemůže sná
le, do Svaté kaple ze snu, která se hned stala
šet svou opuštěnost, který už nemá sílu dá
Domem Mariiným. Ne skromným domkem nazaretským,
le umírat "a ta modlitba tryská ze všech
nýbrž nádherným Domem, Domem oslaveným. Nedovedu
stran, ráz na ráz, lkající a prudká, stále
vylíčit pocit tepla a nadpřirozeného zdraví,kte
důvěřivá a prostinká jako modlitba malého
rý se me zmocnil. To je neproniknutelné tajemst
dítěte. Od něho je slovo, které se mi zdá
ví snů. Není možné také vysvětlit, že mi bylo
byt tak vznešené:"PRÁCE JE MODLITBOU OTRO
uloženo, udržovat oheň v přelíbezné výhni, jež
KU A MODLITBA JE PRACÍ SVOBODNÝCH LIDÍ. "
zahřívala celý dům. Chvílemi se pozvedla zlatá
Nebo slova, v nichž je tolik víry, síly a
mříž a vkládal jsem do plamenů velké vetve, po
něhy: "Pozvedněte svou duši k rozjímání o
dobné vetvím z našich ubohých zkácených stromů.
věcech NEVIDITELNÝCH. Bučíte mužem modlitby
Ty vetve se snadno ohýbaly a ochotne vcházely do
a. budete mužem pokoje. Řekněte mi, že vše
kamen. Probudil jsem se s líbezným pocitem, při
je jen zdání, SIMBOL! I nejdrásavější bo
jímat radost nebo bolest, kterou se Bohu zalíbilest. Jsme spáči, křičící ze sna. Nikdy ne
lo
poslat"
ČTYŘI LETA V PRASEČÍM NA MARNÉ
můžeme vědět, zda ta či ona věc, jež nás
trápí, není tajnou podstatou naší pozdější V CHUDÉ ŽENĚ ukazuje Bloy velmi pokorného křes
radosti. Sv. Pavel praví: Nyní vidím jako v ťana, s nímž se setkal na La Salletě a v němž vi
zrcadle-doslova. v hádance-a nemůžeme jinak dí "nadpřirozené spojení dětství v lásce a hloub
ky v sebeobětování, jež bylo celým duchem
videt, dokud nepřijde Ten, který je oheň
sám a který nás má všemu naučit. Do té do prvních křesťanů, kolem nichž skučel uragán bo
by nám zbývá jen poslušnost, láskyplná po lestí trpícího Boha. "
slušnost, která nám už NA ZEMI vrací ztra Nezdá se vám, že Bloy sám je zpřízněn s tím ubo
hým a vznešeným poutníkem, že je teké”plný žhavé
cený ráj...
touhy po kříži",že i on je "ob raz a velmi věrná
Než jsem se stal sám otcem, chápal jsem
špatně modlitbu Páně. PATER NOSTER. .Když ke zkratka tech uplynulých časů, kdy byla zeme velmně mluví má dceruška, zdá se mi, že přichá kým korábem projíždějícím zátokami Ráje?"
zi MOJE KRÁLOVSTVÍ. Náš život je stále bo Mnozí soudili, že ternu tak bylo, ti, kdo patřili
lestný, ba nemožný, a podobá se stálému zá ke"krásným tuláckým duším"a hledali svou oestu v
zraku. Ničemu v něm nerozumíme a nikdo by v noci tohoto slzavého údolí.
něm ničemu nerozuměl. Bylo nutno procházet Bloyovy knihy - v nich objevili Integrální křes
nekonečnými úzkostmi, ale žijeme v ruce Bo ťanství. Když je přečetli, padli na kolena s
ží, v Jeho dlani a On nás chrání.... "
přesvědčením, "že nemohu udělat nic lepšího,než
ŽEBRÁK NEVDĚČNÍK
bez konce vzdávat díky v šeru kapličky lásky,

„NEBERE TELEFON!”

zavlažené purpurem a zlatém malova
ných oken s Kristovým umučeném."
Takový je ten mimořádně vzácný člověk Odložil telefon. Jednotvárné vyzvánění mu dosud znělo v
tak málo ještě známý a tak nespraved uších. Bez odpovědi. Jak dlouho vlastně tisknul sluchát
livě posuzovaný, příliš velký umělec, ko k uchu. Nevzala telefon. Třikrát to mamě zkoušel!
než aby ho pochopil dav, příliš smě Berger na něho úkradkem pohlédl, zahlédl to. Mučil ho
lý, než aby se líbil dnešním křesťa neklid, cítil, jak je mu horko. Co se stalo? Kde je?
nům, kteří odvykli odvaze, sám příliš Už dlouho mezi nimi nepanovala stará důvěra-napadlo mu.
křesťan, proto vyvolává nespokojenost I ona to určitě cítí! Ale k její povaze se jaksi neho
milovníků umění, v nichž je již křes dilo, aby jen tak opustila na tak dlouho byt, vždyí už
to jsou nejméně dvě hodiny, ne-li víc!
ťanství úplně mrtvé.
To jsou tři příčiny, které ho mnohem Me - neodešla. Nemohla odejít a nic mu o tom neříci.
víc než soustavné nepřátelství závis- Jříve ne, te8 také ne. Věděla, kdy obvykle volával, aby
tivců a hlupáků obklopily samotou a □e zeptal, jak se jí daří. Tehdy, když na tom byla se
zdravím tak špatně, si dali zavést telefon a on volával
mlčením. Nikdo tak
.pravidelně.
A tak to zůstalo dodnes.
netoužil po slávě ja
Takový telefon je trápení, napadlo mu najednou, když po
ko on. Za života
sklízel jen odstrko zoroval šedý telefon s vybledlým číselníkem. Vzal sva
vání a chudobu a vě zek obchodních papírů a položil jej do košíku na akta.
řil, že MLČENÍ je JE Ani si to neuvědomil. Dělal to automaticky, nebyl scho
HO propast a že Bůh pen soustředit se na práci. Znovu sáhl po sluchátku,
sám si přál, aby do ale hned jej zase odložil.
’’Zajdi domů, "řekl náhle Berger,’’zajdi domů...” Pohlédl
ní padl.
na něho. Rozuměli si beze slov.
"To neni obyčejná já
’’Ano, ” řekl a popadl kabát a klobouk.
ma. Nesmi se od neho žádat něco tak
milosrdného, jako je loze z tvrdého Nebylo to daleko. Vozem deset minut. A odpoledne nebyl
v ulicích valný provoz.
kamene, v němž by se zpřelámal chu
dák, kterého do ni vhodili. Jejž ste Stísňoval ho strach. Určitě se něco stalo, snad ho
ny se naopak stále rozestupuji, je ji chtěla zavolat a leží bezmocně vedle telefonu. Udělalo
tlama se cim dál vice rozevirá a pád se mu špatně.
do ni nemá konce. Neni loučeni, jez A najednou ji viděl zase docela jinou. Změnila se, ten
by se dalo přirovnat k tomuto pohlce nespokojený pohled, netrpělivě vyzývavý tón hlasu - ano
ni.. Kdož vsak vi? Hlubiny mivaji něk v poslední době byla jiná. Viděl ji před sebou takovou,
jakou bývala dříve, když se setkali, docela prostě,
dy divná překvapeni.. .Kdož vi, zda
ten Chudý se zase jed.protože cítili, že patří k sobě. Ještě jednou prožíval
ta léta, ty společné dny a noci - a pak najednou nasta
nou neobjevi na po
la prázdnota, nevyslovitelná prázdnota.
vrchu temnot a bude
Tušení
se změnilo v jistotu, když blízko domu slyšel
držet v ruce nádher
ný tajemný květ, květ sirény záchranky. Jako by mu nůž rozříznul srdce! Pak
Mlčeni, květ Propasti?>viděl dva muže, jak opatrně nesou nosítka z domu,
"...věděl jsem to!" napadlo mu. Ale nebyl schopen pohy
Sla tuto otázku ŽEBRÄ- bu. Najednou slyšel znovu hlas kamaráda, s kterým se
<A NEVDĚČNÍKA je už nedávno setkal.muž o tom neměl tušení, víš to? Byla
iyní jasná odpověď.
v těch nebezpečných letech, v přechodu...to jsou ženy
Proslulost jeho knih, které se nepo tak citlivé..a když přišel domů, našel ji, jak leží u
dobají kníhán žádné doby, stoupá,sta plynových kamen, kohoutky otevřené...."
rá vydání se vyprodávají a brzo bude Vyběhl po schodech a stanul před bytem, sotva popadal
vydáno znovu celé dílo/póáno někottik dech. Náhle se dveře bytu otevřely a jeho žena na něho
teti po Am^titi Lěona Btoye]. Ještě ně zírala s užaslým pohledem.
kolik let a bude tu sláva, bohužel
”Ty...teď....?”
poněkud opožděná, jako u tolika vel Prošel kolem ní a klesl na židli.
kých mužů.
"Pomysli si, ta stará paní Mullerová, co bydlí pod ná
nAť je óí /čóX,''psal před deseti lety mi ..."pokračovala,"slyšela jsem pád, hned jsem běžela
Victor Méric,''až pomine, vtiechen htuh, dolů, domovník otevřel byt...nemá nikoho...právě ji
ktieAf Ae dneA dětá kotem jtiAtiých oa- odvezli do nemocnice...”
tavzncu, z nichž Ae čtověku detá tipati Přistoupila k němu a tu cítil starou vřelost jejího hla.
ně, Lidé Ae k němu. vndtiÁ, budou Atice su.”Snad jsi mezitím nevolal?” Nedokázal odpovědět. Cí
zdětienti, ate vnátit Ae. Jeho mtiAtiAov- til jen nesmírnou úlevu, tíže z něho spadla, nejraději
Akě dtito nenozhtodá zub coau. Je ob- by se byl rozplakal. Beze slov vstal a položil jí ruku
novAkě a. nehyno ucti."
kolem krku. A ona řekla docela tiše hlasem, v němž klí
pierre temnen de 1'institut.
čila seménko štěstí:"Snad..snad jsi měl o mne starost?”
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ní, nabyté učením, se považuje za jedinou formu
vzdělání v širším siiyslu,ba dokonce za jedinou
.formu,
jak obohatit lidský život, naplnit ho a
"Abychom se vyhnuli vůli Bozi, vyna
lezli jsme učeni. Zacláníme se tím, dát mu smysl.
ze se skrýváme za hromady knih"
Když až do 19.st. "otec rodiny "italských sedláků,
KIERKERGAARD
zejm.v Toskánsku, předzpěvoval rodině -verše Dan
Dnes je velmi rozšířený onyl-který zavinil tovy Božské kcmedie, ačkoliv snad sotva uměl
i znetvořování liturgie-zbožňování učení a číst a psát, bylo to jistě znamení pravého vzdě
vědění.
lání. Musel se ovšem naučit Božskou komedii od
Projevuje se to jednak názorem, že je ne s-vého otce nebo někoho jiného - ale zřejmě se to
demokratické, nemůže-li každý studovat na dělo ve formě tradic^ne studiem ve škole.
vyšších školách a universitách. Zapomíná
se, že učení má smysl jen pro toho, kdo má Mnohem horším následkem zbožňování učení je dnes
nadání. Uvědcmíme-li si, kolik inteligent to, že ve školách, gymnásiích a kolejích se žabí
ních a slibných lidí by mohlo být sedláky, jí zdravý lidský rozum. Zapomínáme na tento vel
řemeslníky nebo dělníky-a je slabými, ne ký pramen moudrosti, který je bezprostředním spo
jením s bytím, a jak je zkázonosné, nahrazuje-li
nadanými učiteli nebo dokonce profesory,
se
pravý obraz světa poučením, které čerpáme z
poznáme jasně, jak se zbožňuje vědění.čím
pochybných psychologických a sociologických teo
větší je -rozpor mezi podstatným požadav
kem urči té činnosti a jejího splnění v po rií a nesprávných, povrchních filosofií. Každá
volání, tím prázdnější je život onoho člo bezprostřední a pravá zkušenost člověka, v níž
k němu mluví hlas jsoucna, je rnnchem zajímavější
věka, tím neradostnější je pro druhé a
tím méně ho obšťastňuje. Proto píše Morti než to, co si přivlastňují pochybné teorie o
mer Smith v skvělé knize "A bláznivé učení" světě a o životě.
Mluví-li tedy prostý, nevzdělaný člověk o svém
TAK POVSTÁVÁ KOMPETENCE BEZ INTELIGENCE.
životě, je mnohem moudřejší, pravdivější a ryzej
Další známka bůžka učení: zapomněli jsme
ší než všichni polovzdělanci, kteří opakují hlou
úplně na rozdíl mezi věcmi, jejichž vědění pé teorie svého profesora. To, co prostý člověk
resp. umění člověka obohacuje a těmi-i když řekne, může být snad vyjádřeno neobratně, neúpl
jsou snad zajímavé, jež člověka neobohacu- ně, může obsahovat i omyly - ale bude v tem vžď/
jí, nenaplňují, neobšťastňují, jako je na jádro pravdy, svěžest pravého doteku skutečnosti
př.imaginární počet nebo kosmické záření
a svobodné od drzé domýšlivosti, vytvářející
ap. Pro život, světový názor a osobnost
platné teorie, osvobozené od pyšných nároků, dí
člověka nic neznamenaj í-ať je zná či ne,
vat se "za kulisy"skutečnosti a umět všechno
pokud nemá zvláštní zájem o tuto vědu a
"vysvětlit".
vyslovené nadání pro ni.
Nebezpečný omyl kultu učení a vyučování dosahuje
Je však imoho věcí, jejichž znalost sku
svého "vrcholu" snahou, vybudovat, zlepšit, změ
tečně obohacuje a rozšiřuje obzor člověka. nit nebo dokonce nahradit umě lými" vědeckými "teo
Např.znalost řečí-aspoň aby mohl číst a
riemi přirozený, bezprostřední a živý kontakt se
mluvit. Nemyslíme na praktický užitek, ale světem a se životem. Smutným příkladem je nena obohacení to styku se světem a kulturou snyslné "vysvětlování"sexuality ve školách. Věří
jiných národů, což se projevuje v jazyce. se, že postoj v laboratoři je "vzorným příkla
Totéž platí o znalosti dějin. Známe-li
dem" rozurmého, zdravého postoje ke všem věcem
velké a významné události minulých dob,
a otázkám: neutrální objektivizace, ryzí postoj
pak nás toto vědění obohacuje a čerpá
pozorování nejsou jedinými pravými poznatky-to
me z těchto událostí zkušenosti, ať ne
už je katastrofální omyl-ale není to ani nejplod
gativní nebo pozi^vní.
nější forma bezprostředního styku se životem a
především každého prožitku. V tomto idolu vyučo
Uvažujme spíš o otázce, oo přispívá ke
vání a učení je smrtelné jádro každého pravého
skutečnému "vzdělání", oo patří ke vzdě
lanému člověku. Týká se to jen otázky, co vzdělání, pravé výchovy, duchovně zdravého, ry
zího života a pravéhe^těstí.
se má to všeobecném vzdělání víc zdůraz
ňovat, ale ne našeho vlastního prcblémuNyní snadno poznáme, ze vnikání tohoto idolu do
přehnaného kultu vzdělání. Neboť ani zde Církev má také vinu na neblahém znetvořování
nelze popírat, že prostý, nevzdělaný člo liturgie. Stále víc věříme, že při bohoslužbách
věk může být mnohem zajímavější, plnější
je nejdůležitější vědění a pro správnou účast s
a inteligentnější než ten, kdo se toho
na Boží oběti je podstatnější pochopení každého
hodně naučil. Hodnotu vzdělání nemůžeme
slova než soustředění, pronikání do hloubky,
popírat: ale vážit si ji neznamená zbož
uctivé ponoření se do tajemství nekrvavé oběti
ňovat ji. Zbožňování začíná, když vzdělá na kříži.
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Pro správnou účast na mši sv.je důležité,
uvědomit si, že pro věřící zastupuje kněz
jako individuální osoba - Krista, že mizí
všechno, kromě neslýchaného tajemství nekr
vavého zpřítoimění oběti na kříži. Dialog
kněze s věřícími, např.Modlete se bratři či
Pán s vámi, nebo dialog při prefaci, je pou
hý dialog, vbudovaný do posvátného dění mše
sv.; je to totiž svátý dialog a ne poučení
věřících o způsobu preface a bohoslužby obě
ti. Toto poučení dostávají věřící v hodinách
náboženství nebo nejvýš při kázání, ale ne
v průběhu posvátných obřadů - kdy kněz za
stupuje Krista a věřící mají být úplně

mají úplně jinou funkci než přednáška nebo učeb
nice. Jsou jistě i prostředkem, jímž vniká lás
ka do duše milované - a dotýká se jí. Není to
však pouhá informace o skutečnosti, nýbrž spoje
ní s duší milované ženy. A když to příjme tak,
jak je to míněno, není to poučení, nýbrž hluboké
setkání, jedinečný zážitek být milován. Je to
jasně odděleno od světa pouhého oznámení skuteč
nosti, neutrálního poučení. Proto jsou také opa
kovaná vyznání lásky žádoucí, mají zde smysl.
Ale i četba epištol^^ evangelia v první části

mše sv.není v přesném slova smyslu"poučení". Je
to především"četba", která osvěcuje našeho ducha
a vtahuje ho do posvátného světa tajemství. Co
se tu má dít není neutrální poučení o mši sv. např.údaje jáhna, oo kněz nyní dělá nebo tech
nické poučení o něčem, co se týká právě této
mše sv. Jsou to spíš krůpěje Božího slova skrze
proroky či apoštoly, volání, které nás má povzbu
dit, přitáhnout našeho ducha k "pohledu do Boha ľ
Docházíme k tomu v ještě vyšší míře, když se
čte evangelium; jsou to slova Krista, který je
po proměňování skutečně pří temen v Těle a Krvi
a kterého při sv.přijímání přijímáme do své du
še. Je to nepochopitelně svátý bohočlověk Ježíš
Kristus, který mluví ke každému jednotlivci a
k nám všem společně

Nikdo nemůže přehlédnout, jak svět tohoto hlásá
ní slov Kristových a jeho činů, a naše naslou
chání, se liší od neutrálního poučení - i ryze
formálně. Je-li o nedělích a svátcích také kázá
ní, má probouzet duše věřících, osvěcovat přímo
jejich ducha nádherou poselství, poukazovat na
volání Kristovo ke každému jednotlivci, na všech
ny důsledky tohoto volání, na nebezpečí, které
brání klíčení pravého semene Kristova v duších.

vtaženi do plnosti děje svátých obřadů.
Vzpomeňme na velké kazatele, sv.Lva, sv.Augusti
Je to neuznání skutečnosti, že mezi postojem
na, kardinála Newmana. Pak je nám jasné, jak
poučení a učení a výkonem dění, vnitřního
organicky patří kázání k přípravě k bohoslužbě
postoje, zeje propast. Při učení, při svět
oběti a jak se liší od ryze informativního poském vyučování, má přednost objektivita uCGni•
ale při výkonu jsem sioe také přesvědčen o
Deitrich von Hildebrand:
objektivitě, je tam však také transoedentno
ZPUSTOŠENÁ VINICE
jako při poznávání a odpověčl, kterou vnitřně
dávám, má jinou přirozenost, je to vědomé
VY SE PTÁTE • MY ODPOVÍDÁME
SOUVISÍ SLOVO "CHRISTOS"SE SL0VEM"CHRYS0ST0M03’?
bytí, spolučinnost. Vzývání, vnitřní účast
Kristus-řecky Christos, je překlad hebrejského
na Kristově oběti se musí prožívat, ale
maššíach/naše Mesiáš/a a česky znamená:Pomažanýkdyž kněz dělá poznámky, které se vztahují
na praktické detaily mše sv., pak je věřící od řeckého chridzó-křižma. CHRYSOSTOMOS"zlato
ústý" má první polovinu od Chrýzos-zlato - je to
nutně vytrhován ze spoluúčasti a nutně
vtržen do oblasti informací. Je vytržený i z jiný slovní kořen. CO VNO
É H O V E SV É T É
posvátného dialogu, který je přece částí—
U příležitosti 500 výr. od narození Martina Luthe
mše sv.
ra předal sv.Otec kardinálu Janu Willebrandsovi,
Rozdíl mezi postojem plné účasti a neutrální předs. sekretariátu pro jednotu křestanů, papež
informací poznáme příkladem z přirozené ob ský dokument, 1. od tzv. re formace. Se skupinou věří
lasti. Vyznává-li někdo lásku ženě, kterou cích se jako každou I. sobotu pomodlil sv.Otec rů
hluboce miluje, není jeho sdělení neutrální ženec na nádvoří sv.Damase/papeže, který pověřil
informace, ale projev jeho lásky; slova zde sv.Jeronýma revizí latinských textů Písma/.
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VIETATO TOCCARE

ZVLÁŠTNÍ OBRÁCENÍ

Na první pohled nie neodlišuje vŕšku
Sotva dojel turista s manželkou do Milána a ubytoval Alsagers Bank od stovky jiných v oblas
se v levnějším hotelu, vytáhl z kufru Baedeker a něko ti Midlands. Nez se stala jednŕm z hlavlik brožurek s nápisem Turista v Itálii. Když zjistil, nŕch reservoárů nezamestnaných v Anglii,
že v Miláně je opravdu dóm a malířská galerie Brera, byla nějakou dobu průmyslovým srdcem
řekl ženě:"Nejdřív půjdem do domu a pak do galerie." Spojeného království. Jednopatrové dom
Zpocený a zaprášený táhnul za sebou nevalně nadšenou ky, čisté, ale smutné, šedé nebe, reka
cho£ a pevně kráčel vyhřátými ulicemi, zanechávaje v Trent, unášejŕcŕ nedaleko bahnité vody.
horkém asfaltu stopy. Jak Baedeker oznamoval, stál
Tato vesnická mezi Liverpoolem, Mandóm skutečně na Piazza Duomo a byl vysoký a prostorný. chestrem, Sheffieldem a Nottinghamem
"Ohol Docela pěkná katedrálečka, "řekl a žena dodala: žila poklidným životem.
"Vypadá, jako by byla vyrobena ze samých špiček."
Až jako úder zapůsobila zpráva, ze ang
Oba se ponořili do teimot vznešené budovy. Několikrát likánský kaplan z kostela sv.Jana v
obešli oltář, pak se posadili a odpočinuli si. Pozdě místní farnosti, Leslie Hamlett, se roz
ji vystoupili i na střechu dómu. "Ach! "zvolal turista hodl obrátit na katolickou víru. Už 17
"leží tu město jako na dlani. To je prima katedrálka!" let sloužil anglikánské církvi. Ke své
"Obejdeme se bez katalogu, "mínil nanžel, když vstupo mu rozhodnuté dospěl po cestě do Lurd,
vali do galerie,"jména umělců jsou napsána u obrazů." kam odejel minulé jaro v naději, že je
Pod prvním obrazem z 13. st.byl mosazný štítek s nápi ho sedmnáctiletý syn, trpící křečemi,
bude uzdraven.
sem: VIETATO TOCCARE!
"Koukej, "podotknul manžel, "od Vietato Toccare. A z
tak se také stalo. Anglikánský duchov
13.století. To je věk!"
27 ní, který si vydobyl skromné místo v
"Hm-opravdu. Neuvěřitelné, "dodala jeho paní. Po špič církevní historii tím, že jako první
kách šli k dalšímu obrazu."Zase tentýž,"řekl muž, dí anglikán sloužil bohoslužby v marián
vaje se letmo na štítek. "Vietato Toccare, 13.století.' ské svatyni v Lurdech, se vrátil domů
"Hm, opravdu,"řekla paní, "to je zvláštní. První sál pevně rozhodnut, sloužit katolické
byl plný obrazů Vietato Toccare. "Byl zřejmě neobyčej Církvi.
O
ně plodný, "řekl muž s úctou, "myslím, že jsem o něm už
Hned po návratu oznámil svému nadříze
nějaké pojednání četl."
Přešli do druhého sálu. Většina obrazů ze 14.st.,malá nému faráři Kennethu Millerovi, že od
část z 15.st. Všechny z mistrovského štětce Vietato chází. Prohlásil, že už nemůže s čis
Toccare. Muž pocítil k umělci skoro příbuzenský vztah. tým svědomím uznávat církev, která ho
"Koukej, Snímání z Kříže-Vietato Toccare. Sv.Benedikt vysvětila na kněze/od I.Vatik.sněmu si

dávali anglikáni, jejichž svěcení bylo
a anděl-také od něho. Jasně si vzpomínám, že jsem
reprodukci tohoto obrazu už někde viděl. Silné umělecpochybné, dávat světit biskupy jansenistickým biskupem v Evropě, který je řád
ké dílo. Ti Talijáni uměli nulovat!"
V třetím sále, ověšeném obrazy pozdního Vietato Toc ným nástupcem apo štolů-ovšein heretikem.
care, se muž už cítil úplně jako doma. "Neuvěřitelné Tak i anglikánští duchovní dostávali od
řekl manželce,"jaké břímě nesl tento Toccare! Už jako svých biskupů kněžskou moc. Pozn.red./
Jeho syn se uzdravil v katolické svaty
dítě ho hnala vášeň k malování, v dospělém věku ji
uskutečnil dokonale.." Ve čtvrtém, pátém a šestém sá ni, díky -jak řekl - přímluvě Panny
Marie. Pokládá proto za nezbytné opus
le zíraly obrazy Vietato Toccare ze 17.st.
tit anglikánské vyznání a vrátit se do
přísně na ztichlé turisty.
katolické Církve.
"Ale v cestovním průvodci stojí, že v tom
to sále je obraz od Raffaela, "řekla náhle Odešel ze své fary a podle vlastních
manželka choti. Muž neodpověděl. V sedmém, slov hledď'plný soulad s katolickou
Církví”. Jeho představený farář Miller
osmém a devátém sále se odevšad vtíral
Vietato Toccare. Že by vnuk, pravnuk stej se z této události dosud nevzpamato
ného jména zdělil umění od praděda? Dokon val - je to poprvé, co vidí odcházet
anglikánského duchovního z tohoto dů
ce na plyšovém křesle byl ten nudný mosazný
vodu. - Vesnice se rozdelila, většina
Štítek. "Tohle vytvořil také ten Vietato Toccare?"
ironicky se zeptala paní."A v průvodci stojí, že zde zůstane anglikánská, nedůvěřují Hamlettovi, stal se"papežencem”a o"zázramají být obrazy od Tiziana a Veronese. Kde jsou?"
V desátém sále upadl muž konečně do rozpaků a začalo ku" pochybují. Malá skupinka se posta
vila za něho a chce se také vrátit do
mu svítat. Když vycházeli z muzea, vytáhl nenápadně
brožurku Turista v Itálii a dočetl se tam, že "Vieta Církve. 40 farníků si už pronajalo ne
to Toccare" znamená v překladu: "Dotýkati se je zaká obydlenou budovu pro bohoslužby.
záno!" - Zpocený a zaprášený, s chotí ve vleku, krá Otec 0 'Sullivan, mluvčí arcibiskupst
čel náš turista dál ulicemi Milána... _
.. n„™Dr)T, ví v Birminghamu, řekl, že Hamlett do
Jevgemj PETROV sud s katol. Církví nenavázal kontakt.

HAZARDNÍHRÁČ

Prosté nabídnul jsem jí, že jí peníze vrá
Nejbáječnějším místem v USA je Palm Beach a nejza tím. Ovsem s podmínkou, že její muž už do
jímavějším koutem tam je Whitney s. Jmenuje se to mého podniku nevkročí. Nerad vidím kolem
vlastně jinak, ale kdo tam byl, ten podnik už zná. sebe smolaře. Nemáš-li na to, nesmis hrát!
Slíbila rrri to, slzy jí tekly po tvářích,
Je to restaurace s hemou-a tam zavítá dříve či
později každý host. Tak vynikající jídla nenajde dojetím, když jsem jí peníze předával.

te ani ve špičkových hotelích Francie či Itálie. Druhý den jsem už na celou véc zapomněl,
Nejsou tam jídelní lístky, objednáte si, nač máte když rrri jeden dozorce přisel oznámit, že
chut, třebas paštiku ze slavících jazýčků nebo
práve vstoupil do podniku John Rossiter a
cmundu- a dostanete to. Jste-li tam vsak poprvé, že se dal do hry u jednoho stolu. Tohle mé
nevěnujete asi jídlu velkou pozornost, zaujme vás pořádné dopálilo a sel jsem si to vyřídit
prostředí a pestrá společnost. U každého stolu ob osobné.
jevíte známou osobnost-až v kladném ci záporném
Přistoupil jsem k nému:"Smím vás na chvil
slova smyslu.
ku požádat o rozhovor?" Klidné šel se mnou
Po jídle se bezvadně oblečení hosté odeberou do
do kanceláře. Zeptal jsem ho, proč sem
herny. Do dvou je tam skoro plno, ve tři přecpáno. znovu přišel. "Včera tu byla vaše paní, "
Až do ranních hodin. A lépe vedeno než v Monte
dodal jsem přísné,"svéřila se mi s vašimi
Carlu.
NAŠE KRIMI
potížemi a s tím, že jste ve středu pro
Na mne víc než herna udělal dojem sám majitel. Se hrál třicet tisíc dolarů. Vrátil jsem jí
děl ve staromódní kanceláři-snad tam byl i tresor- ty peníze a slíbila mi, že sem už nikdy
ale určitě mříže a uniformovaná stráž, která vpus nevkročíte! Jak to, že jste znovu přišel?"
tila návštěvníka jen na pokyn pana Whitleyho, mu Rossiter se na mne pronikavé podíval a
že vysedlých čelistí, chladného pohledu a nevýraz pak řekl :,rPane Whitney, v tom je určité
né tváře. Řídí hernu jako obchod-a vynáší mu to
néjdký omyl. Já totiž vůbec nejsem ženadva milióny za sezónu - o čemž pochybuji.
Charles G.Norris
Tato silná osobnost mě zajímala. Nebyl příliš
sdílný. Zeptal jsem se, kolik prodělá za sezónu
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
na falešných šecích a dluzích. Řekl, že dvě stě
2.. listopadu sloužil sv.Otec ve vatikán
tisíc-a to že není příliš mnoho.
ských hrobkách zádušní mši sv; po ní se
"Ale nedávno se mi přihodi
lo něco zvláštního. Ohlá
pomodlil u hrobu sv.Petra a svých před
chůdců.
sili mi jednu dámu, man
V den 25.výr.od smrti Pia XII.a volby Ja
želku Johna Rossitera, to
na XXIII.-6.11.-sloužil sv.Otec v chrámu
ho znám, tak jsem řekl, aby
sv.Petra mši sv.před 25.000 věřícími.
ji uvedli. Vstoupila a da
10. 1 l.posvétil arcib.kard.Hoffner v Kolí
la se do usedavého pláče.
ne novou budovu diecézni a dámské knihov
Nemám to rád, ale ta žena
ny. Knihovna má asi ZOO tis .knih, 500 ru
na mně zapůsobila. Bylo
mi jí líto ještě než pro
kopisů, z toho sto před r. 1000.
Diecézni museum vystavuje ve Freisingu
mluvila.
přes 2000 mincí a medailí. NejstaršíJejí manžel u nás sázel a
egyptská z r.25O př.Kr.-nejnovější sv.Ro
ve středu prohrál třicet
ku 1983. Základem sbírky jsou mince z dě
tisíc. Znal jsem ho od vi
dictví Antonia von Steichele, arcibiskupa
dění a měl o něm dobré mí
v Mnichově a Freisingu v letech 1878-89.
nění, byl oblíbený a čle
Začal sbírat mince už jako student. Pře
nem dobrého klubu. Neměl
devším staré římské mince, švábské mince,
jsem potuchy, že hraje a
zda vyhrává nebo prohrává. Konto u nás měl a po
zla£áky, krejcary, čtyráky, halíře a pfekud měl dluhy, vždycky je koncem měsíce vyrovnal. niky.
Na Z. ned. adventní má sv.Otec navštívit
Jeho paní mi vysvětlila, že manželova hazardní
hra je velkou bolestí jejího života. Marně ho pro luterskou obec v Římé a promluvit k ní.
sí, aby nechal karet a akcií-slíbí to a pak se dá Podle slov jejich pastora se jedná pouze
o "bratrské setkání "bez vlivu ha ekumenicznovu svést. Ta prohra ve středu znamená pro ně,
ké rozhovory. K čemu to bude dobré? Před
že musejí prodat dům-stejně zadlužený, vzít obě
děti z university a i ona si bude muset najít mís lutherány se ponížíme, katolíky to pohor
ší a duše se nezískají.
to. Nevím, proč to na mne tak zapůsobilo, snad
Američtí protestanté ostře protestují pro
proto, že sám mám dvě děti na universitě, nevím.
Snad sentimentalita, ale i smysl pro obchod. Pod ti obnovení diplomatických styků USA s
Vatikánem. Toto obnovení navrhl senát,
niku našeho druhu nedělá dobrou reklamu, když se
ještě je musí schválit kongres.
o něm povídá, že zde lidé mohou přijít o majetek.
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SEKTA MUN
IV.
synem a že naše poslání nebylo úspěšné.
Libby Carroll, vysoké, atraktivní paní, leželo
ODCHOD Z TÁBORA MUNŮ
Druhý den mi přidělili stín-Bruoeho-který na srdci nejvíc blaho jejích dětí. Její muž pra
coval v módním oboru, byl to milý, dobrácký muž s
obíhal stále s imoha řečmi kolem mne, a£
chytrým
úsměvem. Dostali sice od Benjiho divné
jsem šel kamkoliv. Přišel jsem na triky,
jak si uchovat pocit samostatnosti. Držet dopisy a telefonáty, ale překvapilo je, že jejich
syn vstoupil k sektě. Když jsme skončili své vy
ruce při zpěvu jsem nemusel, měl jsem v
právění, hrnuly se otázky:"Jak Benji vypadá? Je
nich zpěvník a přidržoval ho "bratřím a
sestrám". Dobré oči a hbitost mi pomohly, tam snad šřastný? Jak ho odtud dostat?" Můj pobyt
v Boonvillu ve mně vzbudil úctu k technice munů;
že jsem sáhl po soli či pepři dříve, než
sjednotili jsme se, že je tu jediná záchrana mi je pět hbitých munů mohlo podat. Při
musíme Benjiho unést!
přednáškách jsem si v duchu prozpěvoval
např.:"Nikdy mě nedostanete, nikdy, nikdy, Jako lákadlo jsme měli Benjiho sestru Debbii,kte
rá přišla z Evropy na návštěvu. Nemohla pochopit,
oč se vsadíte, cha, cha, cha........... "
Zní to směšně, ale tyto triky byly důleži co se z jejího samostatného a svévolného bratra
té v době, kdy jsem cítil, jak každé vlák stalo. "Musíme s ním nějak mluvit, "řekla a necha
la pro něho zprávu ve Washingtonské ulici. Když
no mé bytosti do sebe vtahuje kolektiv.
Benji
zavolal, řekla, že chce navštívit přátele
Byly chvíle, kdy byl vliv skupiny tak moc
ný, že jsem se málem vzdal. Snad mají pře v Oregonu a že se tam spolu setkají. "To je ne
ce jen pravdu. Snad jsem příliš cynický a možné, "řekl Benji. Pak pozval Debbii, aby ho na
negativní. Snad bych měl přece bojovat za vštívila. Řekla, že o tom bude uvažovat. Benjiho
souhlas byl vlastně to, co jsme potřebovali, ale
jejich"lepší svět".
báli
jsme se poslat tam Debbii sanotnou. Vždyř
Koncem druhého dne byla poslední podnětná
by sekta mohla sebrat i druhé dítě! Debbie, vážré
přednáška."Kolunbus věděl, že rrůže přeplout moře, ale co říkali lidé?"předmodlí- svědomitá žena z průměrně zámožné rodiny byla
právě ten typ, po kterém munové pásli.
val se referent.
Když se Benji znovu ozval, řekla Debbie, že mat
"Ty jsi blázen!" zazněla ozvěna.
"Ano, a nyní se šíří nové bláznovství. Na ka chce jít mermomocí s sebou. Zůstane jen tři
dny, Debbie celý týden. Po krátkém mlčení se Ben
zývá se naděje a změní svět!"
ji chytnul. Byla tu možnost, po odjezdu matky
"Aaanooo!!"
Ovzduší bylo tak nabité energií, že jsem přilákat sestru do Boonvillu. Odveze si je tedy
ji cítil tepat v těle. Dokonce jsem si přál za čtyři dny z letiště v San Francisku - řekl.
věřit v tento bláznivý idealismus. Vše se Týž večer jsme se setkali u Carroll připravit
zdálo náhle možné. Po působení těchto pod skupinu únosců. Nebyl jsem nadšen, že volba pad
nětů nutili munové hosty, aby ještě"jedin- la na mne, měl jsem s muny už zkušenosti. Benji
ký den"zůstali. "Sám sobě jsi povinen udě ho otec by přiletěl a Lenny měla zůstat se skupi
lat další pokus!" Miohým slibovali zaměst nou, stejně Gary a Simon, Benjiho přátelé. Za
dva dny jsme letěli do San Franciska a zvětšili
nání, já prý bych mohl pracovat u novin,
které právě založili. Když jsem viděl zma skupinu o Keithe, mladíka, který se mnou opustil
Boonvili a chtěl spolupracovat, pak Davida Leofa,
tek, který mě strhoval po pouhých dvou
psychiatra,
kterého jsem poznal po návratu z
dnech v Boonvillu jsem nechtěl riskovat.
Zachránil jsem se předem smluveným voláním Boonvillu a Dr.M. z Montrealu. Zdálo se dobré
mít po ruce vhodnou lékařskou radu.
Marilyn, že je můj blízký příbuzný těžce
nemocen. Když jsme kráčeli k východu z tá Jeden soukromý detektiv nám dal pár dobrých rad.
bora, stáli munové ve špalíru a zpívali pí Pomáhal nám, vzdor tomu byly přípravy na únos
seň na rozloučenou. Berthie nás srdečně ob .velmi komplikované. Konečně jsme v hostinci Holi
day najali dva dveřmi spojené pokoje. Matka a
jímala a znovu prosila, abychom využili
"nové příležitosti". Pohlédl jsem do jejích tsestra měly bydlet v jednán a vlákat tam Benjiho,
pronikavých modrých očí, pak na ostatní mu- my jsme se chtěli ukrýt do druhého.
ny, jak mávali - okamžik jsem váhal, cítil Krčili jsme se v zatemněném pokoji a nervózně če
jsem pohrnutí, přitažlivost. Rychle jsem se kali na zavolání detektiva z letiště. Konečně
otočil a rázně vykročil z brány. Vyčerpa zazněl telefon."Benji přiletěl s jiným munym,"
řekl stručně, "odvezli paní Carroll a dceru v mus
nému mozku napadlo:"Má-li Benji za sebou
tangu. Připravte se!"
pět měsíců v Boonvillu, co je asi s jeho
Za pár minut zastavil vůz pod našimi ckny. Ote
rozunem?
vřely
se dveře auta a kolem spěchali dva muži
JEDINÁ
MOŽNOST
tak, že jsem nepoznal, kdo to byl. Vedle klapl
Sbalili jsme s Marilyn věci a vrátili se
zámek. Byl to Benji nebo druhý muny? Přitiskli
do Montrealu promyslit těžkou úlohu, jak
jsme uši na dveře a snažili se rozeznat hlasy.
sdělit rodičům Benjiho, co je s jejich
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Náš úkryt byla chata Dr.M. s obývacím pokojem a ložZatím utíkaly cenné minuty.
Náhle se vřítil do našeho pokoje Dr.
ničkou, která měla být "oela"pro Benjiho. Hned jsme
Leof, který hlídal dole. Odvážně a zou zabarikádovali okna a odstranili všechny ostré před
fale bušil na dveře a řval tak, že ho měty. Podle sdělení bývalých munů učili se "členové
slyšel celý hotel:"Benji je vedle,
rodiny", že je lépe zemřít než se "dát přivést zpět "a
choete-li ho, pohněte se, hrome..."
dostali k tomu přesné návody: "Příčný řez pro nemocni
ci, hluboký řez pro hřbitov, "znělo kruté pravidlo
Gary vstrčil do mezidveří a vpadl do
"břitvy". A už to hodně bývalých členů i udělalo.
vedlejšího pokoje-my za ním. Byl tam
Benji - on a jeho matka stáli v koupel Benji vypadal hrozně, vyzáblý a bledý, jen oči upřené
ně a v umyvadle opravovali kytici kvě stále na podlahu, panenky v nich dvakrát tak velké a
drmolil jednotvárně: "Sláva na nebi, pokoj na zemi, vytin. Druhý muny tam nebyl. Gary se
vrhnul na Benjiho a spoutal ho zezadu. večíte mě ven a nechte mě sloužit!"
Lenny, Simon a Dr.Leof se snažili za "Benji,"zapřísáhali jsme ho bez ustání."To je přece
chytit Benjiho, který se bránil. Jeho šílenství! Nemůžeš s námi o tem aspoň mluvit?" Zbyteč
pohled byl prázdný a dělal dojem něko né - stejně tak bychom mohli mluvit k mrtvole. Hodiny
a hodiny seděl nepohnutě jako kámen a jednotvárně pro
ho, na koho se doslovně hodila slova
Daphne Greenové - kdo "není nikde doma", sebe něco drmolil. Poprvé od začátku své podivné Odys
sei jsme poznali, že únos bylo to nejsprávnější. I to,
že potřebujeme odborníka, máme-li Benjiho z toho do
stat. Prosili jsme starého známého Neila Maxwella,aby
nám ho obstaral.
V osm večer se Benji mlčky položil a usnul. Přikryli
jsme ho a střídali jsme se v hlídkách u zadního i
předního vchodu a oken chaty. Věděli jsme, že by nám
nic nepomohlo, kdyby přišla policie nebo munové. Advo
káti nás varovali, že riskujeme i deset let vězení,
kdybychom se octli před soudem pro únos. Telefonem
jsme se dověděli, že na Carroll už žaloba pro únos
čekala a že je pod policejním dozorem. Jedno bylo jas
né: nemůžeme tu držet Benjiho stále. Kdyby brzo ne
promluvil, museli bychom ho propustit. _ ,
.

Pokračovaní

PŘEDVÁNOČNÍ

PŘESTALO PRŠET/ PADA' SNÍH/

PŘIKRÝVÁ STROMY, PADÁ NA LISTÍ/
NA NĚČÍ STOPY,

OD TÉTO CHVÍLE NIKDO NEZJISTÍ/

Ale bránil se zoufale. Rozplakal jsem
se:"Hrome, Benji,"vzlykal jsem, "obětova
li jsme za šest týdnů tisíce dolarů,
abychom tě sem přivedli a mohli s tebou
mluvit... jen MLUVIT! "
Jaksi to zapůsobilo. Mé slzy a matka do
jaly Benjiho tak, že se přestal bránit.
Vzali jsme ho pod paždí a vedli ven,kde
hoteloví hosté pozorovali z balkonů, co
se děje. Druhý muny ve zmatku utekl,aby
přivedl pomoc, ale nevšímali jsme si ho.
Dveře auta byly už otevřené. Vpadl jsem
dozadu a Benjiho přitáhl k sobě, Simon
padl na něho. Z dvířek bylo vidět jen
zmatek nohou. Gary je nacpal dovnitř,
vskočil do vozu a se skřípáním pneuma
tik se rozjel k Berkeley.
Povolil jsem sevření; nebylo to nutné.
Benji seděl jako svíčka, pohled jako v
transu upřený na podlahu.

KDOŽE TO VLASTNĚ ODEŠEL - A KAM,
OZVĚNU KROK0 ZTLUMIL SNÍH,
V NĚM ČLOVĚK NENÍ TOLIK SÁM,
PADÁ I

DO SRDCE

S PODZIMEM VYPLAKANÉ
JE NÁHLE PLNÉ HVĚZDIČEK A ZÁŘE.

NA KRAJI

LEŽÍ BÍLÁ PEŘINA.

PROČ JENOM ČLOVĚK JEŠTĚ VZPOMÍNÁ/
JAK PRVNÍ VLOČKY TÁLY V BLÁTĚ ?

VIDÍ JE TANČIT.
MYSLÍ NA TÉ

ČLOVÍČEK VEČNÉ MALIČKÝ
TY SMUTNÉ VLOČKY SKRÝVÁ POD VÍČKY
(ABY JE NIKDO NEVIDĚL A NEVZPOMNĚL SI.,)

+ HeZenka Lachmano va

.dá-li Pán, vyjdu odtud opět mezi Vás, a že Vás
budu všechny usilovně prosit, abychom cítili se
vší naléhavostí svou spoluzodpovědnost za široký
prostor, ve kterém na tomto světě zaujímá hřích,
za to, že mu to umožňujeme, sedíce pohodlně ve
svých residencích s nohama zkříženýma v polospán
ku a podřimování. Byl bych štasten, kdyby se mezi
námi někdo objevil, kdo by znovu horlil pro Hos
podina a spásu duší s celým svým srdcem a ne roz
dvojenou myslí. Zde vstávám od stolu a chodím z
kouta do kouta, pár kroků tam, pár zpátky, ale
zdi se zde rozestupují, procházím dál a děsím se,
když vidím ty nechápavé tváře a zakrnělá srdce,
řekl bys, jsou to již lidé úplně mrtví, kdybys
na druhé straně nebyl až zděšen a zároveň zahan
ben tou jejich životností, rafinovaností a či
lostí ve zlém. ..Ano, děti tohoto světa dove
dou hbitěji poslouchat toho, kdo je svádí.
Tečí se mi zdá, že toto téma, které zde roz
víjím, zcela nezvládnu, že je neprozřetelně
rozmotávám, aniž bych nyslel na konec, kam tato
úvaha utíká, že nevidím hrany a okolí a že se mů
že stát, že nakonec z toho vyjdu jako kazatel a
spravedlivý, který si na závěr umývá ruce jako
Pilát. Jsou to důležité ohledy, které zde uvádín>
ale věřte mi, že Vám chci psát v tomto případě a
za tohoto rizika, neboť. píši o tom, co se bytost
ně dotýká nás všech křesťanů. Vždyť máme být ry
báři a ti sestupují do wd a pachtí se se sí
těmi, hluboce se sklánějí hledíce k hlu
binám. - Věřme, že jedině takový zá
běr naplňuje sítě, zvláště poté, když
zaslechneme od pravého břehu JEHO hlas.
Vaše bl.Anežka Česká mi mohla po celý
život uniknout jako osoba fádně svátá, nebýt to
ho, že zde byl Jan Zahradníček se svou ochotou a
obětí, a věřím, že skrze ně ji vyvedl z toho 13.
století k nám jako ženu obdivuhodně blízce přítormou a moderní, nás chápající, zatímco námi
okolí pohrdá a pokládá nás za rarity historie,
patřící do muzea. Jsem šťasten, že pro mne tato
blahoslavená vystoupila v těchto zajímavých sou
vislostech právě tady. Pro svou uspěchanost ven
ku, v relativní svobodě, jsem nikdy neměl čas
vstoupit do nově zbudovaných prostor sv.Anežského kláštera, pamatuju se jen na výmluvné fotogra
fie v novinách při otevřeních těch pozemských
prostor, kam unikla, a tak se přimlouvám, aby
slova Zahradníčkova byla vtesána do tamních zdí,
protože nenacházím slov půvabnějších a výstižněj
ších než jsou ona. Zjišťuji, že bl.Anežka je vý
borným příkladem sepětí časů, že má časová mini
atura vedená na začátku tohoto dopisu může hle
dat své zakotvení či východisko v těch monumen
tálních dimenzích. Neměl bych tedy lpět dětinsky
na rychlých výměnách dopisů, ale čerpat svou dů
věru v Jeho pevné vládě, vždyť jemu patří i mlče
ní celých lidských etap. Řekl bych, že bychom mě
li spíše prosit o to, abychom byli hlínou poddaj
nou a poslušnou, ztvárňující se do podoby, v ja
ké nás chce mít. Čas nás nesmí nikcfy zajírrat

ROZMLUVY
Redakční rada v čele s Alexandrem TOĽKÝM
vydala po pečlivých prípravách v Londýne I.
číslo filosoficko-literámí revue ROZMLUVY.
Z úvodního článku redaktora o teologickokultumí situaci doma i v exilu poznáte, že
revue bude svěže psaná, bude růst ze zá
kladů tradice a odbourávat to, co na ty
základy časem přirostlo a nepatří k nim.
Číslo zahajuje svůj program článkem vyni
kajícího francouzského katolického spisova
tele JIŘÍHO BERNANOSE: LIST EVROPAN0M. Ten
to list nás okouzlil už před víc než třice
ti lety a dnes se ukazuje, že umělec prav
du větřil a poznával z hlubin své kato
lické víry a zdravého rozumu. Dnes
katoličtí unělci skoro vymřeli, nema
jí katolické prostředí, v němž by mohli
zrát a rozvíjet se. Revue/2x do roka/ o
165 str.končí výňatky z DOPIsB Z RUZYNĚ od
jesuity P.Františka LÍZNY. Z Bemanosova
dopisu září pravda a láska, z Líznových do
pisů září láska a pravda - u Bemanose před
katastrofou rozkladu hodnot, pronikajícím i
do Církve, u P.Lízny obnovením a životem z
těchto hodnot, navazujících na Tajeimé
Tělo Kristovo - Církev - a jeho hlavu,
KRISTA - A TO UKŘIŽOVANÉHO.
************************************
"Ted vás všechny ví dún, vás, poutní
ky Absolutna, neschopné se pokovit
modle, neschopné se zastavit na cestě
,
uprostřed a změnit směr k nejbližší zrád
né výhodě, a ačkoliv si nic nenamlouvám
a spatřuji i na místě sáném novodobé fa
rizeje, pokrytce a kramáře, se sdílnou
vděčnosti chci s vámi poděkovat za ty,
kdo se s Ním obětují a jejichž srdce
překypuje proto láskou... "/Léon Bloy ?/
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14.března..dnes je jiz tretí nedele
postní a je to až skoro neuvěřitelné, jak
ten čas rychle ubíhá, vždyť doba, když jsem
psával z Litoměřic, doba adventní, se mi
zdá téměř jako přítomná, a ten pocit až do
hmatatelného splývání časů je podivně
zvláštní. Je pro ime něčím novým, co jsem
doposud nikdy nepociťoval ani nepotkal, a
budu o. tom zde více přemýšlet. Co tím asi
choe Pán říci?
Díky za slova povzbuzení. Mrazy již dávno
polevily a mohu Váš ujistit, že mě po ce
lou tu dobu zahřívala ona láska, kterou mi
vyprošujete a to tak, že bych lehce překo
nal sebe větší mráz našich nepřátel; když
píši toto nebezpečné slow, dici je hned
zbavit té nesprávné tíže a zaměření, neboť
chci tvrdit, že budu centrum onoho nepřá
telství spatřovat přesně unístěné. Když,

natolik., abychom se cítili jeho zajatci.
Nebot jenom ON nejlépe ví, kdy máme vstá
vat a kdy uléhat, kdy kameny sbírat a kdy
je rozhazovat, kdy mluvit a kdy mlčet...

Tuto revui, kde najdete články od Bio
Preisnera, Jiřího Fuchse, Bedřicha Fučíka,
báseň Karla Kryla, Jana Vladislava, Zdeň
ka Neubauera, Ivana Divise, Zdeňka Kalisty,
Petra Fidelia, Josefa Jedličky, Jiřího
Gruši - a delší výňatek z dopisů P.LÍzny,
jehož ukázku jste práve dočetli - si může
te objednat na adrese: ROZMLUVÍ, 15 Broxholm Road, West Norwood, London S.E.27
ENGLAND. Pře dpi.na 2 čísla 9 liber/30frs/.
A my přejeme nove revui, aby na pevné fi
nanční základně mohla pokračovat a rozví
jet se tím směrem, kterým zahájila své
první číslo.

FILO
SOFIE

Vychází-li mladý člověk do života^oo^ává
se často - snaží-li se samostatně myslit do podobné situace, jako vesničan na vý
ročním trhu. Dospělí na něho zprava i zle
va pokřikují a nabízejí mu nejrozličnější
myšlenkové systémy. Kup si toto! Jen toto
je pravé! Toto je příjemné, pohodlné a
zdravé! Toto je dnes moderní!
Chudák pak všechno projde - a nakonec nic
nekoupí. Každý chválí své a haní cizí, tak
že to budí dojem, že jsou všechny nabízené
věci zároveň dobré i zlé.
A KONEČNÝ VÝSLEDEK? - Nedůvěra vůči všemu!
A přitom život každého mladého člověka
nutí, aby se ptal: KAM?
PRAVDA nepotřebuje, aby ji lež chválila či
nabízela. Doporučuje se sama.
Tyto kapitoly jsou stručným přehledem fi,^10sofie pro všechny časy, národy, spole
čenské třídy a rasy. Její konstrukce stavě
li Řekové, Arabové i Římané před Kristem i
po něm. Od omylů a nezdravých názorů ji
očistili Platon, Aristoteles, Augustin,
Avicena i Tomáš.
Je to filosofie - ne ideologie, která dnes
je a zítra se převratem hroutí s politic
kou koncepcí, kterou podpírala, zanechá
vajíc po sobě stopy nasáklé krví a slzami
tisíců. Nechce být partajním kredem, které
musí vyznavače, hlasatele i mučedníky ku
povat zlatém, kariérou, věnci z trávy,pro
tože nedokáže dát trvalé a oblažující spo
činutí v jistotě. - Je krátkým návodem,jak
získat pravý pohled na svět, hodnocení vě
cí, návodem, jak se dopracovat k pravdě,
která jediná může lidi přivést k trvalé
jednotě a radosti.

CO
JE
FILOSOFIE?
Podle Bochenského je to jedna z nej těžších filo
sofických otázek. Každý si totiž tímto slovem
označuje něco jiného: jeden svou ideologii, dru
hý své náboženství, třetí vlastní popletenost
nebo cizí nesrozumitelnost.

Termín”filosofie"je složen z řeckého slova -Filos
/přítel/a so-fia/moudrost/. První ji tak pojmeno
val Pythagoras/570 př.Kr./, který se prvý na
zval hledačem-přítelem moudrosti. Tedy filosofie
je LÁSKA K MOUDROSTI.
V moudrosti jsou dva prvky: teoretický t.j.po
znání pravdy, a praktický - uvádění poznané
pravdy do života. Proto se každý přítel moudros
ti -Tilosof-bude snažit o dvě věci:
aby pravdu poznal,
aby podle ni zil.
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Hledání pravdy nazveme -Filosofií teoretickou,ži
vot podle ní filosofii praktickou. Pro teoretic
kou filosofii máme definici: FILOSOFIE JE VÉDA
O POSLEDNÍCH PŘÍČINÁCH VŠECH VECÍ, ZÍSKANÁ SVETlem přirozeného rozumu.

Tedy: VEDA - totiž jisté, samozřejmé a uspořáda
né poznání věcí, získané pomocí rozumového důka
zu z jistých skutečností. Není tedy souhrnem jen
nějakých nejistých domněnek, pochybných spekula
cí nebo od jiných převzaných nedoložených svě
dectví ”0 POSLEDNÍCH PŘÍČINÁCH VŠECH VECÍ, ži
vých i neživých, duchových i hmotných, skuteč
ných i možných. Tímto universálně širokým pohle
dem se liší od ostatních věd, z nichž každá si
všímá jen jednoho výseku z říše fakt.
Filosofie je věda univerzální. Snaží se u každé
věci zjistit její povahu, určit všechny její
vztahy, odkrýt všechny její příčiny, od první do
poslední - např.příčinu každého pohybu ap.
Doložka”věda, získaná světlem přirozeného rozumu’’pochází ze středověku, aby se filosofie odli
šila od teologie, která se také zabývá poslední
mi příčinami všech věcí-ale skrze nadpřirozené
svědectví - Písmo sv.a posvátnou tradici.

Jako všechny vědy, má i filosofie svůj předmět
materiální/věcný/a formální/tvarový/. Materiál
ní předmět je to, čeho si věda všímá, formální
je pohled, zorný úhel, pod kterým se věda na
předmět dívá. Materiální předmět může být společ
ný různým vědám. Např.člověk je materiální předmét lékařství, výchovy, psychologie. Tyto vědy
se od sebe liší jen formálním předmětem. Lékař
ství si všímá člověka pod zorným úhlem uzdrave
ní a pod.
Materiálním předmětem filosofie jsou všechny vě
cí, formálním jsou jejich příčiny, zvláště po
slední příčiny. Filosof se ptá: PROČ ? JAK? K
ČEMU? a tak se podobá malým dětem. Není to hana,
naopak, chvála. Zvídavé pátrání po příčinách je
jeho největší přednostuje g Ä R T A> oFM

údy sladce umdlévaly přicházejícím spán
kem.
"X^znám se v nich přece..Každoumís.
Na Štědrý den uléhal kolležský tajem
tím. uvědoměle.. jen mě vyzkoušej. Čím je
ník Jevím Fomič Perekladin celý zne
spis zamotanější, tím je třeba víc čárek.
chucený, ba dokonce uražený.
.
Dáváš je před"který"a před"že". Při vyjme
"Dej mi pokoj, zloduchu,"vykřikl vztek
novávání
úředníků je třeba každého oddělit
le po své ženě, která se ho zeptala,
čárkou. .Vida, že to znám!"
proč se tak mračí.Věc se měla tak, že
Zářivé čárky se zavrtěly a ulétly. Přiletě
se právě vrátil z návštěvy,kde slyšel .
ly ohnivé tečky. "Tečku klademe na konci
imoho nepři jemných a pro něho potup
spisu. .Kde je třeba delší oddech a vzhléd
ných řečí. Nejdříve se vedla řeč o uži
nout k posluchačům. .Aby tajemníkovi nevy
tečnosti vzdělání vůbec, pak se však
schlo v hrdle." Nový nálet čárek. Mísí se
rozhovořili o nízké úrovni vzdělání u
s tečkami a Perekladin vidí hotový sjezd
úřednictva a právě při tom bylo vyslove
středníků a dvojteček.."! ty mě nedostanou
no imoho stesků, výtek, ba i posměšků
do úzkých. Kde nevystačíš s čárkou, ale teč
na adresu této úrovně. A i tady, jak je
ka by byla moc, hodí se středník. Dvojtečka
to zvykem v ruské společnosti, přešli
se klade po slonech:"Bylo zjištěno" a tak.."
od všeobecných případů k jednotlivým.
Středníky a dvojtečky pohasly. Z mraků vy
"Řekněte třebas vy, Jefime Fomiči,"ob
skočily
otazníky a zarejdily kankán.
rátil se jeden mladík na Perekladina.
"I kdyby jich bylo tisíc, všem najdu místo.Kla
"Zaujímáte významné postavení, .ale jaké
deme je, když se informujeme o nějakém spisu. Ne
při tom máte vzdělání?"
"Žádné, prosím. U nás se po vzdělání ani ne bo: Shledává policejní správa onu Ivanovnu, atď.'
ptají, "odpověděl mírně Perekladin. "Jen když Otazníky přikývly na souhlas bří švy a v mžiku se
protáhly ve vykřičníky. "Užívají se v dopisech:
správně píšeš. To stačí..."
Nejmilostivější
pane! Vaše výsosti, otče a dobro"A kde jste se naučil pravopisu?"
"Tak, zvykl jsem si, prosím. Sloužím už čty dinče! A co ve spisech?"
řicet let, tak to mám v ruoe..S počátku to Vykřičníky se protáhly a čekaly..
byla, pravda, potíž, dělal jsem chyby, ale "Ve spisech se kladou..Kam? Moment! Vzpomenu si?"
Otevřel oči a převrátil se na druhý bok. Sotva
pak jsem si zvykl..a šlo to..."
zavřel oči, už tu byly vykřičníky znova. "Čert je
"A co rozdělovači znaménka?"
"S těmi není potíž..Kladu je jak se patří." vem! Kam se kladou?"vrtalo mu hlavou. "Bud jsem to
zapoiměl, nebo jsem jich nikdy neužíval..."
"No., "děl rozpačitě mladík. "Avšak zvyk a
vzdělání nejsou jedno a totéž. Nestačí, že Rozpomínal si na cbsah spisů, které napsal za 40
dobře píšete znaménka..M usíte odůvodnit,že let své služby. Ale nenašel tam jediný vykřičník.
je píšete správně! Napíšete čárku a musíte "No tohle? Kampak ho, ohavu podlouhlou, klademe?"
si být vědom, proč ji píšete..tak je to, pro Za ohnivými vykřičníky se ob jevila šklebící se
sím! Ale ten váš neuvědomělý, instinktivní tvář mladíka, který ho kritizoval. Nakonec se
pravopis stojí za starou bačkoru. To je me všechny vykřičníky ušklíbly a slily se v jediný
velký otazník. Perekladin otevřel oči."Zítra
chanický výkon a nic víc!"
abych vstával a ta volovina mi nejde z hlavy."
Perekladin neodpověděl a dokonce se mírně
usmál. Mladík byl syn vládního rady. Ale teči Pokřižoval se, zavřel oč|,ale hned je zase otev
řel, protože na termém pozadí byl stále ještě
před spaním mu strašně vzkypěla žluč.
ohnivý vykřičník. "Fuj! Takhle celou noc neusnu.
"Čtyřicet let sloužím, "přemital"a nikdy o
Marfušo! "obrátil se k ženě. "Nevíš, kde se klade
ime nikdo nadávkou nezavadil. A tumáš, co
všechno si najednou ne vzpoiměli:Ne uvědoměle! v úředních spisech vykřičník?"
Instinktivně! Mechanicky! Aby tě čert vzal.. "To se ví, že vím. Chodila jsem sedm let do pen
Kdo ví, zda nerozumím ještě více věcem než sionátu. Tento znak se klade při oslovení, zvolá
ty, třebas jsem nebyl na tvých universitách! ní, po slovech, vyjadřujících radost, nadšení,
Když vysypal na kritikovu hlavu všechny na rozhořčení, hněv a jiné duševní stavy."
dávky, které kdy slyšel a trochu se pod po Okresní tajemník se zamyslil. "Duševní stavy? Ve
krývkou chřál, pomalu se uklidňoval: "Vím pře' spisech? Ty může psát i necita.. "Hlava mu třešti
ce. ."uvažoval v dřímotách."Nedám dvojtečku, la, na čele mu vyrazil pot. .Pod ikonou mile bli
kam patří čárka, píšu s pochopením.. choete- kala lampička, ze všeho vanulo teplo a přítomnost
li to vědět, mladíku. Napřed je třeba si od- ženské ruky, ale nešťastnému ouřadovi bylo mizer
sloužit své a pak můžete kritizovat starce!" ně, jako by se ho chytal tyfus. "Ty psací stroji!
Pod seirknutými víčky usínajícího Perekladina Mašino! "zašeptal vykřičník. "Bezcitný pařeze!"
se mihla jako meteor ohnivá čárka. Za ní druPřetáhl si pokrývku přes hlavu, ale i tam viděl
há, třetí a brzo byl tenný prostor jeho fan přízrak. Nebohý Perekladin se trápil celou noc
a přízraku se nezbavil ani ve dne. Viděl ho všu
tasie vyplněn míhajícími se čárkami..
"Vezmi třeba čárky, "dumal Perekladin, jehož de: v botách, když se obouval, v koflíku čaje...
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"A jiné duševní stavy,"vrtalo mu hlavou. "Pravda je, že o žádných duševních stavech nemaže
být řeči..Teči se jdu zapsat šéfovi do gratulačního archu k vánocům.. jsou při tom nějaké du
ševní stavy? Nebo je tak.. gratulační našina..."
Když Perekladin vyšel na ulici a přivolával drožkáře, měl dojem, že místo něho se k němu přikolébal vykřičník. V šéfově předsíni stál místo vrátného týž znak..To vše mu připomínalo
nadšení, rozhořčení, hněv. .Násadka s pérem vypadala také jako vykřičník. Perekladin ji vzal,
smočil v inkoustu a podepsal se:"Okresní tajeimík Jefim Perekladin!!!"
A když ty tři vykřičníky psal, byl nadšen, i rozhořčen, radoval se, planul hněvem.
"Tumáš! Tanáš!" breptal a přitlačil péro.
Ohnivý vykřičník byl spokojen a zmizel.
Anton Pavlovic ČECHOV
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NAŠE POŠTA!

by se měl věnovat péci o nesmrtelné duse.
5. Co mě nejvíc překvapilo, Se je kněz po mši sv.
ještě u oltáře a lidé vyběhnou z kostela, jako
by se měl zřítit strop, nepoděkují Bohu za
možnost, byt na oběti mše sv., ani zdvořile ne
počkají, až aspoň kněz zmizí v zákristii. Tato
neúcta k oběti mše sv.mě udivuje. Bývalo tomu
ták i dříve? Nevím, jsem tu teprve pár měsíců.11
Švýcarsko

"Tvá neteř mela smůlu. Jedna neschopná ko
legyne, která se vyšplhala nahoru přes po
stele funkcionářů/promiň - zbožný hochu/,
před rokem onemocnela a Lidka ji chodila
ošetřovat. Za to dostala odměnu podle pří
sloví "Síň čertu dobře, peklem se ti odře
ní. " Za půl roku ji ta kolegyně obžalova
la, že jí v záchvatu žárlivosti zničila
'Jsem dost překvapen, že má být Jan XXIII. blahoře
vzácný porcelán - který nikdy nemela a ukradla šperky - které také nemela. Znáš čený. Váží si ho i komunisté - viz Pacem in
Lidku, je to hezké děvce. Kolegyně ji zva terris - název jeho encykliky, ze? Musel jim te
la na pijácké večírky se sovětskými důstoj dy prokázat nějakou službu. Snad to, ze přijal
Chruščovova zetě s manželkou při audienci? A ko
níky, Lidka odmítla slovy: "Nejsem žádná
prostitutka! " Jak rafinovaná pomsta! Kole munisté toho hned zneužili k veřbování do ital
gyně cekala pár měsíců, aby si snad Lidka ské partaje? Prý získali spoustu nových členů nevzpomněla na skálopevné alibi na onu do kteří byli ovšem hned vyloučeni jako komunisté
bu, soudci nejsou nepodplatitelní - nemys z Církve - jen proto, ze jim namlouvali: "Kdyz
lím peníze, ale vyhrůžky - a tak se z toho přijal papež dva komunistické prominenty, nemůže
být komunismus nic špatného! " Jako papež
Lidka dostala - díky odvážnému soudci byl povinen vědět, ze komunismus je největší sou
"jen" s pokutou a odsouzením k finanční
časný nepřítel křesťanstva - byl povinen znát i
náhradě ceny neexistujícího porcelánu a
šperků. Ted se třese strachem o své místo, jeho triky - a neznal-li je, chyběla mu jedna ze
základních ctností - prozíravost, opatrnost. Co
proto, milý strýčku v kapitalistických
USA, si připrav pár špinavých dolarů, abys je plátno těch 75 zázraků, o kterých píšeš, když
díky své neprozíravosti vyloučil prakticky tisí
tu hodnou holku mohl podpořit, kdyby se
ce lidí z Církve? Nejednal charakterněji Pius XI.
přece jen octla na dlažbě.... "
když před Hitlerovou návštěvou opustil Pím a
USA
dal zavřít vatikánská musea, aby naznačil, ze ne
"Jsem ve Švýcarsku teprve pár měsíců a
souhlasí s totalitním a víře nepřátelským reži
všimnul jsem si těchto věcí:
1. Švýcarským úřadům se nesmí lhát, i kdy mem? Nacisté to přijali kysele, otec si na to
by nám to snad ulehčilo situaci. Zjistí si ještě vzpomíná.... A co je pár let vlády nacismu
proti víc než 60 ti letům vlády komunismu,
pravdu - a pak už nám nevěří.
protikřesťanské a protikatolické. Ty statisíce
2. Svýcaři-pokud nejde o mravní spodinujsou neobyčejně taktní a zdvořilí. Skrýva nevinných obětí komunistického režimu, v SSSR,
li se za touto zdvořilostí u některých ně v satelitních státech, ve Španělsku? - Promiň,
co jiného, např.pomsty chtivost, jsem zatím rozepsal jsem se, snad jsou to ta léta strávená
v komunistickém vězení, snad ztráta manželky a
zjistil jen v jednom případě. Zatím!
3. Farář není ve Švýcarsku nadávka jako v dětí-díky komunistům, možná, že jsem i trochu vů
ČSSR
SSSR, ale farář-at katolický nebo evange- či němu nespravedlivý.. Nevím... "
lický-má vysoké a vlivné společenské po
"..Nezapomeneme v modlitbě na Vás myslet a ve Va
stavení. Urazit veřejně faráře, resp.jeho šich těžkostech vám obětmi pomáhat. Díky za dopis,
zaměstnance-bych se neodvážil.
kde jste nás trochu seznámili s poměry, v jakých
4. Víra je u nás-pokud lidé opravdu věří- žijete. I moji přátelé budou útočit na Pána, aby
mnohem živější. Byl jsem na jednom švýcar Vám dal sílu a statečnost, čelit všem problémům
ském náboženském zasedání a žasnul jsem,
a starostem. .Pán dává sílu, když se zdá, že se
jakými hloupostmi se tam maří čas, který
vše kolem nás hroutí. Jen mít víru... "
ČSSR
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POSLOUCHEJTE

VATIKÁNSKÝ

ROZHLAS!
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ČESKÉ VYSÍLÁNÍ - každý den večer v 19,30 na krátkých vlnách 31, 41, 94 m a na střední
vlně 196 m. - SLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ hned po českém - na stejných vlnách. Ráno české vysílání
v 5,15 a slovenské vysílání v 5,30 h. na krátké vlně 49 m a střední 196 m -opakování ve
černího vysílání.
SLOVENSKÉ PROGRAMY; Aktuality v Církvi. Katolic
ká mládež dnes. Streda se sv.Otcom. Relácie pre
řeholné sestry a kňazov. Pohíad na moderný svet
v kultúrnych parametroch. Katechezácia mladých a
dospelých. Liturgické texty na nedeíu. Na križo
vatky týždňa.
ČESKÉ PROGRAMY; Filosofické a teologické pro
blémy. Biblické úterky. Našim nemocným. Aktuality
ze života Církve. Promluvy Otce Špidlíka. Naší
mládeži. Nedělní proslov sv.Otoe a nedělní poznámky. Každý den aspoň 3 minuty zpráv.
Slovenské vysílání vede Otec Felix J.LITVA,S.J. a s ním spolupracujú Otec Jozef Král a
Otec Jozef Gajdár, S.J. - České vysílání vede Josef Koláček, J.S. a Josef Čupr - oba
jezuité, a laik Miloš Turek, redaktor a hlasatel. Na obrázku vlevo P.Koláček, vpravo
P.Litva.

Švýcarsko

navštívil redaktor demokracie v exilu z mnichova pan

Jaroslav kusý.

Díky krajanským organizacím Ženevy mohl mít v tomto městě přednášku na námět: OSUDOVÉ
OSMIČKY NAŠÍ REPUBLIKY. V ženevě byla také založena oblastní organizace
CS.demokracie pro francouzský mluvící švýcarsko. Další přednášku na stejný námět měl ve
Frýburku. V Curychu už ČS.demokracie existuje. Tam měl třetí přednášku na totéž téma.
Nakonec navštívil východošvýcarskou katolickou misii v St.Gallenkappel a naši redakci. Dě
kujeme za návštěvu a těšíme se na další číslo DEMOKRACIE V EXILU. Bude velmi zajímavé.
Už vyšla dvě čísla Zpravodaje Sdružení býv.čs. po litických vězňů v exilu - MUKL / zkratka
slov: muž určený k likvidaci/. Vydává MUKL 2098 Dundas Street Wést, Toronto, Ontario,
Canada M5R1W9. Zajímavé jsou poznatky "po litických uprchlíků", kteří sami nebo jejich do
spělé děti navštěvují pravidelně ČSSR. Letos prý někteří prodělali i speciální výzvědný
výcvik. . MUKL doporučuje, aby své zkušenosti sdělili úřadům země, kde žijí.-Ve Švýcarsku
o tom zřejmě už úřady vědí a každý z uprchlíků od r. 1968, kdo víckrát navštíví zemi, z
které "pro politické pronásledování" utekl, musí počítat s vhodnýn opatřením švýcarských
úřadů.
SPOLEČENSKÝ VEČER NAŠICH MLADÝCH v Curychu, který si mladí sami zorganizovali - nemalá
práce a starost - dopadl výborně. Přišlo asi dvě stě mladých lidí, pobavit se, zatančit
si, seznámit se. Je to už druhý podobný večer, a doufejme, že ne poslední! Gratulujeme!

Ing.Bohumil SMETANA - tedy česky "náš Mífa, dobrý hudebník, dobrý společník" je také
dobrým strojním inženýrem. Otevřel si Konstrukční a kresličskou kancelář na Bahnhofstrasse
18, 8360 Eschlikon, tel. 073-43-20-75. Potřebujete-li sami jeho služby nebo můžete v tom
to oboru - všeobecná stavba strojů - doporučit jeho služby své firmě, svým přátelům obrajte se na výše uvedenou adresu, budete - nebo budou - s jeho službami spokojeni.

Ještě v tomto Svatém rooe vyjde ve dvou svazcích Písmo sv. ,s poznámka
mi Dr.J.Hejčla a Dr.L.J. Sykoty-o 4200 str. - díky péči jesuity P.Jar.
Popelky v Los Angeles. Cena 50 dol./100 trs. Ve Švýcarsku a okolních
zemích obj.u čes.misionáři
jinak: R.C.Czech
Mission, 5322 Franklin Ave., Los Angeles, CA 90027. Doporučte všem.'
Redakce děkuje trpělivým čtenářům, obětavým spolupracovníkům,
konstruktivním kritikům, a všem, kdo se zasloužili o zlepšení
nebo rozšíření KLUBu mezi známými. Děkuje modlitbou a prosí
o modlitbu - za sebe i za KLUB.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ŠVÝCARSKÝ PLÁN 13.11. zemřela ve vídeňské nemocnici ve věku 88 r.
s.Pascalina Lehnertová z kongregase sv.Kříže/Menzingen/, která se starala o domácnost Pia XII.
ještě když byl nunciem v Mnichově a v Berlíně.
pro děti,
Biskup Vrana/Olomouc/ prohlásil, že podporuje
ve Winterthuru,
rozhodnuti vlády, instalovat sovětské střely v
Seuzacherstr.1. CSR. Sila prý se musí postavit proti síle, aby se
při kostele sv. udržel světový mír. Pro stejný názor USA se bou
Ulricha, odpoled ří statisíce-většinou nezletilých-demonstrantů
ne
11.12. na Západě. Podle Rudého práva i skupina řeholníků
vyzvala obyvatelstvo, aby podporovalo vládu v je
ZKOUŠKY DĚTSKÉHO SBORU - od 17,30-18,30.
jich snahách o ochranu života na zemi a vyjádřiVe Winterthuru každou sobotu na výše uvede'la"plné pochopení" pro přípravné práce. Pacem
né" adrese, v Curychu v neděli ,Aemtlerstr.46 in Terris se připojilo. Kde se ti řeholníci ná
******************************************
hle vynořili, když jsou tak pronásledovaní?
OSLAVA SEDMDESÁTÝCH
Lady Davidson-nová starostka Londýna-poprvé žena
NAROZENIN západošvýcarského misio od r.1192, kdy tato funkce vznikla.
náře pro Slováky i pro Cechy
Začátkem listopadu bylo v Pekingu posvěceno kat.
kolumbarium-tedy po mnoha letech křestanský hřbiOtce MARTINA
MAZÁKA.
tov-za přítomnosti pekinského biskupa Fu TienshiNarozeniny má 12.12., oslaví je v sobotu
na-odlouženého ovšem od Ríma.
10.12. v 16,15 slavnostní mší sv.v chrámu dobročinné hnutí něm-katolíků Adveniat-poměmě
sv.Martina v Lutry/předměstí Lausanne/.
nejsolidnější z německy mluvících oblastí/nepočíMši sv.bude sloužit Otec biskup MAMIE. Po táme-li Otce Werenfrieda/, je stále víc podporomši sv.slavnostní hostina v 18,30 v restau váno něm.katolíky. Předvánoční sbírka vynesla
raci Francais du Port v Pully. Na hostinu loni 118,5 mil DM. Další 2,5 mil.se vybralo při
je nutno se přihlásit co nejdříve na adre jiných akcí. Podpořilo 6.195 pomocných akcí v
se :C.P.80, 1010 Lausanne 10 La Sallaz a do latinsko- amerických zemích.
30.11.je třeba poukázat na tuto adresu
Matka Tereza varovala řeholnice USA proti přehna
50 frs.
né horlivosti a ctižádosti dělat vše, jako muži,
Osobně přejeme Otci Mazákovi mnoho Božího např.snažit se o kněžství; kněze zase vyzvala,
požehnání, děkujeme mu, že se tak obětavě aby žili a rostli ve svatosti.
stará o věřící své oblasti a doufáme, že
Polský list laických sdružení Argumenty kritizu
ho pozornost jeho duchovních dětí potěší. je sv.Otce. Vytýká mu, že vštěpuje Církvi bojov
Chcete-li mu pogratulovat písemně, bydlí
ného ducha proti marxismu. Kdo má proti bojovné
1110 Morges, La Longeraie.
mu ateismu bojovat víc než věřící katolíci? Pro
sv.Otce je to velmi dobré vysvědčení, díky mu!
DUCHOVNÍ
C V I C E N í
Na 18.12.připadá první výročí jmenování našich
sOTCEM J. P 0 L Ä C K E M v Curychu, biskupů Otce Jaroslava Skarvady a Otce Dominika
Brauerstr.99. III.poschodí, v neděli
Hrušovského. 6.1. bude první výročí jejich posvě
Dopoledne od 9 - 11,30
cení. Otec biskup Skarvada rovněž protestoval
Odpoledne od 15- 17,30
18,12.
proti rouhavému snižování svátosti křtu. DÍKY!
******************************************
24.10.oslavili ve Slovenském ústavě sv.Cyrila a
DUCHOVNÍ CVlCENÍ MLADÝCH V CASIES, sev.
J-tetoda v Římě koncelebrovanou mší sv. zlaté kněž
Itálie, v našem daně Velehradu povede
ské jubileum biskupa Grutky. Homilii měl biskup
osvědčený exercitátor P.ROBERT KUNERT,S.J. Hrušovský. Biskup Andrej Grutka se narodil v US£
Po exerciciích možnost sportu, rozhovorů, ze slovenských rodičů, biskupem ho jmenova PIUS
debat, zpěvu atd. Inf.a přihl.: P.šimčík, XII. 29.12.1956 pro nově zřízenou diecézi Gary.
8004 Zurich, Brauerstr.99. 26.12.-2.1.
Účastníci exercicií Otce biskupa Hrušovského by
****************************************** li spokojeni. Námět exercicií-OTCE NÁS.
Representační ples Cechů a Slováků v Mni - Novým generálním představeným Oratoriánů je P.Di.
chove, Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-8. Martin Juritsch, nar.1928 v Chorvatsku, ale vět
ve 20 hod., v sobotu 18.února 1984.
šinou žil v NSR. Od r.1972 provinciálem již.NSR.
****************************************** Podle statistik je ateismus oficiální i&ologií
PROGRAMY VÁNOČNÍCH MŠÍ
50 států, v nichž žije 54 proč.obyvatelstva.
rozesílá každý' misionář pro svou oblast.
715 mil. tvrdí, že v Boha nevěří.
V St.Gal lénu je mše sv.v Herz Jesu Kapelle V příštím ramadánu/měsíc, kdy je mohamedánům na
při domě 25.12. v 18 hodin, a 1.1.
řízen přísný půst od rána do večera/bude v červ
18 hodin - novoroční.
nu 1984 otevřena první mešita ve švédsku, pak v
Kodani. Ve Francii odpadla spousta lidí k islámu.
MIKULÁŠKÁ A VÁNOČNÍ
BESÍDKA

folo Koloirbo, tlytel tem a tvoji bratři tlyteli.
Ještě několikrát se celá procedura opakovala, až
SAŠA RAŠILOV
nakonec Hilar Rašilova vyhnal a roli přidělil
Málokterý z herců žije to
Ottovi Rubikovi. Po zkoušce šli spolu s Hilarem
lik v naší panšti jako Saša
do Národního divadla Václav Vydra a Jiří Stejmar.
Rašilov! Příhod, historek a "Pane šéfe, "povídá Hilarovi Stejmar, "ten Saša vás
příběhů se nabízejí spousty.
zase jednou doběhl! Předstíral šišlání a vy jste
Některé pravé, jiné už"vylepmu na to naletěl!" Docházeli právě před divadlo,
šeny"tradováním, někde se vý kde stál v hloučku jiných herců také Saša a vese
klady úplně rozcházejí, nebo£
le vykládal patrně právě udavší se příhodu na
imohé z nich už zavál čas a
zkoušce. Hilar už na dálku na něho volal: "Sašo,
jejich přímí účastníci-až na výjinky - ne
pojdte sem! Jak je to, prosím. .Tlystofolo Kolcmjsou mezi námi.
bo.."a Rašilov, který dobře vytušil, kolik uhodi
Kuriózní herec, Saša Rašilov! Toužil hrát
lo, smutně pokračoval:"...tlytel tem a tvoji brat
oo nejméně. Jeho vrstevníci tvrdí, že milo
ři tlyteli.. "Hilar mávl beznadějně nad Sašou ru
val a chtěl hrát roli, o které dopředu vě
kou a otočil se k Vydrovi a Stejmarovi: "No pro
řil, že bude úspěáiá, a navíc roli v kome
sím, pánové, tady to vidíte: On je osel, já ne!"
dii, o jejímž celkovém úspěchu byl přesvěd
Saša Rašilov měl jednou u Hilara hrát roli, které
čen neméně. A tak se stávalo, že chodil
se odborně říká"hund"tedy pes, někdy také štěk.
velmi často takzvaně"vracet role", tedy po
Znamená to, že si herec"štěkne"a už mu role kon
žádat správu divadla, aby určitou, jemu už
čí. Role byla na dvou listech papíru. Sáša při
přidělenou roli nemusel hrát. Anebo se sna
šel do zkoušky s oteklou tváří a naříkal: "Pane
žil, nešlo-lo už to jinak, všemožným způso
šéfe, mě strašně bolí zub, ale já zkoušet buduľ
ben se role zbavit.
Ale Hilar, který byl sán dost choulostivý, posí
Jednou však s vrácením role nepochodil. Ra
lal Sašu pryč:"Ne, jen běžte, Sašo, jděte k léka
šilov byl sice tak znamenitý herec, že do
ři, aby to nebyl zánět okostice!" Saša odešel a
vedl i v civilu předstírat jakoukoli chorovenku, právě když vyplivoval z úst chuchvalec pa
bu/a hned také špatně vypadal/,ale tento
píru, který sehrál otok na tváři, potkal několik
krát mu tehdejší ředitel šafařovic nařídil,
kolegů a vesele jim vyprávěl, jak se dostal ze
že musí přinést bezpodmínečně lékařské vy
zkoušky. Stejmar řekl pak Hilarovi: "To jste mu
svědčení od úředního lékaře divadla. Druhý
pěkně naletěl! Ten uličník měl v ústech rozžvýka
den měl Dr.šafařovic v ruce lékařskou zprá
né ty dva listy role, co měl hrát!" Hilar měl
vu tohoto znění :Herec Saša Rašilov je tak
legraci rád a dovedl ji oplácet. Poslal Rašilovovelký simulant, že to samo o sobě je těžká
vi tlustou knihu v tvrdých deskách, ovšem Sašova
choroba. Podepsán:Dr.ROSOL, v. r.
38 role obsahovala jen dvě věty! Saša se bránil:
Ve hře "Kryštof Kolumbus "měl Rašilov hrát
"Pane šéfe, taková role, dve věty! A na co jste
roli posla, která se mu pro svou nepatrnost
mi poslal celou knihu a k tomu ještě vázanou?"A
nezdála, ale kterou si přímo vrátit netrou
Hilar vesele:"To abyste ji zase nerozžvejkal!"
fal. Kolegové ho také před takovým krokem
Režisér Dostal hrál ve hře, kterou sám režíroval.
varovali, nebot autorem hry byl obávaný
Byla to veselohra a Dostal, jinak znamenitý insce
dramatik Jaroslav Hilbert, jehož prsty sa
nátor zejména klasických her, příliš na fraškovi
haly daleko. Vymyslet nějaký trik, to do
tý žánr nebyl. Rašilov hrál jednu z čelných rolí.
vedl Saša znamenitě. Začala zkouška a první
Dostal si v místě, kde byl na scéně, odhadoval
slova Rašilovovy role zněla: "Christoforo
dopředu reakci obecenstva a žádal Rašilova: "Pro
Kolombo, slyšel jsem a tvoji bratři slyšeli,
sím, tady jak obejdu stůl, se obecenstvo bude
že Benátčané na tebe chystají atentát."Ra
určitě smát. Udělejte tam na ten smích pauzu. Po
šilov vyběhl z kulis bývalé zkušebny Národ
čítejte v duchu do deseti a pak teprve mluvte
ního divadla na Žofíně a začal:"Tlystofolo
Kolombo, tlytel tem a tvoji bratři tlyteli'.''dál!" Rašilov měl sice o komickém účinku Dostálo
vá oběhnutí kolem stolu pochyby, nicméně při pre
Režisér Hilar, který sám podobným způsobem
miéře panu režisérovi vyhověl. Dostal cběhl stůl,
mluvil, Sašu zarazil a povídá mu: "Co to,
ale výbuch smíchu se nedostavil. Rašilov si začal
prosím, pane, melete?" Vzal si svou knihu '
tiše počítat: "Jedna, dvě, tři.. ""Mluvte dál! "šep
a začal mu předříkávat: "Tlystofolo Kolombo
tal mu Dostal, ale Saša pokračoval".. .čtyři pět,
tlytel tem a tvoji bratři tlyteli..,prosím,
šest.'.'"Proboha, mluvte, Rašilove! "prosil Dostal,
Sášo, hezky vyslovovat, prosím. "A Saša opa
ale Rašilov s kamenným obličejem odpočítával ja
koval: Tlys to folo Kolombo, tlytel tem a tvo-j
to rozhodčí v boxerském ringu:".. .osm, devět, deji bratři tlyteli..""Pane, pane, jak to mlu
šer. ."a pak teprve ukončil Dostálovo utrpení.
víte? Já vám, člověče, nerozumím! "Saša před'
BOHUMIL BEZOUŠKA: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
stíral obrovský zájem a píli a se slzami v ,
očích prosil Hilara, aby si celý výstup směl
K TOMUTO ČÍSLU PŘIKLÁDÁME SLOŽENKU.
vzít ještě jednou. A spustil nanovo: "Tlysto;
PŘEDPLATNÉ JE DOBROVOLNÉ, JAK SI KLUBU
CENÍTE A JAK VÁM DOVOLÍ FINANCE. DÍKY!

HUMOR

Ptá se manžel: "Snad jsi ne
"To je neuvěřitelné, jak se
plakala, drahoušku?""Plaka
ten tvůj matický podobá
la."'^ proč?""To ti nikdy
otci. ""Máš pravdu. Také
neřeknu? " "Pročpak? "
vyvádí, když mu beru
"Protože se ti to bu
láhev. "
V michiganském jezeře to
de zdát příliš drahé!"
V době, kdy Charlie
žbluňklo a mohlo být o jed
Chaplin psal své paměti,
noho zkrachovaného výrobce
se ho jeden reportér mj.
vuřtů méně, kdyby byl jaký
ptal: "Nezabere vám psané pamětí příliš
si mladík neskočil do vody a tonoucího nezachrá
mnoho času?" "Vůbec ne, "odpověděl Chaplin, nil. "Mladý muži,"řekl zachráněný,"nemohu vám dát
"není nic snadnějšího než vyvolávat si
odměnu, nic nemám. Ale dám vám dobrou radu: Nikdy
vzpomínky ve věku, kdy si člověk už téměř nejezte michiganské vuřty!"
nic nepamatuje."
Jeden sveták se oženil se slavnou hereckou, ale
Před svatbou mluvil on a ona poslouchala. za pár měsíců ležel v posledním tažení. Slábnou
Po svatbě mluvila ona a on poslouchal. Pak cím hlasem volal manželku, která byla v sousedním
si zvykli mluvit oba najednou a ztichli
pokoji. Ta odpověděla: "Ale Oskare, víš prece, ze
až v soudní síni při rozwdu.
nesnesu pohled na mrtvolu!"
"Kolik je osmnáct a osmnáct?"ptá se vrch "Pane vrchní, doneste mi nějaký bozalkoholický
ní novopečeného učně. "V které cenové sku nápoj.""Co to má být? Limonáda, džús, minerálka?"
pině, prosím?”
"To je úplně jedno. Jsem v tom nováček!"
Povídá otec:"Nedá se nic dělat, ale tvé
Malý Pavlíček má tak rád svoji babičku, ze ří
mu početnímu příkladu vůbec nerozumím'.
ká otci:"Tati, až budu velký, ožením se s ba
"Tb je dobré,"říká syn, "a já mám
bičkou. ""Ale Pavlíčku, nemůžeš si přece vzít
pak k vůli tobě dostat zítra pětku!"
matku svého otce?'"Proč ne? Ty sis vzal
"Tati, je pravda, že železo s při
za ženu také mou maminku!"
"Pane doktore, opravdu mi sklenka
bývající teplotou měkne?""Ovsem. "
koňaku před jídlem neuškodí?""Ovšem
"To znamená, když budu stále za
hřívat železo. .""Tak se ti roz
že ne. Nesmíte ale jíst často."
taví v rukách. "
Auto vypoví v rušné ulici. Hned
V jedné"spořivé"rodině po od
přiběhnout lidé i strážník a zač
chodu návštěvy počítají lžičky.
nou je tlačit z cesty. "Výborné"
"Já to věděla, ukradli nám tři
volá šofér, "tak do Nerudovky
lžičky! "hořekuje manželka. "Ně
číslo 18.!"
"Člověče kolik si vyděláš?""No
jaké pěkné?""Ovšem. Nerez, s
bedně..""A co vlastně děláš?"
nápisem Continental."
"Breburda je důsledný člověk. ”"??""Pod je "Vydělán si tolik, že se ani moc nestarám o to,
ho lhostejnosti? se najde jen lhostejnost’.' co dělám, a ani mě to nezajímá."
Básník Majakovský měl jednou besedu. Mezi Skupina anglických lordů je se svými manželkami
dotazy byla otázka: "Prohlašujete se za
na lovu tygrů. Muži odešli, ženy sedí před stanem
proletářského básníka a v básních stále
a pletou. Náhle se vyřítí obrovský orangutan, se
píšete Já Já Já."Básník pohotově odpově bere lady Burlingtonovou a zmizí s ní v křoví. Po
děl: "Myslíte, že car Mikuláš byl kolekti- půl hodince se jedna z žen zeptá: "A co na ní vi
vista, když psal stále: My, Mikuláš II.?" dei?"
V New Yorku uspořádali soutěž nej vyšších žen.
/Básník Majakovský spáchal sebevraždu/.
"Pamatujte si, neštěstí nechodí nikdy sa Soutěžící musely měřit nejméně 1,95 m. Zvítězila
žena vysoká 2,05 m a dostala název
mo. ""Máte pravdu, když jsem
"Miss Empire State Building" - pod
se ženil bylo v Japonsku ze
le nej vyššího mrakodrapu ve městě.
mětřesení a v Malajsku po
vodeň. "
"Nabízíte mi sto dolarů měsíčně
"Myslím, že věno je přeži
za místo stenografky na konferen
tek !""Proč ?""Protože je
ci pro odzbrojení? To není moc. "
"Není. Ale uvažte, že je to na do
možno účinněji ždímat z
rodičů peníze po etapách."
životí a nemusíte skoro nic dělat'.'
Orlando byl s osmi lvy léta senza
"Proč se nedají zastaralé
cí tisku. Ale pak už to obecenstve
názory utopit?""Protože umě
netáhlo."Měl byste si něco vymyslit
jí dobře plavat. "
řekl mu ředitel."Ale co?""Nu, mohl
byste některému lvu dát šanci...!"
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KLUB,
8735 ST.GALLENKAPPELz
SCHWEIZ

MÁTE BYSTROU MYSL?
Před vánocemi byl před pekařstvím zavražděn
znaný gangster. Protože detektiv Čmuchálek byl
na dovolene', poslali mu fotografii, pořízenou
hned po vraždě na miste činu - bez blesku - a
napsali, že možní pachatele' nemají na tuto do
bu alibi: Antonín mezi 6 a 7 hodinou ráno
Herbert mezi 13 a 14 hodinou
Honza mezi 20 a 21 hodinou
Karel mezi 21 a 22 hodinou
Který z nich pravděpodobné vraždu spáchal?

ZNÁTE SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY ?
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Která řeholní společnost má heslo .‘VŠECHNO K VĚTŠÍ CTI A SLÁVĚ BO
ŽÍ? - oratoriáni, benediktini, jesuité, dominikáni?

Který z kleriků má právo nosit tzv.palium, úzkou vlněnou pásku
z vlny beránka, požehnaného sv.Otcem na svátek sv.Anežky v Římě
a opatřené šesti vyšívanými křížky? - Patriarcha, biskup, arci
biskup, papež, nuncius, představený řádu?
Jak se jmenoval mladý muž, kterého dal svrhnout babylonský král
do lví jámy? - Saul? David? Daniel? Izaiáš? Jeremiáš? Ozeáš?

Jak nazýváme první mši sv.nově vysvěceného kněze? - Primát? Primici? Privilegium?

Kdo je patronem cestujících a řidičů aut? - sv.arch
anděl Michael? Sv. archanděl Gabriel? Sv.Benedikt
Labre? Sv.Kryštof? A proč?

