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v jediné zemi není nikdy nezaměstnanost: V KRÁLOVSTVÍ BOŽÍM. Naopak: "žeň je sice hojná, ale
dělníků málo. "/Lk 10,2/. Bůh pozval kdysi Abraháma - a ten šel. Panně Marii nabídnul Boží
mateřství. I ta ochotně souhlasila. Je Matkou Církve. Někteří odmítli: bohatý mladík, zá
zračně nasycení lidé, Jidáš, představitelé židovského národa...
Každého zavolá do své služby Bůh aspoň jednou v životě. Ale "mnoho je povolaných a málo vy
volených. "/Mt 22,14/tj.těch, kdo řeknou ANO. Pro každého má vhodnou práci, každému dá boha
tou odměnu: mír srdce zde a sám sebe ve světě bez času a prostoru. Je ovš&x\"Bohem žárlivým"
/Ex 34,14/. Chce, abychom vše věnovali jen jeho službě. Vše, oo máře, je půjčeno - onen
biblický denár-který zde máme znásobit pilnou prací pro jeho Království a při odchodu ze
světa vrátit. "Byl jsi věrný nad málem, ustanovím te nad mnohem. "/Mt 25,21/. Přilneme-li
vnitřně k něčemu jinému kromě Boha, musíme počítat s tím, že nám vykrvácí srdce, až nám to
Bůh vezme. Pozemské věci jsou"bohem krutým a nemilosrdným? Proto praví Kristus: "Blahoslave
ní chudí v duchu, nebot jim patrí nebeské království."/Mt 5,3/.
Lidi můžeme rozdělit na"d'áblostředné"-ti chtějí jen zlo a jsou případem pro exorcistu, na
lidi"sebestředné"-ti nemohou dát nic, a na lidi"Bohostředné." Jen ti mohou šířit pravdu,
dobro a lásku, protože se dali Bohu k dispozici.
I nás volá Bůh do svých služeb. Vinice Církve je zpustošená nájezdy nepřátel, Boží hodnoty
se předkládají poničené, zdeformované, neúplné - proto nikoho ani nelákají, ani neživí. Pak
ovšem lidé nádheru víry poznat nemohou. "Ukázat lidem víru"znamená v první řadě podle ní
žít: "Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane! vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná
vůli mého nebeského Otce. "/Mt 7,21/.
Víra bez Krista-člověkostředná, brzo zvadne. Pus
tina nás má víc podnítit k práci s Kristem: "Beze
mne nemůžete nic učinit. "/Jan 15,5/.
00 BĚLAT? Mluvme často s Bohem. "Modlete se
neustále. "/Lk 21,36/tedy vším, oo máme, oo
děláme, nač myslíme, po čem toužíme. "V nem
žijeme, hýbáme se, jsme."/Sk 17,28/.
Ale můžeme mluvit s Pánem v poutech Nepřítele,
v hříších? Odstraňme dráty a pavučiny hříchů v
upřímné svaté zpovědi.
Možná, že Pán má pro nás specielní práci, nejen
posvěcování všedního života. Jeden se pilně při
pravuje na jáhenskou práci, matka rodiny chce
učit víře, své děti, děti sousedů a snad i ve
škole./vynikájící příručku vydal Slov.ústav sv.
Cyrila a Metoda:Vik.Montana:NEBOJTE SA ŽIVOTA/.
Každému nabízí Bůh práci ve svém Království.Mož
ná prostou-jako sv.služce Zitě, snad významnoujako je kněžské, řeholní, otcovské, mateřské po
slání, snad běžnou-dávat dobrý příklad, snad mimořádnou-pcmáhat knězi v duchovní práci, organi
zovat zájezdy na posvátná místa, zdobit oltář,
pečovat o nemocné a opuštěné. Snad nám to Bůh
napoví o vánocích. "Bude nám jen k dobrému,když
uposlechneme hlasu svého Boha. "/Jer 42,6/.
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ úplne

v rukách protináboženských fanatiků, kteří
se
jak
je známo i z prípadu Opus Dei - neštíti
Surová vražda a unučení varšavského kněze
Jerzyho Popieluszko komunisty v Polsku vzbu žádného prostředku, aby ponížili a pomluvili
dilo v celém světě odpor. Doufejme, že těm, Církev a její instituce.
kdo navazují"družbu"s komunisty otevřela ta 28.10. sloužil sv.Otec slavnou mši sv. k 20.výr.
liturgické reformy. Koncelebroval také kard.Tanáto hrůzná událost oči. Kard.Josef Glemp
šek, který se předtím zúčastnil kongresu národ
srovnal v kázání smrt statečného kněze se
smrtí sv. Maximi liána Kolbeho v koncentráku. ních liturg.komisí. Za Slováky Msgr V.Malý z
Trnavy.
Matka Tereza s dvěma sestrami navštívily
kard. Tomáška, pokud byl v Krmě - jak vypra Na návrh equadorské biskupské konference se národ
voval český primas ve Vatik.rozhlase. 19.11.ní kongres rozhodl vepsat do ústavy slova:"Repub
priletela Matka Tereza na pozvání kard.To lika Equndor, verná svým dejinným začátkům a roz
máška na třídenní návštěvu do Prahy. Navští hodnutá plnit své velké úkoly jménem svého lidu,
vila také Brno a Bratislavu. Podle KIPY a si vyprošuje od Boha ochranu.... "
slov.vat.rozhlasu se tam setkala se státnímiSlovenská katol.misie ve Francii oslavila v říjnu
činiteli a mluvila s nimi o založení ústavu 30 let od svého založení. Byla první v Evropě.
v Brně, kam by ráda poslala 4 řeholnice - Slovenští misionáři se sešli v říjnu v Říme, v
prý začátkem r.1985. To ovšem sotva cs.úřa Ústavu sv. Cyrila a Metoda.
dy dovolí. Z ČSSR odjela do Vídně, kde prý Čs.vláda odvolala v úterý 13.11.dočasně svého
velvyslance ve Vídni ve spojitosti s tragedií
má v úmyslu také založit dům.
V Beni Soueif v Hor.Egyptě byl objeven do Františka Pastora, kterého pohraniční stráž na
slovný překlad Davidových žalmů v koptšti- útěku do Rakouska zastřelila. Předtím předala ra
ně. Pochází z V. st. po Kr. Je to první úplné kouská vláda velvyslanci formální protest proti
vydání těchto žalnů4, musí být zrestaurováno. porušení nepřekročitelnosti hranic.
Informační služba vatik. muzeí a galerií vy Belgie má 322 diecézních bohoslovců, letos 68 no
dala dokumentaci o restaurování ve Vatikáně. vých kandidátů. 7 tomto roce bylo vysvěceno 37
knězi, předešlý rok 33. Nezáleží ovšem na poctu,
V 316 str.katalogu píše podrobně o dílně,
kde se zabývá 30 odborníků restaurátorskými ale na duchovních kvalitách. 7 některých rozvojo
pracemi.
2 vých zemích sice nesmíme stoupá počet kandidátů,
Matka Tereza napsala ĽS presidentovi, aby ale jejich duchovní výchova a vzděláni nebývá
pomohl lidem, ohroženým smrtí- hladem v Habe-vždy úmemé vznešenému poslání kněze.
ši-Etiopii. Mluvčí Bílého domu ji ujistil, V rámci Dies Academicus - 15.11.na sv.Alberta Ve
likého, udělila frýburská universita čestné dok
že USA udělá vše, co je v jejich silách.
Habešský císař měl obrovské jmění a z toho toráty, mj. slovenskému emigrantovi Rudolfu Byst
pomáhal svým poddaným v době podobných kata rickému, právníkovi, který od r.1971 učí i v
Ženevě.
strof. Dnes tam vládne komunismus, který
Podle
kord. Ratzingera je s většinou zástupců
krůtě pronásleduje křesřany - a zároveň po
"teologie osvobození"dialog nemožný. Vycházejí z
křestanech zámožnějších zemí žádá pomoc.
Asi 200 duchovních je tam ve vězení. Ubohé komunistických-ne křesťanských pozic, hodnotí vě
mu lidu se pomoci má, ale zároveň dát naje ci podle komunistického slovníku, ne Kristova.V
vo komunistické vládě, že tato pomoc neplatí italském měsíčníku JESUS je uveřejněn rozhovor s
kardinálem; mluví o krizi víry, ne v komunistic
jí , ale jejím obětem.
Filmový team ARD pod vedením žurnalisty Gor- kých zemích, kde lidé, pokud věří, věří hluboce,
diana Troellera tvrdil františkánským misio ale na Západě. Interwiev měl s kardinálem na jeho
nářům v Bolivii o loňských vánocích, ze chce dovolené v jiz.Tyrolích Vittorio Messori a celý
o jejich práci natočit televizní film. Fran vyjde v knize Zpráva o víře. Pod záminkou koncilu
tiškáni je vlídně přivítali aTroeller zhano se víra zesvětačila a nastal dalekosáhlý proces
bil nepravdami, překrucováním a manipulová rozpadu-koroze. Nyní je velmi nutná obnova.
Sympozia Čs.Orla v Mnichově o úkolech křesťanské
ním jejich obětavou práci a představil je
rodiny se zúčastnilo asi 40 osob. Přednášel P.R.
televizním divákům jako "vykořisťovatele
KUNERT,
S.J., salezián P.Kopie o výchově podle
chudých". Příslušný misijní biskup A.E.Bosi
zásad sv.Dona Boská a P.Med z Indie o tom, jak
také františkán, uvedl lži na pravou míru.
Napři'vybírají velké poplatky při křtu, svat křesťanství zdokonalilo manželský a rodinný život
bě či pohřbu!' poplatek je 20 rappů, stát be v jeho oblasti. Ovzduší bylo milé a srdečné.
re za svatbu stokrát víc. Prý šíří strach, Vyšlo I.č.I.roč.kulturně, politicko-nábozenského
časopisu ROZMACH s hodnotnými články Evžena Hoffvýprask, hrozí hněvem Božím a peklem.
mana, P. Karla Vrány, P.Fr. Rýpara, P. Jar. Poláčka,
Výprask je v Bolivii zakázán. Obřady,
Ing.Fr. Pindáka, Dr.St. Hofírka aj. Obj.:Jar.Vrza
které filmovali, byly protestantské,
la, 19, Chemin du Dessous du Rocher, 91120 Palai
stejně i křest v řece. Zřejmě je ARD
seau. France.

"Výborně. Lékař v Ardbergu mí na
píše, jak se tam chovala!"
Tak jí říkal Finlay, ale jmenovala se Marie Paní Reillyové klesla brada.
Vídával ji u Kolejního dvora, nejhnusnější A tak se dověděl, že místo aby
čtvrti města, s obrovským dítětem v náručí. šel otec koupit jízdenku, za- Patnáctiletá Marie byla nejstarší z Reillyo stavil se v hospodě a peníze
vy rodiny, tísnící se s devíti dětmi v nej- všechny přepil. Finlay si přísa
odpomější, zatuchlé kleci této králíkárny. hal, že příště to zařídí jinak.
Otec Paddy se potil jako negr při práci v A skutečně! Napsal kamarádovi,
loděnicích. Měl zdravou žízeň, přesahující jehož otec měl farmu na mléko.
jeho slušné výdělky a jeho žena Tereza si Ten byl ochoten__ Matku Terezii postrašil kázá
často poplakala, zvlášf když ji vzal s se ním o pekelných mukách, Paddyho přinutil podepsat
slib střízlivosti.Marii našel, když v rezavém ko
bou do hospody. Byla to líná, nedbalá a
dobrácká ooura s pusou, která klapala celý čárku vezla dítě na procházku. Ale hned prohlási
la, že odejet nemůže. Musí hlídat dítě!
den. Pila nekonečné množství šálků čaje,
proklábosila celé hodiny - pak se se stro "Dítě bude hlídat někdo jiný. A ty pojedeš, i
jeným leknutím podívala na hodiny a řekla: kdybych tě tam měl donést!"
"Marie, pohlídej dítě, já osmažím kus sla A tak Marie s hořkými slzami jela.
niny tvýmu tátovi na svačinu... "
Finlay od ní dostával dopisy, dýchající upřímnos
Marie už dávno dítě hlídala a obvykle i tu tí a s podtrženou douškou:"Dejte pozor na dítě!"
slaninu osmažila. Starala se o všechno,ale I farmář psal, že si zvykla na cizí prostředí a
hlavně o dítě, které zbožňovala.
život na venkově si zamilovala.
Finlay spatřil tuto vyzáblou dívku poprvé Za rok se vrátila rozkvetlá Marie na dovolenou.
Hezky oblečená, stále upřímná a se spoustou ovoce
při narození Joseye, obrovského dítěte,
které šlo na svět nesprávným koncem. Fin vajíček, másla - a nový obleček pro Joseye.
lay nechtěl jít, byl vyčerpaný při epidemij A co bylo nejúžasnější, zaplatila - nebo chtěla
střevního kataru.
3 zaplatit - Finlayovi za práci při narození malého
"Paní Nivenová řekla, že musíte přijít!"
Joseye, jak mu kdysi slíbila. Musel ji násilím vy
vydechla Marie. "Musíte pomoct mý mamince! strčit z ordinace. Den nato odjela na farmu.
Otec trochu odvyknul pití-jak slíbil-přestěhovali
Zaplatím to, až budu chodit do práce!"
A doktor šel. Tehdy začal obdivovat Mariini ise do čtyřpokojového bytu, a hovořil o ukládání
povahu. Ve velkých očích Madony, vsazených peněz. Tato změna byla asi příčinou, proč vzal že
do nehezké tváře, byla moudrost a nevinnost nu a Joseye na pout. Tam cpali malého tureckým
věků. Měla přirozené vědomosti dětí z brlo medem a proháněli ho na kolotočích. Byla to švan
hů - nestydaté znalosti o tajemství života, da, ale v noci nastal mráz a druhý den dostal ma
lý zápal plic. V domě vypukla panika. Poslali
smíšené se vznešenou nevinností.
"Je to matka,"říkával farář od sv.Patricka, Marii telegram-do nemocnice dítě dát nechtěli.Při
s kterým hrával doktor golf. "Síla, která jela druhý den:"Přišla jsem se starat o dítě!"
je náplní jejího života. Dobře udělali,"za V praxi se Finlay s lepší ošetřovatelkou nesetkal
Dokázala dítě přimět k jídlu, když mělo teplotu,
svítil mu zrak,"že jí dali jméno Marie."
Marie byla vzácný drahokam, ležící bez po podat mu léky, i když bylo sebemrzutější. Tím, že
mu tiše zpívala, dokázala ho i uspat.
všimnutí ve stoce.
Jednou šel kolem Kolejního dvora a jako oby Byla to nakažlivá choroba. Stírala mu ze rtů hlen
čejně, tam hýčkala Marie obrovské miminko. nedbajíc nebezpečí infekce, podpírala ho, pokud
"No, Marie, rád bych ti něco dal,žes mi po mu nepřešel kašel. Byla u něho ve dne v noci s ta
kovou oddaností, až musel Finlay protestovat.
máhala. Co bys chtěla?"
"Stačil by mi šátek pro dítě. A mně boty." "Zničíš se Marie! Obstarám ošetřovatelku!" Ve
všem ho poslechla, ale tentokrát ne. Pak choroba
V teplém šálu a hezkých botách kralovala
Marie Kolejnímu dvoru dva dny. V pondělí
ustoupila a Finlay řekl Marii, že se chlapec
ji našel Finlay se starým šálem a boty.
uzdraví. Zvedla se potáčivě od lůžka a přitiskla
"Co to znamená, Marie?"zeptal se přísně.
si ruku na čelo: "To jsem ráda, pane doktore. Už
"Jsou v zastavárně. Josey potřeboval mléko bych to dlouho nevydržela. Je mi dost špatně!"
a otec byl v sobotu v hospodě!" Jeho dar- A zhroutila se mu k nohám.
jako jeho peníze-šel nesprávnou cestou.
Nakazila se. Dostala infekční zánět mozkových
Zařídil Marii pobyt v Ardbergském domově u blan a to nejprudší formu této hrozné choroby.
moře. Když byly všechny formuláře podepsá- Vědomí už nenabyla a za dva dny zemřela. Těsně
ny, předal jim Finlay peníze na jízdenku. před skonem šeptala ve slabém děliriu: "Pohlídej
A pak na Marii vzpomínal, jak se sluní na dítě, Marie, pohlídej dítě!"
A pod tímto jménem žije ve Finlayových vzpemínbřehu moře. Po skončení termínu zašel k
Podle A.J. Cronžna
Reillovům: "Vypadá holka nádherně, řekla pa kách.
ní Reillová,"v životě tak nevypadala!"

MARIE POHLÍDEJDÍTĚ

Ježíš vyveden od Ducha na poušt, aby byl pokoušen
od dábla. Když se postil 40 dní a 40 nocí, nako
"A Bůh zasázel zahradu v Edenu nec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu;
na východe a usadil tam člově Jsi-li Syn Bozi, řekni, at se z těchto kamenů sta
ka, kterého vytvoril. Bůh dal nou chleby.- On odpověděl:Je psdno:Ne samým chle
vyrůsti ze země mnoha různým
bem živ je člověk, ale každým slovem, které vy
stromům, krásným na pohled,je chází z úst Božích. "/Mt 4,1-4/.
jichž ovoce bylo chutné, stromu Evagrius se zamýšlí jak nad způsobem pokušení,
života uprostred zahrady a
tak nad reakcí Kristovou. Pokušení je jakoby před
stromu poznáni dobra a zla. "
nesený návrh. Mesiáš neopakuje Evinu chybu. Neza
/Gen 2,8-9/.
číná o něm uvažovat. Vnuknutí, které pochází od
Tolikrát jsme už slyšeli vyprá zlého, si nezaslouží naší pozornosti. Kristus je
vění o ztraceném ráji, a zdá
prostě odráží silným a mocným slovem Písma.
se nám vždy nové. Starodávnou Evagrius dal této metodě jméno PROTIŘEČENÍ. Se
prostotou podání i mluvy se tu stavil spisek ANTIRHETICUS, tj. příručka protiře
vyjadřuje něco, co věčně zní v čení. Pod tímto podivným jménem se skrývá seznam
lidském srdci: touha po věčném návratu,tou textů Písma, vybraných ze Starého i Nového zákona
ha po něčem, co spojuje v jedno dávnou minu které se hodí k tomu, aby odbyly jakékoli pokuše
lost s vytouženou budoucností.
ní, které na nás přijde. Staří nniši se těm tex
Není divu, že křesťanští mystikové uvažova tům učili zpaměti, aby je měli pohotově. Napadla
li rádi o ráji ve snyslu symbolickém. Eden, je např.myšlenka jíst mimo normální dobu nebo
východní strana, strana slunoe-je lidské
víc než se sluší. Řekli si pohotově slova Kristo
srdce. Tam dal vyrůst Bůh ze země mnoha
va: "Ne samým chlebem živ je člověk. " Vzmáhala-li
krásným strcmům. Jsou to dobré myšlenky,kte se v nich touha získat něco, odpovídali stejně
ré vyrůstají z půdy nezkaženého srdce. Za jako Mesiáš na Hoře pokušení: "Jenom Pánu, Bohu
vlažuje je nevysýchající pramen, kterým je
svému se budeš klanět a jemu sloužit. "/Mt 4,10/.
podle sv.Jana Zlatoústého modlitba.
Pokušení je sice mnoho a různých. Křesťanští
Ten obraz nezkaženého štěstí se jmenuje 4 asketi však vědí , že všechna mají jeden hluboký
vnitřní klid a pokoj. Zdá se, že nic ho ne pramen, tj.pýchu, touhu, být absolutním pánem,
maže rozrušit, zničit. Je pravý, ale jen do nepodřídit se ani samému Bohu.
té chvíle, než se tam vplíží had, kterému
Stvořitel vyjádřil svou vůli v podobě příkazu,
Eva popřála sluchu a Adam přivolil.
zákona. Člověk však často zatouží utrhnout ze
Církevní Otcové totiž byli pevně přesvědčeni stranu zakázaného poznání. Chce sám rozhodovat
že zlo nemůže vyjít z nás, z lidského srdce. o tom, co je dobré a co je zlé. V nás všech, jak
Jsme stvořeni k Božímu obrazu. Všecko, co
píše apoštol Pavel, dodnes žije hříšný Adam, kte
Bůh učinil, je dobré. Zlo má tedy původ něk rý pokušení pýchy podlehl. Žije však v nás sou
de venku, mimo nás. Přichází v podobě poku časně i Kristus, který nad pokušením zvítězil.
šení, jehož symbolem je had. Dá se do řeči s Jsme tedy rozděleni. Jsme stále na vahách mezi
Evou, která znamená podle výkladu Otců niž jednou nebo druhou stranou. Sv.Pavel si přeje,
ší, slabší tělesnou část lidské přirozenosti • abychan si to dobře uvědomili. Ale vybízí nás
Proto podle svědectví Písma nezhřešila ona, také, abychom zvážili důsledky svého rozhodnutí,
ale Mam,tj.svobodná vůle člověka. "Proto, "
chceme-li se panalu, ale jistě s Kristem navra
jak praví apoštol Pavel/Řím 5,12/-"skrze
cet do ztraceného ráje, nebo chceme-li ho nadá
jednoho přišel hřích na tento svět a skrze
le bořit a ničit.
hřích smrt. "
''Nebot jestliže kvůli provinění toho jednoho
V čem tedy bylo provinění Evino? Podle sv.
člověka začala skrze toho jednoho člověka vlád
Nila Sinajského se neměla pouštět do rozho nout smrt, tím spis budou žít a kralovat skrze
voru s hadem. Ve smyslu obrazném znamená
jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnos
tento rozhovor zbytečné a marné uvažování o ti dostávají milost a dar ospravedlnění.
pokušení, špatným nápadům, představám, ná
/Řím 5,17/.
klonnostem se vyhnout nemůžeme. Hadů je mno
P. TOMÁŠ Š P I D L Í K
ho, vylézají ze všech stran. Ale člověk,kte
rý je v duchovním životě vycvičený, postaví, "Jsme-li v plné fysické síle a slunce září a ne
jak říká Evagrius, k branám svého srdce che chce se nám věřit, že svět je víc než tanec atorubína s plamenným mečem. Je to ctnost po
mů, je příjemné myslet na mystickou sílu, kráče
zornosti, pohotovosti, vnitřní bdělosti,kte jící věky. Chceme-li však provést něco špatného,
rá hned na začátku ubije zlou myšlenku.
je tato Životní síla slepá, bez svědomí, nestojí
Tento postoj je pěkně vyjádřen v počínání
nám v cestě jako nepohodlný Bůh, o kterém jsme
Kristově. I on, nový Adam, byl na počátku
se jako děti učili. Tato síla je KROTKÁ bůh,kte
své činnosti pokoušen od dábla."Potom byl
rý nás nebude obtěžovat...” C.S. Lewis:HOVORY

PÝCHA PRAMEN POKUŠENÍ

RŮŽENEC
V minulém čísle jsme uveřejnili pas
týřský list Františka kardinála
TOMÁŠKA o studu. Dnes uveřej
ňujeme jeho pastýřský list,
vydaný k říjnovému svátku
Panny Marie Růžencové. Tento
svátek byl zaveden po slavném
vítězství křestanů nad mohamedány - Turky v bitvě u Lepanta 7.10.1571.

probíhá před naším duchovním zrakem celé dra
ma naší záchrany, naší spásy. Právě modlitbou
růžence máme možnost se do tohoto dranatu
zapojit, najít v něm místo i orienta
ci v nejrůznějších situacích života
Jaký mám být? Podle kterého vzoru
mám žít? Co mám dělat? Kterou ces
tou mám jít? Která je cesta k oprav
du štastnému, plnému lidskému ži
votu. Nabízejí se různé recepty. Kte
rý je ten pravý.

2. Bratři a sestry! Na samém začátku
I.Bratři a sestry! V měsíci říj
růžence se objevuje někdo, KDO NAM UKA
nu nás Církev vybízí víc než kdy
ZUJE JEDINÉ SPRÁVNOU CESTU. JE TD NAŠE NE
koli jindy k horlivé modlitbě sv.
BESKÁ NATKA PANNA MARIA. - Při zvěstování
růžence. Činí tak na základě zkuše
andělském říká:”AÍ se mi stane podle tvého
nosti mnoha staletí s vědomím, že rů
slova.”
ženec je modlitba mimořádně účinná. Proč? Ona nás ujištuje, že Bůh je Láska. Ukazuje nám na
Růženec je modlitba jedinečně rozjímavá.
sobě, že velikost a štěstí člověka je v tom, že
Proto vede k velkému prohloubení duchovního si pevně stanoví hlavní životní program: vždy víc
života. Růženec je také velmi účinná modlit a víc se sjednocovat s Největší láskou, s Bohem,
ba prosebná. Modlit se zvláště na spásu a a vždy plnit jeho svátou vůli.
dobro lidstva patří k základnímu poslání ce To není vždy snadné. Ani Panna Maria nebyla ušet
lého Božího lidu. Sv.Pavel to klade na srd řena různých zkoušek. Když se měl narodit Boží
ce svému žáku Timoteovi slovy:"První véc,
Syn, jako člověk, zdálo se, jakoby se všechno
ke které té vybízím, je toto:at se konají spiklo proti ní. Neměla kde hlavu složit. Zdánli
modlitby prosebné, přímluvné i dékovné za vě nebylo o nic postaráno.
všechny lidi."/l Tim 2,1./
A vzpomeňme na řadu dalších utrpení, která vyvr
Církev má zkušenost, že tam, kde jde o to, cholila pod křížem jejího Syna. Ano, Ježíš a
vyprosit velké milosti, zejména v dobách mi Maria jsou věrnými a solidárními se všemi trpící
mořádně svízelných, v dobách mimořádného nemi. Jsou s námi v našich strastech, bolestech,
bezpečí a ohrožení, nejúčinnější modlitba katastrofách života a jsou s námi i tehdy, kdy se
je: R 8 Ž E NE C !
5 zdá, že lidská zloba je větší než všechno ostatní
II. 1. Bratři a sestry! BĚHEM BOBY SE MNOHO Ale Ježíš není jen náš solidární bratr a druh v
utrpení. On je mnohem více! Je náš Spasitel.Jas
VĚCÍ PŘEŽIJE A MUSÍ BYT NAHRAZOVÁNO NĚČÍM
jinYm. avšak rBženec odolává zubu Času a je ně nám ukazuje, že úzkou soutěskou smrti naše
STÁLE NEJEN AKTUÁLNÍ, ale dnes je aktuálněj cesta vede dále, do největší radosti, do plnosti
života, do našeho trvalého Domova, do náruče
ší než kdykoliv jindy.
Cím to je? Tím, že člověku jasně, přesvěd věčné Boží Lásky!
On za to také ručí: vstává z mrtvých, vstupuje
čivě a hluboce odpovídá na nejpalčivější
otázky, zvláště na největší otázku, který na nebesa...Život, radost, bolest, ano i sama
je smysl života. Člověk nemůže žít z nejis smrt-všechno má v Něm svůj smysli
toty a dohadů. Hledá jistotu! Musí mít pev Řekl nám to zcela jasně a přesvědčivě:"Já jsem
nou půdu pod nohama! Už starověký Archime vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby
umřel, bude živ, a žádný, kdo žije a věří ve
des volal po pevném bodu:"Dejte mi pevný
bod a já pohnu celým vesmírem." "Dejte mi mne, neumře na věky. "/Jan 11, 25-26/.
jistotu, že můj život má hluboký smysl,"vo Jak často moderní člověk podléhá depresím! Ne
jistota, beznaděje, ba někdy i zoufalství rozhlo
lá dnešní člověk.
My, křestané, víme, který je hlavní smysl dávají a podlamují jeho síly.
života. Je to náš Spasitel Ježíš Kristus, Avšak pravdy evangelia, které v sobě člověk upev
ňuje často, nejlépe denní modlitbou růžence, se
který nám dává přesvědčivou odpověď:"Já
jsem Cesta, Pravda a život."/Jan 14,6/. A zvolna ukládají do vědomí i podvědomí člověka a
v díle naší spásy je po jeho boku nejbližší odřezávají kořeny všech depresí. Právě v tom je
veliká, účinná a vyzkoušená Boží psychoterapie!
spolupracovnice, jeho Matka Panna Maria.
Růženec je vždy aktuální, ano moderní, a to Dobrá, častá modlitba růžence prohlubuje náš
především proto, že uspokojuje rozin i srd osobní vztah k naší nebeské Matce, Panně Marii.
ce člověka vždy platnými pravdami Kristova Ta nás nejlépe učí znát Krista a Kristus nás v
Duchu svátém vede k nebeskému Otci.
evangelia.
R0ŽENEC JE VELMI ÚClNNA MODLITBA PROSE
Když se pozorně modlíme růženec, vždy znovu 3.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Církev za dobu téměř dva tisíce let své
existence poznala, že Panna Maria je nejen Kard. tajemník Casaroli odhalil 26.9.v katedrále
Matka Ježíše Krista i naše a náš vzor, ale v Brescii parník věnovaný Pavlu VI.
je zároveň nejmocnější přímluvkyní u svého V záři se sešlo v Praze 50 teologů z 15 záp.i
Božského Syna v záležitostech každého z nás. vých.zemi na 4.Berlinské konferenci, která sdru
celé Církve i celého lidstva. Proto se k ní žuje "Křesťany pro mir. " Už to, že byl mezi "teo
neustále obracíme s důvěrnou prosbou:"Svata logy" Belgičan Eduard Schillebeeckx-dominikán a
Maria, Matko Bozi, pros za nás hřišné nyni profesor v Nimvégách v Nizozemsku, který mel pro
i v hodinu smrti naši."
své názory co dělat s kongregaci pro nauku viry
Někdo si snad pcmyslí:"Proč stále opakovat dokazuje, jak "katolická "konference to asi byla.
tutéž modlitbu?" Avšak kdo aspoň trochu po Kromě toho komunistické úřady pusti do ČSSR jen
zoruje se srdcem otevřeným život kolem sebe <ty kněze, kteři "ženou vodu na jejich mlýn", te
vidí nesčíslné potřeby, problémy a bolesti dy pomocniky komunistů.
lidí blízkých i vzdálených. Vidí problémy 466 famíků z Trince/ČSSR vystoupilo na obranu
celého současného lidstva, mravní úpadek, svého faráře P.Adama Ručky, jemuž byl v červnu
rozvrat manželství a rodin, násilnosti te odebrán státní souhlas-bez udání důvodů. Svými
rorismus, ohrožování života v nejrůznějších podpisy se obrátili na kard.Tomáška, aby zasáhl
podobách a neustále nad lidstvem visící
ve prospěch nespravedlivě postiženého. Nejprve
hrozbu atomové války.
byl kněz vyslýchán v červnu pro své hovory s míš
Je možné, aby křestan zůstal k ternu lhostej ní mládeží; vzdor tonu, že s nimi mluvil o nebez
ný? Denně musí myslet na výzvu našeho Spasipečí alkoholismu a užívání drog, byl mu odňat
tele Ježíše Krista:"Je treba stále se mod souhlas. Odvolal se. Je to jeden z řídkých pří
lit a nikdy neustávat ."/Lk 18,1/.
padů, kdy se věřící zastanou svého kněze.
A nemůžeme zůstat netečnými k opětovným vý- 0 vánocich bude zdobit nám.sv.Petra v Čimě dvacezván Panny Marie k vytrvalé modlitbě, zvi. timetrový smrk, který daruje sv.Otci městečko
sv.růžence a ke skutkům kajícnosti, pokání. Waldmiinchen v Bavorsku, ležici blizko českých
Jsou to výzvy při každém jejím zjevení.
hranic na starodomažlické cestě. Smrk má být pro
Zvláště známé jsou její výzvy v Lurdech a6 testem proti odumiráni lesů, působené výfuky aut
ve Fatimé.
a průmyslovými splodinami. 9. ll.nastoupi smrk
Když v tom vytrváme, tím také urychlíme
cestu, jeho předáni v Řimě se zúčastni 200
splnění toho, co Panna Maria slíbila ve Fa poutniků.
time:" MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍIĚZÍ!”
Chorvatský národní eucharistický kongres, který
se konal 8.-9.9.ve svatyni Marija Bystrica neda
III. Bratři a sestry! NESMÍME OCHABOVAT!
MUSÍME VYTRVAT! JDE 0 VŠECHNO! A velmi na leko Zábřehu bude pokračovat v provádění své ná
to mysleme, že mnohem účinnější než modlit plně až do konce tohoto reku.
ba soukromá je modlitba společná, zvláště v V Čině prý bylo znovu otevřeno 1600 kostelů. Od
rodině a v kostele. Velmi se to doporučuje úmrti Mao Ce Tunga v r.1976 počet křestanů veli
ce stoupnul - v r.1946 jich bylo 70.000, dnes
před začátkem mše svaté...
K ternu nás vybízí i náš Spasitel Ježíš Kris 3 miliony. Tam, kde nejsou kostely, se bohosluž
by konaj i v soukromých domech a vláda tomu ne
tus, nebot řekl:"Kde jsou dva nebo tři
shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi ni bráni. Od r.1976 bylo vytištěno asi 1,300.000
činských bibli. V městě Xi-An, provincie Shanxi,
mi."/Mt 18,20/........
má být postaven pro katolické seminaris ty semi
Zplna srdce žehnám vám i vašim drahým Váš nář. Kněze severozápad velmi potřebuje. Jde o
80 diplomovaných učitelů náboženstvi na středPuurtuek kcotdináZ TOMÁŠEK
nich školách, kteři budou vybráni po přisných
aAcvčblAhan-meitwootčta.
zkouškách. Bohužel se v Čině jedná o tzv.vlaste
neckou cirkev, která byla násilim odtržena od
papeže - tedy od náměstka Kristova a nástupce sv.Petra.
Od pátku 5.do neděle 7.10.byl sv.Otec na pastorační návštěvě v Kalábrii, jak jsme se už zmí
nili. Z Kalábrie - z města Pauly, pochází sv.František z Pauly, zakladateľ'Nejmenších brat
ří", kteří kromě obvyklých řeholních slibů chudoby, čistoty a poslušnosti skládají čtvrtý
slib - trvalého půstu.
Počet křestanů, uvězněných v SSSR pro viru, stoupnul za 9 měsiců z 306 na 336 - jsou to
ovšem jen ti, jejichž jména známe. Neznámých je jistě podstatně vic.
V Indii má být vytištěna bible pro nevidomé. Indie má 700 mil.obyvatel, z toho je 2,6%křesíanů, 2% katolíků se 166 biskupy, 2 kardinály, 110.000 kněžími, 45.000 řeholnicemi, 2.500
řeh.bratřími, 17.000 katechety - domorodců i cizinců.
24. 9. sloužil poprvé americký robin Ernst Lange obřady na svátek Roš Hašana ve Vých. Berlině,
kde žije 200 židů. V záp.Berlině je 6000 židů, před pronásledovánim jich bylo asi 175.000.
/Roš Hašana je hebrejsky Nový rok/.

Kněz a politika
Rozhovor redaktora Tygodniku
Powszechnego s biskupem z Opolí,
Alfonsem Nossolem, 26.února 84.
■

protože je to lidská skutečnost...Chci-li
zůstat realistou, musím tuto konkrétní
skutečnost popsat, nemohu z ní vydestilo
vat to lidské, abych dostal tzv.čistou
a neposkvrněnou skutečnost. Taková sku
tečnost se na zemi člověka nevyskytuje.

Rád bych
vóó poémo zeptat:
Péku/Z. 0 to jde. Pane, bZókape, co dnu
do jaké měly Ami. být kněz poti.očekává poZóká ApoZečnoAt od CZvikve?
tikem a kdy ne?
Jedinou vfec. Církev musí zůstat Církví
"Politikem"nesní být kněz nik
a nesmí být stranou.
dy, jinak zrazuje své kněžství'.'
Co znamena "být CZákvZ"?
To je vetmi důtežtté; moht
Opakuji.
Být tu pro všechny. To je
byéte mi uvéAt konkrétné pnéúkol Církve. Církev musí být uskutečně
ktad?
ním toho, co Kristus řekl sám o sobě:
Byt politikem často znamená
"...JÄ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIWT!"
pokračovat ve válce. Politika je v jistém
I Církev musí být cestou pro člověka, musí pro
smyslu "pokračování v bitvě."
něho zůstat pravdou, musí být jeho životem. Kaž
Takový význam tedy, pane biskupe, dáváte dý člověk má právo se obrátit na Církev, protože
potitice?
pravdu potřebuje každý...
Otevřeně přiznávám, že nemohu politiku vy
stát. Politika staví často na lži, rafino Každý? I ten, kdo nemá vZml?
vanosti, ne na čestnosti, na pravdě, ne na Jistě! Každý!
úsilí, upevnit mír...
MyóZZm, ze vale dZecíze je na tom ókateČne dobáe;
Chápu pojem"pof!htika"iozAáhtej.i, jako tid- jAte tak pohoAtZnnZ, tak otevlenZ, tak žZjete
Aký zájem o to, jak piabihaji vztahy mezi podle evangeZZa - a panu.je a vú duch, demokaacZe.
vládnoucími a ovtádanými. Napti.ve ^anno^ti Když se o tem zmiňujete, musím připomenout, že
je zabit mtadík, záejmě z"politických důvo Církev není demokracie. Božským ustanovením do
dů". I/ nedeli má kněz nadčasové kázáni,tj. stala hierarchický řád a to od svého zakladatele,
Ježíše Krista. Taková musí i zůstat. Evangelium
zamlčí Akate&noAt, kteoé je ^annost plná.
Má tento kněz odpoo. k politice jako k ně se nemění, jen se zdůrazňují určité části, které
odpovídají na požadavky a problémy doby. Církev
čemu špinavému, nebo odběhá od pioblému
se musí mít na pozoru, aby se nehnala za módou.
jen pnoto, že má Atoach?
O skutečnosti samé mlčet nesmí, ale mlčí- Církev musí zůstat vždycky Církví. Nesmí chtít
li o jejich příčinách, nemusí to být nutně být "módní", protože už zítra by pak mohla být
"útěk", ale jen varováni se předčasného a nemoderní. Musíme se s tímto prvkem, který se ne
definitivního úsudku.
7 dá obejít, vyrovnat. Totiž přizpůsobit se poža
davku okamžiku, abychom byli schopni, vidět pod
Mohl byAte to, pane bÍAkupe. oozveAtt Jetc statné požadavky situace - a ty mohou být velmi
piece z mluvního hledÍAka důležité’.
"nemoderní". Víte, mnozí z těch, kteří se dnes
Kněžská služba se liší od chování laiků,
tak horlivě snaží "být moderní" neberou vůbec
kteří mají právo říkat, co chtějí, i když vážně hloubku a tajemství Církve. Chtěli by něja
to platí jen dočasně. Kněz si to dovolit ký nový "demokratický"model Církve, ale těžko mo
nemůže, protože je představitelem pevné a hou konkrétně říci, o jaký vzorek demokracie jde.
stálé pravdy. Politika se často spekojí po
lopravdami, považuje okamžitou situací pod LZdé o čekávájZ paacvda. OétatnZ je nezajZmá. Když
míněnou pravdu za pravdu absolutní. A zde vZdZ lež u duchovního, je to pao nČ pohoúenl.
Snad je to -IZdáká maZZchennoAt, ale o ČekávájZ od
se kněz nesmí nikdy pomýlit. Musím však
zdůraznit, že neexistují lidské skutečnos vái> - knéžZ - Avatoit.
ti, které by neměly také politický rozměr. Ani mně se přirozeně nepodaří, zosobnit ve všed
To je skutečnost. V čem však spočívá roz ním dni ideál Kristova kněžství. Někdy se to da
ří lépe, někdy méně, ale většinou se každý z nás,
díl mezi tzv."politickou teologii" a teolo
gií vůbec, která - opakuji - se bez poli i když slabý a hříšný, snaží o svatost. Neboř
tické dimenze sáné neobejde? Nu, politická svatost je bezpodmínečný požadavek - jen si ji
nesmíme idealizovat, vždyř je to jen svatost člo
teologie má a priori politické základy,
hledá a chce politiku - a pravou teologii věka -nemůžeme v knězi vidět anděla. Přesto musí
si poslouží jen tak bokem, mimochodem. Ji me žádat po knězi svatost. Proto má i každý laik
nak však přece vše, co kněz dělá, každá poprávo připomenout mu ideály evangelia, toto ab
solutní bytí "pro druhého", aby zase mohl najít
moc člověku, každé pochopení, posouzení
v druhém člověku Krista.
skutečnosti, bude mít i politickou dimenzi,

Podivuhodná uzdravení
Aktuálne uzdravenie rakovinou postihnutého pútnika
zo SLO\£NSKA
Začiatkom júla t.r.putoval do Lurdu jeden chorí mladý
muž so svojou matkou zo Slovenska, ktorého osobné dáta
nateraz ešte neudávame / z pochopiteľnej opatrnosti,
lebo osoba sa vrátila a žije na Slovensku/. Prišli
prosit Matku Boriu do Lurdu o úlavu v tažkej chorobe.
Dotyčný bol už vyše roka na lekárskom liečení, naj
prv v nemocnici a potom doma. Trpel rakovinou hrdla!
V nemocnici mu hrdlo ožarovali kobaltovou bombou a
lékaři mu nedávali veľa nádeje na uzdravenie. Keď si
pýtal od ošetrujúceho lekára dovolenie na pút do Lur
du, ten nechcel o tom ani počut. Na dlhšie naliehanie
mu dal povolenie a to pod podmienkou, že chorí podpí
sal prehlásenie, že ide na svoju zodpovědnost. Dal mu
na cestu nejaké antibiotiká, ktoré musel užívat kaž
dých 5 hodín. Chorí tažko rozprával a nemohl prehltávat tvrdú stravu...
Takého som ho stretol v Paríži a odprevadil som ho
na stanicu k vlaku do Lurdu.
Po týždňovom návrate do Paríža som ho stretol celkom
zmeneného v plnej forme. Rozprával mi:" Po príchode
do Lurdu som sa šiel na druhý deň okúpat do lurdskej
vody. Keď ma do nej ponorili, cítil som, akoby som
mal celé telo v lade a hrdlo zasa vo vriacej vode.
Keď ma vytiahli z bazéna naraz som cítil, že mi pre stali bolesti v hrdle a začal som celkom čisto rozprávat. Po návratu do ubytovne som si chutne zajedol
domáckej klbásky, ktorú matka vzala so sebou na cestu
a zahodil som všetky lieky...”
Jediná škoda, že dotyční nevedeli po francúzky a chorý
si nevzal nijaký dokument od lekára...boli by sa mohli
hneď představit ramojším lekárom v Lurde. Pri návrate
na Slovensko mi dotyčný sľúbil, že mi napíše, čo tam
lekári povedali c jeho uzdravení, čo aj po niekoľko
týždňoch urobil. Píše, že sa cíti stále dobre, ale
ošetrujúci lekár mu vraj povedal, že treba vyčkat nie
koľko mesiacov a sa uvidí, či sa choroba nevráti, ale
bo zostane zdravý, ako sa vrátil z Lurdu!

Zaznamenal: Otec Fr.REVEZ - SKM - Paríž
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Prípad uzdravenia našej Slovenky zo švajčiarska
Pani Teréziu Podkovčíkovú-Falconi ešte pred uzavretím manželstva postihla velmi zriedkavá,
bolestná a nepříjemná choroba"vykrúcanía krku". Pochodila celú sériu lekárov i špecialistov,
pojedla množstvo liekov, no nikto a nie jej nepomáhalo. Lekári sami bole bezradní... ani odbor
níci v univerzitnej klinike v Zurichu si nevedeli rady...lebo pacientka sa im javila duševne
normálna, bystrá, ale záhadná choroba jej hlavu stále rovnako vykrúcala. V takovom stave sla
vila i svadbu, lebo snúbenec z Ticina si dievče zamiloval... Ani lekári v Bellinzone si neve
deli rady... Mama zo Slovenska jej kázala íst do Lurdu a ona...šla na púí aj s manželom a
vrátila sa zdravá a s rovným krkem, který ju odvtedy vieac nevykrúca. Jej ošetřující lekár
bol v Bellinzone ohromený...že všetko s čím si nevedel rady, je v poriadku.
Zaznačil: Otec A. BANÍK - SKM Zurich/zkráceno/

Poslali pro mne Volgu a sympatického
K® je hodné, že tu proti so
Tatána Goriceva napsala knihu:O BOHU MLU větskou fanatičku ještě nezavrelo.
VIT JE NEBEZPEČNE/Herder3 Freiburg 1984/. Rodiče mají strach v krvi: strach,
Přečtete si několik kapitol o jejž podi ochraňující normálni myslení a
vuhodné ceste k Bohu.
zdravé city, vyrostli v jiné době,
a byli vychování v časech, kdy neBQRI SOV A NÁVŠTĚVA
přijeli pro lidi autem, ale hned
14.listopadu v osm ráno zvoní u dveří,
je ve sklepě vlastního domu zašla jsem spát pozdě a probudila se, až mě střelili.
otec zavolal. Boris. Snažila jsem se po Dvě hodiny hrozeb a urážek. Mlče
znat, kdo je temná postava na chodbě. Jak la jsem a nehnula se z místa. "Bo
viděl můj zájem, snažil se skrýt ve stínu ris" ztratil trpělivost a ptal se
Může to být někdo z moskevských přátel - na telefon. Rodiče mu jej poníže
blesklo mi hlavou. Správná byla další myš ně ukázali. Zavolal někoho z KGB:
lenka: KGB - státní bezpečnost.
"Tak co, odveze ji policie? Jinak
Nedbala jsem písemného pozvání vyšetřují nepůjde a nemá smyslu sem chodit
cího soudce o moskevském semináři. Nedáv znovu. Ostatně, je to daleko!"
no byl zatčen nejdůležitější člen seminá "Zavolejte policii,"řekl mu a "Bo
ře, Vladimír Poreš. Uvažovali jsne, jak
ris" zavolal kapitána, který mů
leningradský a moskevský seminář spojit, že dát rozkaz" bude-li se Go
ba snili o pravoslavné podzemní akademii, ri čeva vzpírat".
kde by Vladimír učil dějiny, Regelson
Hysterie rodičů vyvrcho
dogmatiku a já filosofii. Všichni jsou v lila: "a£ nemáme hanbu
Gulagu-Sáša Ogorodnikov, Vladimír, Tanja před sousedy!"žado
Ščipkova, Víta Popkov, Ljova Regelson.
nila matka. Otec
Stále se zatýká a dělají prohlídky. Když se chvěl na ce
jsem nepřišla na pozvání, přišlo KPG sa lám těle, div se,
mo. Bylo po spánku. Vzpamatovala jsem se nervově nea přistoupila k "Borisovi".
zhroutil. Policejní auto bylo na cestě. Otce mi
"Proč jste přišel?" Ukázal kvapně rudý
bylo líto, a protože by mě policie odvedla násilím
průkaz:"Pojdte, TaĚáno Michajlovno, neřekla jsem, že půjdu.
kcmplikujte to. Venku čeká auto."
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ODMÍTÁM S VÁMI MLUVIT!
"Nepojedu s vámi."
Posadila jsem se k psacímu stolu a vzala KGB mě přivedl ke Karmazkijmu, jenž se důstojně
do ruky náboženskou knihu. Rodiče pocho představil a předal mi list o právech a povinnos
pili, oč jde, a vrhli se ke mně: "Ječí, po tech svědků.
kud to jde po dobrém, jinak máme u souse "S touto věcí nechci nic mít,"řekla jsem.
"Proč? Dejte nám např.pozitivní charakteristiku
dů ostudu. Už ted tě nají za řeholnici.
vašeho přítele Poreše! Nejsme přece nelidové,chce 
Tolik let studií - a zbytečně!"
me jen mít vše objektivně jasné. Vzpíráním nám neUbohá maminka se vzrušila; zastrkovala
přes den ikony, aby je sousedé neviděli. pcmůžete a sobě uškodíte."
"Odmítám s váni mluvit!"
Vzdychala a neusínala, když jsem se v
koupelně modlila-tam jsem se před rodiči Nejsem tu poprvé. Těžko jsem na začátku hledala,
jak správně jednat s KGB. Většina vypovídajících
skrývala.
se snaží klamat, vymýšlí si, básní. Ale äábel je
"Chcete mě vydat bandě lupičů,"povídám,
vždy chytřejší než my. Rozhovor s ním se nakonec
"KGB je nejnestoudnější banda."
změní ve hru:Blázen! Nakonec dosáhnou lstivou,dob
Rodiče běhali po bytě, nevěděli, jak na
mne zapůsobit. "Boris"stál klidně v chod ře vyzkoušenou metodou metodou toho, co chtějí a
bě a přešlapoval. Vrhli se k němu:"Posaá- člověk se stane zrádcem. Když mě před deseti lety
te se na chvilku. Chcete čaj? Vidíte, že pcprvé přivedli, vyptávali se na přátele z fakulty
Snažila jsem se o nich hovořit jen"dobré".Když
je bláznivá." Maminka se za mne styděla
jsem se vrátila dcmů zjistila jsem s hrůzou, že
a pošeptala mu:"Mluví třemi jazyky, má
filosofickou fakultu a měla nastoupit za většinou otázek se chtěli dovědět něco jiného než
na oo se ptali. Chtěli např.vědět, kde bydlí V.F.
aspirantku. Ale nevstoupila do strany,
vzali proto jiného. Pracuje u výtahu."
Řekla jsem adresu v domnění, že si ji stejně mohou
"To je její věc,"řekl "Boris". Hle, KGB
zjistit. Ale chtěli jen vědět, jak dalece se s V.F
mě hájí. Rodiče strachem ztratili hlavu. znám. Manipulovali mnou, hráli si se mnou. Toto
Nechápali. Věděli, že dcera je nerozumná setkání ale stačilo, abych zvolila jinou taktiku:
a svéhlavá - ale tohle! KGB se snaží, aby odmítla jsem s nimi mluvit. Pak použili psycholo
ta bláznivá odpověděla na prosté otázky. gických triků, aby mě vyprovokovali k hovoru.

NEVĚŘ-NEBOJ SE NEPROS^pána.

Přísný vyslýchající byl vystřídán vlídným.
Hrozili psychiatrií, vydírali rodiče. Snaži
la jsan se nevšímat si toho. /I zde vydíra
jí casto komunisté toho, kdo má něco oškli
vého na svědomí-ěasto ho do skandálu sami
vtáhnou, zneužijí jeho slabosti nebo ho ušt
vou pomluvami, terorem!/

vězení skoro oslepla, Sáša Ogorodnikov těžce
onemocněl. Čím jim iiy, jejich přátele na svobodě
můžeme pomoci? Palčivě se stydím, že má láska je
tak bezmocná. Potřásla jsem hlavou, když se Karmazkij podruhé ptal:"Odpíráte svědčit? Víte,že
vás můžeme odsoudit podle paragrafu 181?"
Znovu jsem potřásla hlavou, abych naznačila:"Vím
a jsem připravena!"10

NEVĚŘ-NEBOJ S E - NE P RO S !
V duchu jsem se modlila. Zvlášť. pcrnáhalamod POKOJ S GUMOVNÍKY
litba:"Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj Nevím přesně, kolika lety se trestá odepření svě
se nade mnou, hříšnou!" vytvořila kolem mě dectví. Asi rokem či dvěma. Ale Voloda musí vě
dět, že má dobré přátele.
neproniknutelnou hradbu. Cítila jsem pak
ochranu, kdekoliv a za jakýchkoliv okolnosti .Výslech na KGB neskončil. Vedli mě dlouhou a jed
Sv.Otec doporučil bojovat proti ááblu tím, notvárnou chodbou bez jediného obrazu, nápisu,
že si ho nevšímáme, nevěříme mu. Tak jsem se všechny dveře němé a nepřístupné; svět chladný
jako alpský sen. Něco neskutečného. Stísňující
urputně a různým způsobem snažila odrazit
hodiny trvající nápor KGB - nevěnovala jsem mystická říše Zla.
jim pozornost. Nepustila je do svého vědcmí. Na hodinu mě zavřeli do pokojíku s pohovkou a
Je to praxe disidentů a asketů. Solženicyn gunovníky. Modlila jsem se a uvažovala, co bylo
formuloval pravidla chování před K® slovy: tentokrát pro mne nejtěžší, proč cítím takové
napětí.
"Nevěř, neboj se, nepros!"
Podobnost mezi počínáním této organizace a "BLAŽENÍ, KDO NEDBAJÍ NA RADY BEZBOŽNÍKŮ..."
metodami Zlého bila přímo do očí; obratně
Konečně mě vyvedli z pokoje s gunovníky a snaži
využili lidských slabostí, jak áábelský čich li se znovu navázat rozhovor. Bez úspěchu. Ten
měli pro zlo! Existence KGB spočívá na vyko tokrát ani nehrozili. KGB vědělo, že to na mne
řisťování nižších lidských citů:strachu,mar nepůsobí. Snažili se o filosofický rozhovor. Za
nivosti, podezřívavosti.
se bez výsledku. Byla jsem jako nepřítomná. V
Vyslovila jsem tehdy jedinou větu: "Odmítán s mém nitru zněla sleva prvního žalmu: "Blažení,
váni mluvit." Karmazkij na pár minut odešel. kdo nedbají na rady bezbožníků..."
V duchu jsem zpívala známou moudlitbu: "Hym
nus k Nej sladšímu Ježíši." Věděla jsem, že
tam mohu zůstat dlouho, proto jsem si doma
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
prozíravě vzala zpěvník.
Karmazkij se vrátil. Zřejmě dostal od před V neděli 7.10.byly ve světelném průvodu přenese
stavených pokyny. Zahájil abstratním téma
ny ostatky sv.Františky Římské z kláštera Por
tem: "Taťano Michajlovno, odkud máte vy a Po- te Specchi, který sama založila zpět do jí zareš takovou víru v Boha? Vyrostli jste vnor svěceného chrámu Sta Maria Nuova, od XVI. zvané
mální sovětské rodině, vaši rodiče jsou in ho Sta Francesca Romana blízko Forum Romanum.
teligentní a ateisté. Namáte sociální koře Tak ošialil velký počet věřících 600 let od
ny k víře, nepocházíte ani ze šlechty, ani
jejího narození. Význam a ěasovost světice zdů
z kulaků. Naše společnost vám pojem o nábo raznili kard.vikář Ugo Poletti a římský komunis
ženství nedala, nejsou tu ani předpoklady,
tický starosta Ugo Vetere., který připomněl, že
vykořisťování, člověka člověkem. Všichni
světice byla oddána římskému lidu v jednom z
umějí číst a psát, nevěří pohádkám, všude je nej těžších údobí města. Kard.Poletti zdůraznil,
ateistická propaganda. Proč právě vy, lidé s že pro každého křestana je občanskou povinností
universitním vzděláním, věříte takovým ne
spolupracovat v péči o chudé a opuštěné.
smyslům? Jako stařenka - analfabetka?"
Biskup z Roermontu - Gijsen - přítel kard.RatDříve jsem naletěla a vysvětlovala, že na
zingera, Otce Werenfrieda - věrný a statečný ka
mou víru neměl vliv Západ, že ve mně žije
tolický biskup, který má snad nejlepší seminář
Kristus, jak radostný je nový život s Církví v Evropě, dostal světícího biskupa. Salezián
Asi nic nepochopili. Dodnes nesmiřitelně bo Joannes Gerarduster Schure je tam gen.vikářem.
jují s vírou, s duchem, s tím, co nechápou, Čtyři pařížské dobročinné spolky zavedou koncem
v čem však vidí velké ohrožení a považují
roku,rbanku potravin "-pomoc hladovějícím. Denně
za dobře skrytého nepřítele-vždyť. jsou to
se plýtvá tunami potravin v kantinách, restau
vrahové, cynici, nelidsky a áábelsky prohna racích, samoobsluhách, distribučních středisní! Nenajdou nikdy"materialistické"vysvětle- cích-a víc a víc lidí hladoví. Tato "banka"bude
ní pro křesťanskou obrodu dnešního Ruska.To sbírat a rozdávat přebytky z těchto a jiných
však nebrání, aby neodsoudili na jedenáct
středisek,
let mravně zářícího, jemného a nadaného
Kard.Tomášek byl přijat sv.Otcem 24.10.a 23.10
Voloáu Poreše. Taťana Sčipková za léta ve
přemluvil ve Vatikánském rozhlase.

žil klášterní komunitu benediktinského typu,kte
rá by měla ideální podmínky k životu podle původ
Časopis pro české katolíky, vycházející v ních úmyslu sv.Benedikta. Ještě tento týden bych
Chicagu - NAŠE HLASY - uveřejňuje velmi za rád o věci promluvil s naším panem arcibiskupem.
jímavý a dojemný dopis českého misionáře v Vím, že je to jeho tajné přání, které se neodva
Bolivii. Jako většina dobrých misionářů pe žuje ani vyslovit, protože nejdůležitější není
čuje předevěím o duse, ale stejně horlivě i výběr místa, ale lidí, kteří by chtěli žiti pod
le ducha sv.Benedikta. Já sám nejsem řeholník,
o potravu a vzdělání svého stáda.
nýbrž diecézni kněz.
"Jsem -Farářem bezpochyby největší farnosti
naší diecéze, sousedící se čtyřmi departmen téměř ŘehoLní komunita.
ty: Cochabanba, La Paz, Pando i obrovské Be Rozrostla se i naše pastorační práce v oblasti
ni. Třebaže hodně po farnosti cestuji, ne Cocapaty. Pan biskup mi na rok poslal jednoho
absolventa semináře, abych si ho vyzkoušel. Při
znán ještě všechny její oblasti.
Moje začátky byly neuvěřitelně ubohoučké a šel i jiný seminarista, který se necítil povolán
také nikdo v Cochabambě neočekával, že bu ke kněžskému poslání, snad se u něj projeví povo
du moci utáhnout práci bez finančních pro lání řeholní. Příští týden nastoupí 54 letý
Indián Aymara, aby mi pomáhal v katechisaci mezi
středků; předpokládali, že se brzo vzdán.
Skutečně minulý týden jsem už myslel na re- lidmi svého jazyka. V naší -Farnosti žijí totiž
signaci pro nedostatek finančních prostřed národy a kmeny různých jazyků, kteří se mezi se
ků. Šel jsem do města, abych si o tom poho bou domlouvají lámanou španělštinou.
vořil s panem arcibiskupem, ale dříve jsem Máme na faře i dva mladé chlapce, kteří by rádi
se zastavil na poště a tan čekal dopis, kde šli po prázdninách studovat do chlapeckého semi
slibovala finanční pomoc německá ADVENIAT. náře, kde jsem dříve pracoval. Poskytne-li nám
Tak už na resignaci nemyslím. Mám svou far Misereor finační pomoc pro agronoma farnosti, na
stoupí už příští měsíc, aby vypracoval a uskuteč
nost, která mi už dělala tolik starostí,
nil několik zemědělských projektů v naší polovelmi rád.11
hladové zemi. Jak vidíte, máme už na faře téměř
ZAČÍNÁM S DVÉMA SLEPICEMI
řeholní komunitu; a protože máme především pasto
Když mě pan arcibiskup jmenoval farářem kos rační úkoly, musím se starat i o jejich obživu.
tela Růžencové Panny Marie, hned mi řekl:
CIRKEV JE POTŘEBUJE!
"Jestli někdo potřebuje auto, je to farář
z Cocapaty." Půjčil mi auto - své vlastní - Naši farníci mluví nejen různými jazyky, ale ma
které po tak dlouhé době ještě není moje a jí i různé charaktery podle své příslušnosti ke
už moc na našich cestách neslouží. Počáteč kmeni a podle přírodních podmínek. Nám, Evropa
nům, připadají jako děti, které rychle přejdou z
ní jmění - dvě slepice; abych měl kromě
roztomilosti k vyhrožování a ke lstím všeho dru
branbor aspoň vajíčko, protože v místě se
hu
- až z toho misionáře bolí hlava.
nic nesežene. Ale slepice se při dopravě
Např.živím týden naše účastníky kursu a pak mu
přes hory nachladily a brzo mi pošly.
sím zjišťovat, co se z fary ztratilo. Stávají se
NÄBDŽENSKE KURSY A PASTORACE
i horší případy. Ale Bohu díky, máne i důvody k
V Cocape jsem našel prostornou farní budovu, radosti. Aymarové z Chuto Orqo mi hrdě po ukon
zařízenou na pořádání katechetických kursů. čení katechetického kursu hlásí:"Padre, začali
Postavil ji můj předchůdce, německý misio
jsme s naším náboženstvím. Každou neděli se sej
nář, za pomoci Německa - ale tuto pomoc
deme k chvále Boží!" Nebo mě z oblasti Machakayjsem od Němců nemohl očekávat. Musel jsem
my přišli pozvat na týdenní misii a pak mi ozná
budovu udržovat. Pak přišel nával pastorač mili, jak plnili své předsevzetí, které si dali
ní práce, který se v době dešíů soustřeďuje loni při příležitosti katechetického kursu: obno
na pořádání katechetic
vit postní praxi. Tito Indiáni,
kých kursů ve farní bu
kteří se postí celý rok, musí
dově. V době sucha stá
zahanbit katolíky v bohatých
le cestuji z obce do obce.
zemích. Společně vyšli na hory,
V sobotu jsem se vrátil
aby dělali pokání v postu a v
z tropické oblasti naší
modlitbě. Katechetické kursy
farnosti, roztrhaný a
jsou uskutečnitelné jen s porno
špinavý, ale velice spo
cí katolíků z Německa. Tato po
kojený. Myslím, že zalo
moc dává Indiánům vědomí, že
žím další farní stře
nejsou ztraceni ve svých ho
disko v této tropické
rách až 40D0 m nad mořem, ale
oblasti. Nebo bych ješ
že i Církev od nich očekává
tě raději uskutečnil
skutky víry, že je potřebuje!
své dávné přání a žalo-

ZAČÍNÁM S DVĚMA SLEPICEMI

PÉČE O NEMOCNÉ
si bude stěžovat, že ho mé tabletky div nezabily
Mnoho času a nákladu mě stojí i péče o ne a už je za žádnou cenu nebude chtít brát.
mocné. Naši Indiáni většinou raději umřou,
AMERICKÉ SEKTY A ZMATKY S NIMI
než aby šli hledat pomoc do města, kde se
Vážné problémy nastávají s příchodem velmi dobře
jim stejně nikdo nevěnuje, protože nemají
financovaných anerických sekt. Je jich tak mnoho,
peníze. Přítomnost otrhaného, špinavého
že se v nich už nikdo nevyzná. Někteří si uvědomí
Indiána v čekárně staví do špatného světla
že s jejich službou evangeliu přicházejí i vážné
odborné kvality lékaře, protože léčí Indiá
rozkoly a nepřátelství a našly svérázný způsob,
ny.
jak se jim vyhnout. Neříkají už lidem, že jsou
Měl jsem nedostatečně vybavenou farní lé
baptisté, metodisté a pod., ale nechávají jim jmé
kárnu a protože ani lékař, ani jiná odborná
no katolíků, kteří přijímají katolické svátosti a
síla nechtěla jít do Cocapaty, musel jsem
sami si říkají "věřící", na rozdíl od katolíků.
se z nouze věnovat lékařské praxi, ke které
Nevím, je-li tohle řešení přínos k ekumenismu
nemám kvalifikaci. Přicházejí lidé s vážný
nebo cestou k desorientaci a k zmatku.
mi nemocemi a ošklivými ranami, s gangrénou
v noze, v rukou, a jejich napuchlé, hnisa JAK K NÄM CHODÍ POŠTA?
jící rány vypadají jako hlava květáku.
Jediná pošta je ve městě a jedna cesta do města,
Právě tento týden na cestě do města mě oče to je vše, co nás spojuje se světem. Volný čas
kával s podobnou ranou Indián, kterému jsem věnuji hospodářským pracem. V noci se brzo stmívá
nemohl pomoci, protože nemohu s sebou vozit a poslední rok se mi zhoršil zrak, proto ho ne
všechny léky. Musí čekat znovu celý týden- chci příliš namáhat při svíčce či plynové lampě.
jestli dožije - abych ho mohl vzít s sebou
Kdo by chtěl potěšit našeho statečného misioná
do Cocapaty na léčení: a potom bude nutné
ře třebas lístkem - nebo dokonce balíčkem aspi
mu zaplatit i zpáteční cestu. Taková je už
rinů ci podobných užitečných věcí - zde jeho
jejich povaha. Přitom ve městě se nemůže
adresa:
Rev.Padre Josef F A S 0 R A,
koupit snadno ani penicilín, protože Boli
Paroquia Virgen del Rosario de Cocapata,
12
vie prožívá těžkou hospodářskou krizi.
Casiua
4410,
COXHABAMBA,
BOLIVIA
Před třemi měsíci nám poslal náš pan biskup
nemocniční sestru a platí jí i plat. Je dob
ře připravena americkými sestrami Hijas de
A KDO NÁM JEŠTĚ BUDE VDĚČNÝ ZA POMOC ?
la Caridat-vincentkami. Často mě doprovází
P.MED, salezián, který se stará o Indy
při návštěvách různých obcí farnosti.
v severovýchodní Indii. Příspěvky pro
Američané a Evropané si nedovedou předsta
něho můžete posílat P.Josefu ŠIMČÍKOvit, že by mohli žít bez dentistů. Naši
VI, 8004 Zurich, Brauerstr. 99.
Indiáni velmi trpí bolestmi zubů, protože
jim chutná přeslazené maté - tento čaj při
Na stejnou adresu, ale P.Antonu Baní
šel v posledních letech do módy. K utišení
kovi můžete poslat příspěvek pro P.V.
bolesti je jediný prostředek - aspirin,jenž
ŠTEVKA, rovněž misionáře.
se nechá rozpustit na bolavém zubu. Na
Přímo rrůžete poslat S.Lie, St.Elisa
štěstí mám ještě zásobu amerického aspirinu
beth's Leprosy Hospital, Ndanda via
od Charity. Vozívám s sebou láhev s 1000
Lindy. Posíláte jí mýdlo, pastu na
tabletkami.
zuby, toaletní potřeby vůbec, žiletky,
Dříve jsem byl také v horské oblasti Tapanebo teplé oblečení pro zimomřivé macari, Protože není tak daleko od města, mě
lonocné - a ovšem i sladkosti pro ne
li i svého lékaře, ten si však stěžoval, že
mocné děti. Poštovné je do Tanzanie
nemá co na práci - dva pacienti za týden.
vysoké, ale odměna od Boha ještě vyš
Na začátku mé práce v Cocapape mi pomáhal
ší.
náš krajan, pan Schurpfeil-jako dobrovolník
Je lékárníkem. Měl tolik pacientů, že si
P.WEFENFRIED VAN STRAATEN - Kirche in
neměl ani kdy uvařit polévku-a ještě ji při
Not, potřebuje obnošené - i nové - šat
pálil.
stvo, deky a p. Adresa švýcarského
Blízkost tropického území, celý den stoupa
skladiště: Ostpriesterhilfe,Lagerhalle,
jící mlhy zavinují mnoho nemocí a jejich
Waldibrucke, 6020 Emmen. Kdo může, at
rychlé zhoršování. Lékařskými úspěchy se
udělá sbírku u znáných a zaveze tam
chlubit nemohu, nejednou jsem musel bezmoc
šatstvo autem.
ně přihlížet blížící se smrti. Když jsem
P.Cyril STAVĚL potřebuje stále - na
dal Indiánovi pilulky s návodem, že má brát
opravu benediktinského kláštera v Nor
každé dvě hodiny pilulku, věděl jsem, že se
ci a výchovu budoucích benediktinů:
bude chtít rychle vyléčit, vezme je všechny
Monastero Benedittino, I-O6O46 NORCIA
najednou, pak mu bude špatně a jeho rodina

vylilo svůj jed. "Obskurní"byla i ruka, která se
ukázala nad švýcarském, jako kdyby naznačovala,
že bude zemi chránit od války. Co si o takovém
POPUDLIVÍ
Odváží-li se takovým lidem někdo odporovat, "teologovi"mys let?
hned je oheň na střeše. Napadají ho s náram N A Ř Í K. Á L K O V É
ným řinčením zbraní. Radím vám - jejich své Jsou méně zlomyslní, jen si stěžují a naříkají.
hlavé a pyšné palici dejte vždycky za prav Je to spíš neukázněnost, chorobná přecitlivělost.
du - neboč se snášejí jen s kývaly.
Jsou podobni nenamazaným kolům vozu. Jen se vůz

POKUŠENI'JAZYKA

pohne, hned skřípe, potichu neujede ani centimetr
URÁŽLIVÍ
Uslyší-li snad nevhodné slovíčko, je to sig Těmto zbožným dušičkám každý ubližuje-Bůh je je
nál k dlouhotrvajícímu nasupení. Nit špat jich jediná útěcha. Rádi užívají slov"slzavé údo
nou náladu a hněvat se dovedou celé týdny. lí" či od sv.Pavla"umřít a být s Bohem." - Běda
Mračí se, s nikým nepromluví milé slůvko, i však, když je vezme Bůh za slovo a rozstonají se!
jejich vztah k Bohu je zakalený. Nemají chuč To jim vhod není. A tak dokazují, jak zaměňují
do práce a jen se užírají. A to pro jediné lásku k Bohu za lásku k sobě a jejich nesnáze
slůvko, větu, kterou někdo nedopatřením řekl pramení z neochoty něco vytrpět a snášet. Pro ně
či to tak ani nemyslel. Protože milují jen je náboženství opravdu jen únikem z tvrdé skuteč
sebe, nenajdou ani u druhých lásku. Když si nosti, s kterou nemají odvahu se vypořádat - sta
to uvědomí, tak se ještě víc zatvrdí, místo tečně a přímo! Láska k Bohu je pro ně šidítko,
aby svou nectnost odložili. Někdy je obměk žijí ve snech a skutečnost prožívají jen mimocho
dem. Plnou intenzitu vkládají do svého úniku
čí obětavá láska.
13 před skutečností. Pletou si vysoce aktivní křes
ZLOMYSLNÍ POSMĚVÁČCI
ťanství s těšínskými jablíčky pohanství. Jsou
Jak se to srovnává s duchovním životem? Je
vlastně apoštoly ateismu, nevěry, který na nich
posměch dobromyslný, který nikoho nechce ra
snadno dokáže nesmyslnost náboženství jako
nit, jen si dělá legraci-ovšem nejlépe
opia pro lid. Těmto lidem se nikdy ne
je pro pobavení druhých si udě
zavděčíte. Nic jim není
lat legraci ze sebe, ale jsou
vhod, všechno opláčou, na
i úsměvné narážky, a jen ne
všem najdou příčinu k nář
týkavka nebo škarohlíd
ku. Jejich přecitlivělost
se pro ně zlobí.
.m nasadila černé brýle.
Křesían musí mít
Mezi veselými lidmi naří
smysl pro humor.
kají na rozpustilost, mezi
Je však posměch je
tichými na zasmušilost.
dovatý, úmyslně poni
Budete-li k ním přátelští,
žující, z pomstychti
budou to považovat za pře
vého srdce plného ne
tvářku, přistoupíte-li k
návisti. Obvykle se
nim s naprostou vážností,
pronáší se začatými
budou dlouho pátrat, co za
zuby a nasupenou
tím asi vězí, že jste tak
tváří a vyvolává u
odměření. Každé slovíčko,
druhých smutek v srdci.
které uslyší, desetkrát ob
Tento posměch, kterému se smějí jen opilci rátí, a nakonec v něm vítězoslávně najdou něco
či zločinci, dovede velmi ranit. Pramení to namířeného proti nim. Budete-li se tedy bát pro
tiž ze závisti a nepřejícnosti, například
mluvit a každé své slovo napřed přezkoumáte, aby
vidí-li někdo skutečné přednosti druhého a si to nemohli vyložit ve zlém, pak budou tvrdit,
chce je ukázat v nepříznivém světle, aby
že jimi každý pohrdá. Jakýkoliv způsob jednání
jeho vlastní pocit méněcennosti nebyl tak
s nimi opláčí a mučí sebe i druhé až do smrti.
velký. Ano, takový posměch většinou pochází Nej lepší jednání s nimi je chovat se k ním při
z pocitu méněcennosti, neboč posměchem do rozeně a s láskou, a bez ohledu na to, co si
káže ostrý satirik znehodnotit u nemyslí
myslí a co ne. Tak jak tak s nimi nevyjdete,
cích lidí všechno krásné a dobré, milé
dokud sami nepochopí, že už nejsou malé děti v
vlastnosti ostatních. A to i tiskem, tele peřince, ale dospělí, nebo dokonce dědové a bab
vizí, rozhlasem! Vzpomínáte, jak se jeden
ky, kteří by už mohli snést prudší závan větru,
teolog v Slovu na neděli vysmíval vroucím
a nemuseli se hned rozplakat a volat, aby je
modlitbám Švýcarů za války, když sto tisíc někdo přišel utišit, uklidnit, pohladit.
dětí prosilo, aby byla zem ušetřena války.
Pro něho to bylo "obskurní". Nebo vyvře ta "Život je jednotvárný, nudný a nesmyslný, nema
kový posměch z pomstychtivpsti? Jedovaté
li cil a nemá-li ucel a smysl.
Fulton F.SHEEN
srdce se sníží ke každému prostředku, aby

ŽÁR V SRDCI ZIMY
Příští rok se chystáme na dvoudenní
pout do Arsu, Nevers a Paray le Monial. Zde, v klášteře Navštívení,
zjevil Kristus řeholnici Markétě
Marii Alacoque svou lásku k lidem.

"Ztratila jsem vědomí sebe i místa... a
vzdala se Božskému Duchu, podávajíc své
srdce síle jeho Lásky. Dovolil, abych
dlouho spočívala na Božském Srdci, kde mi
odhalil divy své lásky a skrytá tajemství
svého Božského Srdce, které byly dosud pro
mne skryty. Otevřel mi teči poprvé své
.Božské Srdce, tak opravdu a zjevně,ze
jsem ani trochu nepochybova
la. ..Bekl: Mé Božské Srdce
plane tak láskou k lidem a k
tobě zvláčč, ze hořící pla
men už nemohu utajit a musí
tvým prostřednictvím vytrysknout a
zjevit se lidem, aby je zahrnulo těmi
poklady, které jsem zjevil tobě. Vybral
jsem si tě jako propast bezcennosti a nevě
domosti, k dokončení velkého poslání - aby
bylo vidět, že mohu dokázat všechno. "

Venku, v klášterní zahradě, rozvě
sil silný mraz krajko
ví na stromy a keře.
Rudé svatojánské slun
ce klesalo za klášter
ní zeď; byl předvečer
svátku Neviňátek a jejicn Krev
v čistotě jejich životů byla ja
ko ústa, zpívající chválu novoro
zenému Králi Lásky. Rudé zimní slun
ce klesalo za klášterní zeď. Za
městskými hradbani bučely v mrtvých
pastvinách blízko Notre Dame de RoČtenář netuší, co se vlastně stalo, Markétmay krávy. Pastýř tiskl v náručí
čin popis je necitový a stručný. Snad by
předčasně narozené jehňátko z hor.
tu
omračující scénu ani slova neunesla.
Sestra vyšla z kuchyně nakrmit
Pro Markétku přestal čas, zmizelo místo, minulost
drobty na dřevěném talíři hladové ptáčl^.
Cermáček v rudé livreji-dostal ji na Kalvá i budoucnost byly vymazány. Žila ve věčném NYNÍ,
rii, jak říká legenda-slétl s cedru na zem. v úplně jiném světě, ve čtvrtém rozměru, v tajem
Bylo ticho pozdního zasněženého odpoledne. né zemi, kde neplatí zákon přitažlivosti a bytos
ti se pohybují rychleji než světlo.
Slunce zalilo sníh a led ohněm. Zvonková
Kristus ji požádal o její srdce:"Prosím, vezmi
hra z opatství oznámila, že benediktinky
zpívají nešpory. Snesla se temnota. Cermá si je!"
ček se vrhl na nesmělé drozdy a kosy, kte Jediným dotekem rozetnul místo v jejím boku, vy
ří přilétli z osamělého lesíku na jeho úze ňal srdce a položil je do vlastního boku. Viděla
mí ke slavnostní kořisti. Pak vítězně za- své srdce v Srdci Kristově jako atomek vtřebaný
žhavým povrchem. Když Kristus znovu srdce vyňal,
cvrlikal.14
zůstal jen žhavý plamen ve tvaru srdce. Nebála
"Nu, nu,"bručela sestra,"nevíš, že je sv.
se,
když jí je vložil zase do boku a řekl:"Hle,
Jana, který stále připomínal, jak se máne
navzájem milovat?" A tiše zanotovala píseň: má milovaná, vzácný projev mé lásky.”
Zmocnila se jí závrat, skutečná fysická bolest.
"Kristova dokonalá láska."
Tu zpozorovala, že oměj u chráněné zdi kláš.Srdce, které bylo v Kristově Srdci, se změnilo v
hořící plamen a bolest zůstala do konce života.
tera rozkvetl. Objevil se vždy přesně na
vánoce, dříve než sněženky, které nikdy ne- Hodiny ubíhaly. Sestry šly na oficiim a k večer
rozkvetou před svou dobou.
ní modlitbě. Markétka se měla vrátit, ale nesly
"Bože,"zašeptala sestra, když vešla do
šela a neviděla nic. Rázně ji vzaly za rameno chodby a zpozorovala kráčet Markétu se
necítila to. Zvonek k večernímu shromáždění.
sklopenou hlavou,"sestra Markétka Marie za Natka Saumaisová si všimla, že Markétka není na
se vyklouzla do kaple. Nu, dnes ji bude mít sván místě v jídelně a rozhodla se udělat tomu
celou jen sama pro sebe."
konec. Poslala za Markétkou pyšnou sestru de SiKaždá událost má svůj čas. V kapli TEN,pro rotovou, krásnou řeholnici s chladnýma očima.Ta
něhož čas neexistuje, odhalil bezvýznamné byla rozhořčená, že právě ona má Markétu přivést,
řeholnici slávu květu, který měl rozkvést ale šla. V kapli zděšeně pohlédla na mladou sest
v posledním období lidských dějin, až
ru, jejíž tváře plály, oči zářily, výraz v obli
ustydnou lidská srdce. Květ, rozkvétající čeji se podobal výrazu sv.Štěpána při kamenování,
v určenou hodinu. Žár v srdci zimy. Ovzdu kdy viděl nebe otevřené. Zatahala Markétku netr
ší v temné kapli, osvětlené jen září lampy pělivě za rukáv. Ta se ani nepohnula."Ta nuda,"
před svatostánkem, je plné vzrušení. Mar- myslela si de Sirotová a štiplavě řekla:"Matka
kétka se podobá molu, který víří ve vytrže představená poroučí, abyste šla k večeři!" Mařní v planěni a kolébá se ke svému podivnému kétka zaslechla rozkaz představené a okamžitě po
cíli.
slechla. Jako ve snu následovala sestru do jídel
Dokonce i mávání křídel zla utichlo. Skry ny. Každý si všiml jejího změněného pohledu. Se
té místo. Díra v rozsedlině skal. Náhle cí děla u jídla jako bez sebe, neschopná jíst.
tila, jak ji přanáhá Boží přítomnost.
Tak to trvalo i po jídle, v hodině odpočinku.

"Nedělejte se tak nápadnou, sestro Marké Pak jí poručil, aby chodila k sv.přijímání, jak
to," napomenula ji Matka Saunaisova.
jen poslušnost dovolí. Tehdy směli členové řádů
"Po začátku této milosti. . .jsem zůstala napřijímat jen ve čtvrtek a v neděli. Potěšil ji přá
kolik dni v ohni, uchvácená božskou láskou ním, aby přijímala i na první pátek v měsíci.
a bez sebe tak, že jsem se musela nutit vy A konečně poslední příkaz, kterénu se nevyrovná
slovit i jediné slovo. Ušili, s kterým jsem nic z předešlého:"každou noc mezi čtvrtkem a pát-

se najedla, pripojila k rekreaci bylo tak kem ti dovolún sdílet nesmírný smutek, který jsem
velké, že vetši být nemohlo a proto mé ve cítil na Olivové hore; přivede té do agónie bo
lice pokořovaly. Nemohla jsem spát, ta to lestnější než je smrt sama.. Vstaneš mezi jedenác
lik drahá rána bolela; zářila uvnitř horkem tou a půlnocí a zůstaneš se mnou hodinu, nejen
a spalovala, ba zžirala mé zaživa. Citila abys uchlácholila Boží hnév a vyprosila milost
jsem takovou plnost Boha, že jsem to nedo pro hříšníky, ale abys zmírnila hořkost, kterou
kázala vysvětlit představeným, i když jsem jsem tehdy cítil, když mé apoštolově opustili.
Musel jsem jim říci, že nebyli schopni bdít se
chtěla, bez ohledu na utrpěni a zmatek,
které by mi řeč o téchto milostech způsobi mnou ani jedinou hodinu. "
la. "
Za tohoto otřesného vidění ztratila Markétka za

V druhém vidění spatřila Kristovo Srdce ja se vědomí místa a času. Začala večeře, po ní od
ko ohnivý trůn, vysílající na všechny stra počinek. Matka Saumaisová požádala sestru des
ny paprsky-jasnější než slunce a prosvit
Escures - byla jako živá pravidla - a sestru de
nější než krystal. Rána setníkova kopí by Sirotovou, aby přivedli Markétku z kaple. Jen s
la zřetelná, obklopená trnovou korunou a
velkou námahou ji přiměly,aby si uvědomila je
nad ní byl kříž. Poprvé s ní mluvil o spoje jich přítomnost:"Co se stalo, sestro? Proč pláče
ní své lásky a svého utrpení. Velká touha
te? Neslyšela jste zvon. Máte jít hned k sestře
po dokonalé lásce ode všech lidí ho přiměla, představené." Nevzchopila se k odpovědi. Dívala
že jim zjevil své Božské srdce a dal jim
se na ně jako omráčená. Snažila se postavit, ale
poslední důkaz lásky tím, že jim nabídl cíl upadla. Sestry ji vzaly za lokty a skoro vlekly
lásky a vyzval je, aby ho milovali.
do pokoje představené v prvním patře. Rozčílilo
"Ujistil mé, že musime ctit Božské srdce v je a rozhněvalo, že musejí mařit vzácnou chvilku
podobé skutečného srdce, a chce, aby tento večerního odpočinku...Jejich rozhořčení zvýšila
obraz byl odhalen, nebot se chce dotknout Matka Saumaisová, přiřezávající si pět minut
necitelného srdce lidi... a kde bude jeho
husí brka. Pak ráčila zvednout oči, pokynula jim
obraz vystaven a uctiván, sešle na zem své aoy zůstaly. Viděla, že Markétka je jako v ohni,
požehnáni. ” Trápil ji soucit, když řekl:
kolena se jí třesou, a tak se rozhodla ji co nej
"Toužim, aby mé uctival človék v Nej svetéj- přísněji pokárat:" Drahá sestro, co je to za po
ši svátosti a sotva najdu nékoho, kde se
divné chování? Jak často mám říkat, at se chová
podle mého přáni snaži zmirnit mou touhu
te nenápadně? Jste sobecká! Ztrácíte se ve svých
tim, že mi trochu mé lásky vráti. "
pobožnostech bez ohledu k pravidlům, ke společ
Třetí vidění bylo na nejmenovaný první pá- ným cvičením, k jídlu, a ted vás skoro přinesly.
tek v měsíci.15
Musím vám připomenout, že jste tu jen z útrpnos
ti. Uvažujeme, máme-li vás přijmout. Přehlížela
"Jednou, když byla vystavena Nejsvétéjši
svátost, jsem se citila docela pohlcena sa jsem vaše nedostatky, ale v ošetřovně jste sest
ma sebou, soustředily se mé smysly a sily, ře Marestě spíš překážka než pomoc. Co všechno
a tu se zjevil Ježiš Kristus, můj libezný jste už rozbila, zapomínáte na rozkazy, málem
Mistr, obklopen jasem a jeho pet ran zářilo jste zavinila požár, když jste spadla se schodů
s mísou žhavého uhlí. Co jste dělala v kapli?"
jako mnoho slunci. Z každé části téla vy
stupovaly plameny, zvláště z boku, podobné Markétka zatoužila, aby ji pohltila země. Před
mu otevřené peci. Otevřel jej a ukázal své stavená pohlédla na přesýpací hodiny. "Sestry,
milováni hodné srdce... Zjevil mi, jak vel odejděte. A vy mi ze svaté poslušnosti řekněte,
mi miloval lidi a dostal od nich jen nevdek co jste tem dělala!"
a pohrdáni. Řekl: Citim to vic než své utr "Matko, Kristus mi zjevil své srdce a řekl, jak
trpí nevděkem lidí. Abych chodila první pátek v
pěni při Ukřižováni, odmitáni a chlad je
měsíci
k sv.přijímání a bděla ze čtvrtka na pá
odplata za mou snahu, prokázat jim dobro.
tek mezi jedenáctou a dvanáctou, abych zmírnila
Utéš mé podle svých sil aspoň ty. "
jeho úzkost."
Pak vyšlehl z jeho Srdce mocný plamen, až
Markétka myslela, že ji pohltí a prosila o "Nesmysl! Hloupost! Kristus by se zjevil právě
ván, když neznáte ani základní pravidla řehole.
slitování s její slabostí.
Řekl jí: Nic se neboj, dej pozor na můj hlas.Je to právě tak výstřední, jako vaše žádost po
puštění krve, aby se zmírnila vaše záhadná

bolest v boku. Kdyby to mělo pokračovat, byl by za chvíli náš klášter plný posedlých sester
jako u Voršilek v Loudunu.”
Neuvěřitelně šíastná, že byla tak ponížena, odešla Markétka v míru a klidu, takže ani nepozo
rovala sestru de Sirotovou, skrytou v chodbě ve stínu.
MaAqaA^ TROUNCER: S E S T R A

než ostatním. Proto zde sděluji, co mi Mirjana
řekla v rozhovoru 5.11.83. Shrnuji podstatné,
bez doslovných citátů. Mirjana řekla:
- Před viditelným znamením, které bude dáno lid
stvu, přijdou tři upozornění. Budou to události
na zemi. Mirjana bude jejich svědkem. Tři dny
před jednou z výstrah upozorní Mirjana kněze,
kterého si sama zvolí. Mirjanino svědectví bude
potvrzením zjevení a pobídkou k obrácení světa.
1. Pět vidoucích/Vicka Ivankovič, Maria Pav Po výstrahách přijde viditelné znamení na místě
lovič, Ivanka Ivankovič, Ivan Dragicevič,
zjevení v Medjugorje, pro celé lidstvo. Toto zna
Jakov Čolo/mají každý den zjevení Panny Ma mení bude dáno jako svědectví o zjeveních a jako
rie. Zkušenost, jak ji vidí, je realitou16 volání k víře.
kontrolovatelnou přímým pozorováním; byla
9.a 10.tajemství jsou těžká. Jsou po
filmována. Během zjevení vidoucí vůbec ne
káráním za hříchy světa. Trest je
reagují na světlo, neslyší zvuky, ne
nevyhnutelný, protože se nedá
reagují, když se jich někdo dotýká,
očekávat obrácení celého světa
cítí se mimo čas a prostor.
Pokárání může být zmírněno mod
Všichni vidoucí tvrdí v pod
litbami a pokáním, nemůže však
statě:
být zrušeno. Zlo, které hrozi
-Vidíme P.M. jako ostatní oso
lo světu podle 7.tajemství,by
by. Modlíme se s ní, můžeme
lo odvráceno díky modlitbám a
se jí dotýkat.
postům - říká Mirjana. Proto
-P.M.říká, že mír světa
P.M.nepřestává vybízet k modje v krizi. Vyzývá usta
litbě a postu.
vičně ke smíření a k obrá
"Zapomněli jste, že modlitbou
cení.
a postem můžete odvrátit vál
-Slíbila nám, že nechá
ku, pozastavit přírodní zá
na místě zjevení v Med ju
kony. "
gor je viditelné znamení
-Po první výstraze budou ná
pro celé lidstvo.
sledovat v dost krátkém čase
-Čas, který předchází to
další. Tak dostanou lidé čas
muto viditelnému znamení,
k obrácení.
je časem milosti pro obrá
- Tento čas je obdobím milosti
cení a prohloubení víry.
a obrácení. Ti, kdo zůstanou na
-P.M. slíbila, že nám svěří
živu po viditelném znamení, bu
10 tajemství. Doposud 8 jich
dou mít k obrácení málo času.Pro
bylo svěřeno Vicce I. a Marii
to P.M.Vyzývá k rychlému obrácení a
P./Marie dostala deváté tajemst
k usmíření.
ví 8.12.83/, Jakovovi Č.,Ivanovi D. a Ivan - Výzva k modlitbě a pokání má ten účel, aby od
ce I.,10 tajemství jen Mirjaně Dragicevicové. vrátila zla a válku a hlavně zachránila duše.
-Tato zjevení jsou posledními zjeveními P.M. - Podle Mirjany jsme blízko událostem, které P.
na zemi. Proto trvají tak dlouho a jsou tak M. předpověděla. Jménem této zkušenosti říká Mir
početná.
jana lidstvu: Obračte se co nejrychleji, otevře
2. Mirjaně D.se P.M.už nezjevuje. Posledně te svá srdce Bohu.
se jí zjevila na Hod Boží vánoční 1982. Pak Krčmě tohoto hlavního poselství Mirjana říká, že
pro ni zjevení přestala, s výjimkou jejich měla v r.1982 zjevení, které podle našeho úsudku
narozenin 18.3.83,jak to Mirjana podle sli vrhá paprsek na dějiny Církve. Vypráví o zjevení
bu P.M.předvídala.
kdy k ní přišel Satan v rouše P.M.a vybídl ji,
Podle Mirjany jí svěřila P.M. 25.12.82 desá aby se P.M.zřekla a následovala ho, že jí dá
té a poslední tajemství a odhalila jí data, štěstí v lásce a v životě. Mirjana odmítla. Hned
kdy se různá tajemství mají uskutečnit, i
poté přišla P.M.a Satan zmizel. Tehdy jí P.M.v
různé pohledy budoucnosti, zatím mnohem víc podstatě řekla:"Promiň mi to, ale musíš vedet,že

ZÁHADA MEDJUGORJ E

Text zprávy, poslané farností Msdjugorje
do Říma.
"Po zjevení Panny Marie 30.11.1983 vidoucí
Maria Pavlovič mi prišla sdělit:
-Panna Maria říká, že je hned nutno upozor
nit sv.Otce a biskupa na naléhavost a velkou
důležitost medjugorských poselství....

Z DOPISŮ
Satan existuje. Jednoho dne se představil
"Ten oblázek "Protože je Buh našim Otcem" už
před trůnem Božím a zadal o dovolení, během znám a už jsem textu Často použila. Krásně to
určité dobij zkoušet Církev. Bůh mu dovolil, vyjadřuje to nejvyšsí, k čemu mi byla dána mi
zkoušet ji jedno století. Toto století je lost dospét. Jednou jsem sí myslela, že mě vidí
pod mocí démona, ale až budou uskutečněna
vedoucí lékařka od nás, jak jdu do kostela, tak
tajemství, která vám byla svěřena, bude zni jsem sí řekla, jak bych jí vysvětlila, proč tam
čena jeho moc. Už nyní začíná moc ztrácet, chodím. A tak jsem o tom přemýšlela, v co v takt
stal se útočným: ničí manželství, podněcuje ně věřím, co bych jí řekla a napadlo mí, že to,
roztržky mezi kněžími, posedlosti, vraždy. co je obsaženo ve Vyznání viry. A£e když jsem SÍ
Máte se před ním chránit postem a modlitbou, to začata předříkávat, s úžasem jsem skončila
hlavně společnou modlitbou. Noste s sebou
na prvních slovech: VÉŔÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOU
posvěcená znamení. Dejte je do svých příbyt CÍHO. V tom je všechno. Je všemohoucí a má nás
ků; vražte se k používání svěcené vody.
add.... Ten mladý knéz je už pátý týden nemocný,
Podle některých katolických odborníků, kte cirosa a celkové těžké vyčerpání, on se opravdu
ří tato zjevení studovali, by Mirjanino po nešetří a tak se z toho nemaže dostat, státe má
ČSSR
selství osvětlovalo vidění, které měl/kon- teploty atd....
cem min.století/ papež Lev XIII. Podle nich "...ta těžká pokušení, která prodélávata sv.Teto bylo apokalyptické vidění budoucnosti
resie z Eisieux, by také byla námět pro teologicCírkve, takže Lev XIII.zavedl modlitbu k sv. kou diskusi. Jsou to ty poslední zkoušky, které
Michaelovi, kterou se modlili knězi s věří Sv.Jan od Kříže nazývá "noc víry" nebo "noc du
cími až do koncilu po mši sv. Tito odborní cha". Prodělávala je i sv.Bernadetta Lurdská.
ci tvrdí, že století zkoušek, které zahléd Eranz Werfel to trochu tečí ve své "Písní o Ber
nul Lev XIII., se chýlí ke konci.
nadette" Byt génius a nábožensky zatažený a vylí
/... /
čit je dobře. Ate myslím, že se to ještě lip po
Tento dopis budeme doprovázet modlitbami a dařilo Jaroslava Vurychoví ve "Služebnících ne
posty, aby Duch sv.vedl Vašeho ducha a Vaše užitečných"
,
. Je to na začátku IV.dílu v kapitole
srdce v tomto závažnén období dějin.
Smát Otce Jana. Ten umírající- v prostředí japon
V Nej světěj ších Srdcích Ježíše a Marie přij ského vězení-se rovněž přiznává, že ztratil veš
měte výraz mé úcty.
kera víru a nadají a nejsou nic platný domluvy
Me.djugot.je., 2.pto^jnee /9S3.
17 Otcu františkánu a domíníkánu...
Umírá jako zoufalec. A Durych ho přece řadí k
P. TOMISLAV VLASIC
mučedníkům.oI Kristus na kříži tak umíral: "Bože
maj, Bože maj, proč jsi mé opustil?"
- Církevní úřady vyčkávají a radí k opatr
Už jsme se zmiňovali o některých problémech v
nosti. Je to jejich povinnost. Zároveň
však pozorně sledují a studují medjugorské PísmaStarého i Nového zakona. Jak např. mohli
události, za spolupráce mezinárodních teo apoštolově vědět, jak se Ježíš v zahradě Getsemanské modlit, když spali. - To se sv. Augustin
logických i lékařských kapacit.

posmívat strážcům u Ježíšova hrobu, když za
úplatek tvrdili, že apoštolově odnesli teto Ježí
šovo, zatím co oni spali. - A ty dlouhé řečí v
evangeliu sv.Jana - těžko si představit, že by
sí je byt apoštol doslova pamatoval déle než 50
let...1 když jistě tenkrát hrála vetkou roli, pamět posluchačů, odkázaná jen na mluvené slovo.
- Mnoho otázek zůstává otevřeno. Ale: od
24.června 1981 se přišlo pomodlit do před Že by se bylí apoštolově sešli a dali dohromady
tím neznámé vesničky Medjugorje na dva mi to, co sí každý z nich zapamatoval, to není vůbec
pravdepodobne'; když Jan psal své. evangelium, už
lióny lidí.
kromě něho nikdo z apoštolu nežit.
- Katolík není pod hříchem zavázán věřit
Výsledek těchto hloubání je, že prostý lid má da
ani zjevením, které Církev uznala - např. leko čistší a htubsí víru net učení teologovi.
v Lurdech, v Lasalletě, ve Fatimě - tím
Sv.Terezie sí z Písma sv.našla namátkou text a
méně zjevením, jejichž zkoumání dosud ne méta z něj daleko větší užitek než znalci. Ostat
ní ukončeno. Ale povzbudí-li naši víru
ně, na koncilu patřili biblisté hlavně k progrepouhý sen nebo světská událost, jistě je sistíum - s výjimkou kardinála Bey."
dobré, abychom posílili víru v to, co žá
ČSSR
- Splitský biskup Msgr Franic navštívil Medjugorje koncem r.1981-incognito . Koncem
r.1983 vícekrát opakoval:"Medjugorje za
dva roky vykonala víc, než celá naše
pastorace za čtyřicet let.

dá nejen Panna Maria při všech zjeveních,
ale žádal i Kristus:"Modlete se a neustá "BLAHOSLAVENI, KDO NEVIDĚLI A PŘESTO UVĚŘILI"
Jan 20. 29.
vej te ! ""Vezmi na sebe svůj...kříž a násle
duj mě!"

PŮVOD A DĚTSTVÍ
na pařížské Sorboně a v římské dominikánské
NIKDO NENÍ NEBEZPEČNÁ NEŠŤASTNÍ, JEN TEN, koleji Angelicun.
KDO NEVÍ, CO ZNAMENÍ ŠTÁSTÍ" - řekl arci V r.1924 získal doktorát teologie. R.1925 vyučo
biskup Fulton J.SHEEN, který celý život vě val na kolegiu sv.Edmunda blízko Ware v Anglii
noval lidskénu hledání štěstí a duševního dogmatice. Tehdy ho jmenovali v Lovani"Agrégé en
pokoje. Byl jedním z nejznámějších mužů USA philosophie"a dostal mezinárodní cenu kard.Merciera za filosofii.
a největších kazatelů 20.st.
Narodil se 8.května 1895 z irských rodičův KNĚŽSKÉ P0SOBENÍ
El Paso, Illinois. Skromná rodina obchodní
Napřed působil jako kaplan farnosti sv.Patrika
ka se železným zbožím mu dala solidní nábo
v chudé londýnské čtvrti Soho, kde žilo mnoho
ženskou výchovu.
národností. Jeho biskup ho
Byl ještě rralý,když
však povolal do USA zpět.
se rodina přestěho
Napřed byl kaplanem far
vala do Peorie,kde
nosti sv.Patrika v Peorii,
byl strýc Daniel
koncem r.1926 měl vyučovat
Sheen, společník
filosofii na Katolické
advokáta Ingersolla,
anerické universitě. V r.
velkého agnostika,
1934 ho Pius XI. jmenoval
členem státního kon
monsignorem a dcmácŕn pre
gresu. Čtyři chlap
látem. 11.6.1951 ho kard.
ci v rodině dostali
Piazza vysvětil v Římě na
vyšší vzdělání: Jo
biskupa. Pavel VI.ho r.
sef byl advokátem v
1966 jmenoval biskupem roChicagu, Tomáš lé
chesterské diecéze. Od r.
kařem v New Yorku,
1950 byl ředitelem Společ
AI byl průmyslníkon.
nosti pro šíření víry. R.
Fulton nikdy netou
1969 se zřekl biskupského
žil po kariéře,
úřadu a byl jmenován tituchtěl být vždy kně
lámím arcibiskupem v New
zem.
port.

STUDIUM
TŘI 0 R DO B f
Po základní škole
V prvním dozrávalo jeho
vstoupil do katolické střední školy, zalo kněžské poslání. Chtěl být svátým knězem, netou
žené biskupem Spaldingem, kde r.1913 matu žil po kariéře. "V den kněžského svěcené,"píše
roval, pak pokračoval ve studiích v kolegiu v životopise,".jsem udělal dvě předsevzetí;
sv.Viatora v Bourbonnais, kde byl činný v 1 .Každou sobotu obětuji mži sv.ke cti Matky Boží
debatním kroužku a redakci studentského ča
s prosbou, aby chránila mé kněžství. List Židům
sopisu. Teologii dokončil v semináři sv.
povzbuzuje kněze, aby přinášeli obět nejen za
Pavla v St.Paul, Minnesota, a tam byl také druhé, ale i za sebe3 protože hříchy kněze jsou
vysvěcen na kněze pro diecézi Peoria. I pak větší pro důstojnost jeho úřadu.
pokračoval v teologických studích na Katol.
universitě USA. Jednomu profesorovi svěřil, 2 . Každý den budu celou hodinu v přítomnosti Pá
ně v Nej světější Svátosti. "Svatou hodinu"jsem
že se necítí dost vzdělaný, aby se pokusil
o doktorát z filosofie. Když se ho zeptal, konal rok před vysvěcením-a trvá to 60 let!"
V tcmto období se rozvinuly jeho duševní schop
po jaké výchově touží, řekl: "Chtěl bych
nosti. Říkával, jak je vděčný Církvi za dobrou
znát dvě věci: jak smysli moderní svět a jak
výchovu, která vedla jeho mysl k rozumové zvída
odpovědět na omyly moderní filosofie ve
vosti a ta ho nikdy v životě neopustila. Měl na
světle filosofie sv.Tomáše." "To zde nezís stole stále nové knihy a pečlivě je prostudoval.
káš, "řekl profesor,"ale v Belgii, na lovaň- Zajímal se o vědecké vynálezy a technologický
ské universitě."
18 pokrok ho fascinoval.
Druhé období začalo r.1925 kázáními, přednáškami
NA STUDIA DO CIZINY
V r. 1921 odešel s bratrem Tcmášem do Lova- a vyučováním. Jako první kněz v USA měl serie te
ně. Ten tam chtěl studovat medicínu. Za tři levizních a rozhlasových programů. Od 2.3.1930
vedl v neděli večer"Katolickou hodinu"kterou pod
roky získal doktorát filosofie. "At budu
žit jak dlouho, "píše ve vlastním životopise aroval Výbor katol.mužů a program vysílalo na
"Nebudu schopný vyjádřit hlubokou vděčnost před 17, později 118 rozhlasových stanic i na
této universitě za brilantní vyučováni, za krátkých vlnách, takže jeho hlas slyšel téměř ce
inspiraci jejího vedeni a rozvoj, který dá lý svět, v USA ho poslouchalo asi 4 mil.osob,den
vala lidskému duchu. " Jistý čas studoval i ně dostával na 6 tisíc dopisů od posluchačůi nekatolíků.

R. 1940 poprvé sloužil mši sv.,vysílanou te R. 1965 připravil Sheen 25 gramofonových desek o
levizí. Na podzim r.1951 začal serii tele křesťanské životní filosofii. Je to 50 půlhodino
vých přednášek pro konvertity.
vizních přednášek:Life is Worth living Vyplatí se žít-který jsme v KLUBu uveřejňo 12.12.1950 ho jmenoval Pius XII.ředitelem Společ
vali. V r. 1956 byla na progranu asi 123 ABC nosti pro šíření víry. Mnozí se divili, že chce
televizních stanic-Kanadu nepočítaje-a 300 "žebrat"pro misie. Na otázku, proč se zřekl pro
fesorské kariéry odpověděl: "Roztáhl jsem steny
rozhlasových stanic. Týdně ho poslouchalo
asi 30 mil.osob. V době tohoto vysílání do učebny, abych mohl obejmout celý svět. " Ředite
lem zůstal 16 let za tří papežských pontifikátů.
stával až 30 tis.dopisů od posluchačů.
Další milióny četly jeho články, uveřejňo Finančně podpořil víc než 100 tisíc misionářů a
vané v různých časopisech v rubrikách:God vzbudil v nich nový pocit důstojnosti jejich po
love you a Biskup Sheen píše. Krčmě toho na slání. Přitažlivě uměl vyjádřit misionářské
psal přes 60 knih. V knize Kanunismus a svě ideály.
Pohanský latinský básník řekl, že láska začíná
domí Západu velmi přesně rozebírá kořeny
komunismu, tj. liberalismus a nevěru, a jeho doma. Na zaprášené, kamenité cestě z Jerusalema
podstatu i jeho omyly a machinace, kterými do Jericha nás jistý Samaritán poučil, ze u Kris
ta láska začíná daleko od domova a to vůči
získává nevědomé lidi.
Kázával a psával o časových otázkách; tvr těm, kdo jsou nám nejméně příjemni. "
dil, že přednášející musí vycházet ze zájmů "Naši lásku k chudým ve světě měří Bůh ne tím,co
dáváme, ale spíš -podle toho, co si necháváme pro
a problémů těch, jímž přednáší-ne svých.
Na Den práce 1955 sloužil slavnou mši sv. by sebe, když jsme něco druhým dali. Proto vdovin
haléř byl tak velkým darem; vdova dala všecko!"
zantského obřadu anglicky v Uniontown v
Pensylvánii pro 150 tisíc poutníků, spoje "Můžeme říci, že nemůžeme kopat, ale nikdy neří
ných s ním v modlitbě za"posvěcení Ruska". kejme, že se stydíme žebrat!"
Jeho televizní program Vyplatí se žít skon Třetí období života biskupa Sheena začalo asi v
čil r. 1957. Pokračoval v přednáškách o Kris r.1950, kdy napsal skvělé dílo Život Kristův.
tově životě a pak Quo vadis, Amerika.R.1966 Tehdy už dozrával v duchovním životě. I když mi
začal barevný Program biskupa Sheena.
loval krásné věci, začal se zříkat všeho, jako
Za II.Vaticana byl jmenován nejdřív do ko kdysi sv.Pavel, všechno pokládal za"smetí" v po
mise laického apoštolátu, později do misij rovnání s Kristem, kterého stále víc miloval a
ní kcmise. Byl v Římě po celou dobu koncilu. věrněji následoval.
Do USA se vrátil jako zvláštní komentátor
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návštěvy Pavla VI.v USA.
Přes 50 let věnoval instrukcím konvertitů. Biskup Fulton J.Sheen dostal od různých organi
zací hodně cen a vyznanenání: "Za vynikající prá
Pius XII.se ho jednou ptal, kolik lidí za
ci v náboženské oblasti, ""za přínos k lepšímu po
svého života obrátil na katolickou víru.
Odpověděl:"Vaše Svatosti, já je nikdy nepo chopení amerického způsobu života", "za úspěšné
čítal. Bojím se, že kdybych je počítal,mohl práce pro stát, Církev a universitu", "za příklad
né vedení boje proti komunismu,""za zásluhy na
bych si myslet, že jsem to udělal já a ne
Pán. " Vypravuje: "Bella. Dodd byla právnic poli rozhlasu a televize. "
kou komunistické strany a mela značný vliv BLÍŽÍ SE OTCOVA NÁRUČ
v dělnických organizacích New Yorku. Sená Často hovořil o smrti:"Nemyslete si, že nemiluji
tor Me Grath z Rhode Islandu ji požádal ,
život; miluji ho. Ale chci vidět Pána. Prožil
aby mě navštívila. "Co mi může dát?"ptala se. jsem hodiny před Ním v Nej světější svátosti. Ho
"Učí komunismu na Katolické universitě,zná vořil jsem s ním v modlitbě a hovořil jsem o něm
filosofii Marxe a Lenina." Pak. se jí zeptal, každému, kdo chtěl poslouchat. Ted ho chci vidět
jestli se bojí mě navštívit. Přijala výzvu, tváří v tvář!"
telefonovala mi, že je už na cestě. Setkali Krátce před smrtí v r.1979 pracoval na vlastním
jsme se v malé prosté místnosti v mém sídle životopise, který vyšel po jeho smrti v r.1980
a pozdravili se: "Dr.Dodd, vypadáte nešťast pod názvem:Poklad v hliněné nádobě.
ně. "Odpověděla: "Proč to říkáte?" Bekl jsem: "Carlyle neměl pravdu, když tvrdil, že život žád
"My, knězi, jsme jako lékaři, kteří udělají ného člověka se nedá věrně zachytit. Můj život
diagnózu hned při pohledu na pacienta. "Když je věrně zachycený. Inkoustem byla krev, perga
se rozhovor dostal do slepé uličky, navrhl menem kůže a pérem kopie...Je to historie mého
jsem jí, aby se šla pomodlit do kopla. Tak života, ne jak se rozvíjela v case, ale jak byl
jsme tam tiše klečeli a náhle začala plakat. zachycený a zapsaný v Knize života. Není to
Dotkla se jí milost. Později jsem ji poučil vlastní životopis, který vám vyprávím, ale živo
o víře a přijal ji do Církve. S Marxem za- topis, který čtu sám pro sebe. "
sebou začala učit právo nejdřív v Texasu,
Je to stejně zajímavá a poučná kniha, jako byl
pak na universitě sv.Jana v Brooklynu. "
zajímavý a poučný jeho život.
Št.SENČÍK

DĚJINY SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

nejdříve duchovním vůdcům, později zpovědníkům a

zpovídali se i z menších poklesku.
Jak jsme se v I.kapitole o sv.zpovědi dočet
li, v prvních staletích se věřící z všedních 2. ZDŮRAZNĚNÍ ZPOVĚDNÍHO TAJEMSTVÍ. Čím víc se
hříchů nezpovídali. Sv.Alfons se domnívá, že Církev snažila, aby se Jidé zpovídali i z všed
ních hříchů, tím víc zdůrazňovala, aby duchovní
se zpovědi z všedních hříchu dají zjistit
vůdce-nejen zpovédník-zachovával úplnou mlčenli
teprve od 8.stol. Proč se Časem zavedla v
Církvi i zpověd ze všedních hříchů?
vost o tom, co mu bylo svéřeno-tedy nejen o hří
ších. Asterius z Pontu(konec 4.st.) radí křesťa
SPRAVEDLIVÝ SEDMKRÁT PADNE A ZASE POVSTANE- nům, aby si volili kněze, který by s nimi cítil
stojí v knize Přísloví, 24,16. - Rozdíl mezi
v jejich lítosti jako otec; sv.Bagil vybízí k
všedním a těžkým hříchem Církev vždy uznáva opatrnosti při volbě duchovního vůdce a sv.Afrala. Denní poklesky potřebují ovšem také od ates záda od duchovních vůdců naprostou mlčenli
puštění - jak připomíná p^átá
vost. Zákon, který se připisuje
prosba Otčenáše:ODPUSf NÁM NA
Timoteovi Alex, kolem 380. záda'
SE VINY... Modlitbou Otčenáše
za tajne' hříchy tajne' poka'ní. 0
se také všední hříchy odpouš
sv.Ambroži píše Paulinus:"Kdí/foo€<
tějí. Sv.Augustin hájí proti
mu někdo vyznávat své hííehy...
stoickému názoru, že Člověk
pťukaC 4 ním... 0 pokteseích vsak,
je bud'naprosto zlý nebo na
kte^é mu vyznávat, mtavít jen 4
prosto dobrý zásadu, že jsou
Bohem... "První se zmiňuje o cír
různé stupně zloby a ctnosti,
kevním zavedení zpovědního tajem
rozeznává mezi přikázáními a
ství sv.Basil(379); říká, že paní,
evangelickými radami, o ře
ktere' se provinily cizoložstvím,
holním stavu říká, Že je vyš
se nemají prozrazovat, aby podle
ším stupněm svatosti. Podobně
světských zákonů nebyly odsouzeny
píše sv.Jeroným proti stoikok smrti. - Proti biskupům Kampavi Jovianianovi a před ním i
nie a Samnia prohlašuje sv.Lev
sv.Cyprián; ten se odvolává
Veliký(461) povinnost mlčenlivos
na řadu míst v Písme a doka
ti za všeobecný zákon.
zuje, Že žádny člověk není
Je pochopitelné', že po zavedení
bez hříchu a Že denní modlit
zpovědního tajemství přistupovali
ba Otčenáše zahlazuje i všed
IJdé ke zpovědi s mnohem větší
ní hříchy-drobné poklesky.
důvěrou a Častěji - i když měli
Sv.Augustin uvádíQkromě Otčenáše na odpuště
na svědomí menší poklesky, ale potřebovali radu
ní všedních hříchů jgste odpuštění křivdy,
tělesný i duchovní půst a almužnu. Pacián z a útěchu.
3.BOJ PROTI NADMERNÉ- PŘÍSNOSTI NEBO LHOSTEJNOSTI
Barcelony ^ovgžuje za prostředek odpuštění
Proti rigorosním Novatiánům bylo nutno hájit zá
menších hříchů úkony opačných ctností. Např.
sadu, že Církev má moc^odpustit hříchy vsedni i
roztržitou modlitbu nahradit soustředěnou,
těžké'. Proti laxistům říká sv.Augustin:"Wěfote>u
hněv mírností, sklon k lakomství vetší dob
4C domnívají, že jsou jen tíi smntetne. hííchy.
ročinností atp.
PROČ TEDY SE V CÍRKVI UJALA ZPOVĚĎ Z VŠED
NÍCH HŘÍCHŮ ?
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1. Podobenství, které- přirovnává hříchy k
tělesným ranám. Ránu musí lékař - Kristus
skrze kněze - vidět, musíme mu ji ukázat,
a on ji vyléčí. Těžký hřích je jako smrt zde je absolutné nutná zpověď, aby Člověk
duchovné ožil. Ale nejdeme k lékaři, když
se nám zanítí prst, sekneme se do ruky, za
růstá nám nehet? - Toto podobenství čteme
poprvé” u Tertuliana, pak u sv.Augustina a
konečné přešlo do řehole sv.Benedikta z Nursie i sv.Benedikta Amianskeho(+ 346). Na
východě u Origena, v Životě sv.Pachomia
(+346), kde lékařem je první opat, u sv.Ba
sil a aj. Na počátku měl Tertulian, Klement
Alexandrijský na mysli jen těžké ^rány, poz
ději všechny nesnáze duchovního života; pro
to se svěřovali mniši s vnitřními stavy

modtostažba, vražda, smitství: jako by všechna
ta provinění, o kte/ujch p^aví Písmo, že vytacuj^
z nebeského k^uítovství. nebyta smntetnýmí hííchy.'
K tomu dodává sv.Pacián:"Nejen vražda, nýbnž i
nada k ní, nejen modios tužba, nýbnž i. dob/tovo&vé
nečisté mystenky jsoa těžké hííchy." Stejně mlu
ví Makarius, sv.Basil aj.Proto říká papež Innocenc I. (401-417), že předmětem pokání nejsou jen
mimořádné poklesky(graviora), nýbrž i obyčejné'
těžké hříchy(peccata leviora). Není tu ovšem řeč
o všedních hříších, ale nevylučují se, poněvadž
se často ani v praxi nedá přesně určit, jedná-li
se o těžký nebo vsedni hřích.
Snahy velkých světců, papežů a teologQ vedly k
přesnějšímu rozlišovaní hříchQ všedních i těž
kých a k zavádění praxe, zpovídat se i z leh
kých hříchQ. Hlavní za'sluhu o zpovědi i z všed
ních hříchQ mají mniši, snažící se o svatosta tu praxi svobodně přijímá každý křesťan, kte
rý chce zdokonalit svou osobnost.
Dr.KUPKA

MEDĚTSTVÍ VRUSKU

VŠEDNÍ DNY A S V Ä T K Y
Vyučování trvalo do dvou hodin. Vracívala jsem
V sedni letech mě přijali do Lycea. Bylo to dcmů ke společnému obědu, což bylo ve skutečnos
neobyčejné štěstí, poněvadž mohlo studovat ti hlavní jídlo dne. Přesto jssn měla spoustu ča
jen nepatrné množství židů. Od té chvíli za su na učení, na hry se sestrou, na návštěvy přá
čali rodiče pcmýšlet na budoucnost našeho tel , kteří chodívali navštěvovat mé rodiče,v těch
vzdělání a v myslích se jim zakoreňovala
dnech volnosti a neomezené pohostinnosti dokonce
myšlenka na to, že Rusko opustí.
i u lidí se skromnými prostředky. Na stůl se po
Pokud jde o mne, mé štěstí bylo nevýslovné. stavil samovar, zářící jako zlato, naplněný rudý
Vstupovala jsem do světa vědění. Srdce mi mi uhlíky a vroucí, zpívající vodou. Objevily se
tlouklo nesmírnou nadějí. Měla jsem se učit všechny druhy domácích zavařenin a paštik. Také
číst a věřila jsem, že vše, co je napsáno, jsem ráda pozorovala matku při práci v domácnos
je pravda. Ve skutečnosti musí projít lid ti. Sama pekla chléb, který jsme jedli a spoustu
ský duch mnoha zkušenostmi, než se zbaví to- podivuhodných koláčů, které dávala do trouby, za
toho naivního názoru a než zjistí, že na
tím co se pekl chléb.
světě je jen jediná dokonale pravdivá kni Tehdy byla má matka mladá, asi třicetiletá žena,
ha, a to je PÍSMO - inspirované shůry a provelmi pilná a veselá. Na svého otoe si pamatuji
sáklé tajemstvím svého původu. Často jsem
jako na vysokého mladého muže, tichého a zdržen
od té doby přemýšlela, jaký byl tehdy asi livého, vždy pilného, asi zaměstnaného svým ob
můj život, vnitřní život sedmiletého dítě chodem s oděvy, což nebylo snadné povolání. Zdá
te. A zjištuji, že při všem, co se týkalo lo se mi, že ho stále obklopuje mrak melancholie.
školy, jsem cítila téměř náboženské vzruše
Tehdy asi začalo jeho utrpení, jeho choroba,kte
ní, které teprve dnes mohu vyjádřit slovy,
rá ho měla sklátit v poměrně mladém věku. Má
jež jsem tehdy neznala. Měla jsem jít do
sestra a já jsme byly ještě malé, když dostal
školy, srdce naplněné láskou a strachem.
ošklivý zápal plic - následek nachlazení. Od té
Třída - to byla věc posvátná. Učitelky by
doby býval často nemocný a upoutaný na lůžko.
ly zvláštní bytosti, jejich hlavy byly plné Jako naše vnitrozemská zima byla studená, i hor
vědomostí, Učily věcem jistým a dokonalým.
ko v létě bylo nesmírné. Květin a ovoce byl nad
Neměla jsem v sobě ani stín vzpoury. Nepo
bytek. Měsíce květen a červen byly zaplaveny růslouchat, být nepozorná, kritizovat učitel žemi a třešněmi; z jejich vůně jímala člověka
ky, to mi ani na mysl nevstoupilo. Celá má
závrat. Měla jsem dovoleno třídit růže pro růžo
bytost byla připravena poslouchat a snažit vou zavařeninu. Na jednu stranu jsem kladla do
se pochopit.
konalé lístky, špatné odhazovala. Také jsem odVe škole bylo všechno nádherné nebo hrozné.
peckovávala třešně. Byly to štastné dny. Při prá
Hrozné bylo neumět úlohu, nerozřešit úkol.
ci jsme zpívali. Především jsme poslouchali,jak
Ale jakým pramenem radosti byla úloha, kte matka zpívala maloruské písně svým krásným, hlu
rou jsem dobře pochopila, hezké knihy, se bokým hlasem. Zdálo se mi, že jich zná nekoneč
šity s linkami a sloupci, obálky zdobené
né množství, neboř. se jim naučila v dětství, kdy
obrázky - kyticemi růží nebo pomněnkami,
žili její rodiče v té krajině.
nebo hlavou anděla mezi dvěma křídly.
Léto také oplývalo melouny a vodními melouny,
Mým nej cennějším pokladen byl atlas. Jeho
velké, ohebné listy mi ukazovaly celý svět, švestkami a meruňkami sladkými jako med. Malé me
krásný, pestrobarevný, koupající se v mod louny jsme zavařovali na zimu, dohromady s jabl
ky, kladli je do velkých beček, plných vody, s
rých mořích. Věřila jsem, že všechno to
soli a s vonnými rostlinami.
patří k Rusku.
21 0trochou
něco později jame nakládali okurky se zeleným
Vše, oč se týkalo školy bylo pro mne jedi
pepřem. Proto náš stůl v zimě nikdy neměl nedo
ným dlouhým svátkem. Vstávala jsem časně
statek zeleniny a ovoce, a zdá se, že jsem nikdy
ráno a šla v zimě, sněhem a ledem, pokud
nejedla tak dobré věci, jaké jsem jedla v Rusku.
mě náš soused nesvezl na saních. Nosila
To
vše dělala má matka jen s jednou služebnou a
jsem školní stejnokroj, malý, šedý kabátek
ještě
měla čas nastřihnout a ušít nám nové šaty,
a zástěru, bílou v létě, tmavou v zimé-a
které
se mi zdály velmi hezké. Byla to bezpochy
přes to v zimě silný plášt, který mě také
chránil, když jsem vpadla. Kolen školy by by její píle a veselost, která zkrášlila naše
la tehdy rozsáhlá pole a na nich jsem vída dětství. Jistě byly i bolesti, ale na ty si ne
la první zelené lístky, když roztával sníh pamatuji. Domnívám se, že smutné události, dokud
a ty hlásaly příchod jara. Tento pohled,po se nedotýkají dítěte přímo, nají na jeho předsta
dlouhé a tuhé zimě, býval jednou z největ vivost jen nepatrný vliv. Je přirozené, že to,co
má vztah k životu, je mu bližší a převládá nad
ších radostí mého dětství.
tím, co se vztahuje k smrti.

RAISA M A R 1 T A I N

POMÁHAT KOMUNISTŮM SEMSTÍ!
Když svého oasu -pomáhala Církev
vzbouřencům svrhnout diktátora
Somozu v Nicaragui, neměli bis
kupové ani tušení, ze pomáhají
mnohem většímu nepříteli lidu a
Církve nez byl Somoza. Za něho
stejně jako za nacismu, byl řeholník odsouzen, jestliže pře
stoupil- byt nespravedlivý - zá
kon. Za komunistické vlády je řeholník odsouzen a uvězněn jen
proto, ze je řeholník a kněz pro
to, ze je věrný Církvi. Nebo ta
ké vypovězen ze země. P.Mario
Fiandri, salezián, vypravuje o
surové diktatuře sandinistů v ze
mi a o tak zv.Lidové církvi která je ve skutečnosti propagační.
podvod. Uveřejňujeme zkráceně z FAZ,20.9. t.r

plakat. Opustil jsem je, ani rozloučit
jsem se s nimi nesměl.

"VYSVĚTLENÍ DOSTANETE POZDĚJI..."
Vůz zabočil k imigračnímu úřadu proti
letišti. Tam čekal kapitán Mario Mejia.
Ptal jsan se zdvořile: "Pane veliteli,
respektuji vaše rozhodnutí, ale byl
bych rád, kdybyste mi vysvětlili své
důvody.""Vysvětlení dostanete později,"
odpověděl.
Pod vedením a "ochranou"jiných mili
cionářů mě odvedli do velké místnos
ti. S bolestí a překvapením jsem
zjistil, že bylo zatčeno pět dalších
knězi, z toho tři saleziáni. Po
chvíli se velitel Mejia vrátil. Zno
vu jsem se ptal, proč mě vypovídají.
Vyhnul se mému pohledď'Někteří to po
važují za opatření současné situace,
"jiní za osobní otázku."
Pomalu přicházeli jiní kněží, až nás bylo osm,
Když jsem 9.7.t.r. asi v 16,30 došel do centale španělský vyslanec myslel, že chybějí ještě
ra Managui, zamířil jsem do zákristie, kde ,dva. Celkem mělo být vypovězeno deset kněží.
na mne čekal smutný pohled: skupinka plačí
cích lidí. Jedna z žen řekla:"Před chvilkou !CO DIKTATURA PORUČÍ, POVAŽUJE VŽDY ZA SPRÁVNĚ
V jiné místnosti čekal italský vyslanec Arrigo
odvedli milicionáři P.Montero. Čekali na
vás, aby vás také odvedli..."
22 Lopez Celly a z nunciatury Msgr J.P.Gobbels.
Řekli, že je vypovězení překvapilo. Vyslanec se
JAKO NA GESTAPU
ptal, jestli jsen snad podepsal něco proti vlá
šel jsem do kanceláře a viděl odtud zapar dě. Popřel jsen to. Pak se ptal, jestli jsen po
kovaný vůz s dvěma milicionáři. Představil depsal protestní telegram proti min.vnitra Tomá
jsem se a ptal, co si přejí. Jeden řekl,že ši Borge k vůli "případu Peňa". Nic jsem o tele
chce vidět mé povolení k pobytu a pas. Od gramu nevěděl. Nebo jestli jsen byl na protest
pověděl jsem, že povolení jsem nechal po
ním pochodu pro P.Luise Peňa, který se zastal
dobu své cesty v zahraničí na pasovém úřa kněžstva diecéze. Nebyl jsen tam.
dě a dosud neměl čas si ho vyzvednout. Pas K sedmé večer přišel další milicionář a řekl,že
mán v pokoji.
je čas jít. šli jsme spolu k letadlu. Ale ještě
Poručili mi, abych ho přinesl. Cestou jsem jsem přistoupil k veliteli Mejia a řekl: "Velite
potkal P.Vidala, ten mi vysvětlil, co se
li, ted jdu. Chtěl bych, abys mohl nahlédnout do
stalo s P.Montero... Když jsem se s pasem mého srdce a vidět, jak mě to bolí a jak je mi
vrátil k milicionářům, řekl jsen vedoucímu: těžko opustit tyto lidi a zen, které jsem tak mí
"Přítelíčku, nejsne děti, ale dospělí. Vím, loval... Řekni, proč mě vláda vypovídá, když
oo se stalo s P.Montero.. .Řekni otevřeně,
jsem nic špatného neudělal. "Odpověděl: "Měli jsme
oo máte v plánu. Vypovíte-li mě ze země,
s váni velkou trpělivost a hodně si dali líbit..
vezmu si pár nej dražších věcí, fotografii
Ale museli jsne se už rozhodnout. ""Proč jste se
své matky a příbuzných, trochu prádla a
museli rozhodnout? Proč právě u mne? Co jsen
rozloučím se se spolubratry."
udělal?" "Neudělal jsi nic,"řekl a otočil se ke
"Neublížíme vám, máne Saleziány rádi. Nedě mně zády,"ale museli jame se rozhodnout!"
lejte si starosti. Na přistěhovaleckán úřa Zřejmě se chtěli dotknout Církve a arcibiskupa
dě něco objasníte a vrátíte se..."Řekl to
z Managuy.
takovým tónem, že jsem o tem pochyboval.
Ale vyzvali mě, ať si pospíším. Stačil jsem San José, Costa Rica, úterý 10.7. - Mluvil jsen
telefonicky s matkou, když přišel spolubratr ji
pokynout P.Vidalovi a vstoupil do vozu.
ného saleziánského ústavu v San José. Byli jsme
Viděli to mladí a dělníci a postavili se
ohromeni a nenohli ani věřit tonu, co se stalo.
kolem vozu. Chtěli vysvětlení a mamě se
snažili, aby vůz neodejel. Bušili pěstmi na Ale sjednotili jsme se v tom, že se nejedná o
auto a křičeli:"Vy nešťastníci, zločinci... osobní opatření proti nám, ale o dobře přemyšle
Chcete saleziány odklidit, ale budete spíš ný úder proti Církvi a zvláště diecézi Managua a
jejímu biskupovi Miguel Obando. Všichni jsme by
u konce než oni. Máne je rádi!"
li
na klíčových postaveních duchovní správy: u
Stáhlo se mi srdce, po tváři mi tekly slzy.
Nikdy jsem neviděl svou mládež tak bolestně rolníků, mládeže, v katol.školách, ve farnostech
kde byly dobře navštěvované kostely.

Bylo jasné, že to není náhoda, nýbrž smrtě] otázkám, které se týkají hodnoty lidské osoby,
ný úder proti všem kněžím, kteří zůstali
nemíchá se do politiky.
věrni svánu poslání.
NICARAGUA JE DOCHOVNf VĚZENÍ.
ZLOČINEC MÁ VÍC PRÁV NEŽ TEN, KDO ODMÍTNE církev má právo předložit své? stanovisko a vláda
je má respektovat. Vláda stále tvrdí, že chce
VOJENSKOU SLUŽBU.
Kolem desáté jame šli do katedrály sloužit chránit svobodu a plurali snus. Nemá se uzavírat
do totalitního a monopolistic
mši sv.,ke které nás po
kého postoje, který ignoruje a
našou příjezdu pozval
odsuzuje vše, co nenfhlasem
Msgr Arrieta. Po mši nás
Mistra". Zakazují tím svobodu
pozval k tiskové konfe
svědomí a mění zem v duchovní
renci. Jeden novinář se
věznici. Není-li vláda srozu
zeptal:"Je pravda, že
měna s tím, že kněz zastupuje
se kněží nemají zabývat
učení Církve, měla by mít od
politikou?" Odpověděl
vahu, otevřeně Církev odsoudit
jsou:"Já se nikdy do
napadnout nebo potrestat a ne
politiky nepletl. Jed
nak ze zásady, jednak
bojovat proti jednotlivcům konkrétně kněžím. Je podlé a
mě politika nezajímá.
Jsou kněz Kristův a ne
lstivé tvrdit - ale jen tvrdit
že v Nicaragui je respektováno náboženství a svo
politik. Vín, že vláda
v Nicaragui posuzuje věci jinak. Jako kněz boda bohoslužeb.
a salezián, pracující mezi mládeží, musím "VY, SALEZIÁNI, MÁTE PŘÍLIŠ VELKÝ VLIV NA MLÁDEŽ"
totiž-nechci-li zradit své zvláštní poslání
Jedna novinářka se ptala:"Proč je mezi vypovězený
hlásat nefalšovaně a bez kompromisů křes mi kněžími tolik saleziánů? Dnes jsou to čtyři z
ťanské hodnoty. Musím se snažit přetvářet a
deseti, za minulá léta to byli další tři."
zušlechťovat křesťanské svědomí ve světle
Odpověděl jsem:" Krátce po svržení Sornozy v r.
evangelia. Maže se stát, že některé křes 1979 mě navštívil v středisku Dona Boská poprvé
ťanské hodnoty jsou v protikladu s hodnota Msgr Pietro Sambi z nunciatury. Velký dojem na
mi, které zastupuje vláda. Pak se domnívá, něho udělalo množství lidí, hlavně mladých, kteří
že jsme proti ní a pleteme se do politiky.. tam přišli...V neděli a sobotu k nám chodí na
Není to pravda. Nejde o opozici či míchání deset tisíc lidí. Než se vrátil na nunciaturu,
se do politiky, jde o to, že jako věrní
řekl mi:"Mario, jsi mladý, už ted tě chci varovat
kněží nemůžeme opustit křesťanské hodnoty. aby ses nelekl, až to přijde...Za této vlády vy
Podle Skutků apoštolských musíme poslouchat letíte vy, saleziáni, první j ne že byste něco
víc Boha než lidi. Obvinění vlády, že se
zlého udělali, ale přitahujete příliš mládež a
mícháne do politiky, je výmluva, klam a
máte j í mnoho ve svých rukách... Taková vláda ne
převracení skutečnosti. Je to záminka k vy strpí, aby se jí vzal monopol na mládež..."
povězení. ..Ve skutečnosti si chce sandinis23
tická vláda udržet ideologický monopol na TZV. LIDOVÁ CÍRKEV JE PODVOD.
všech rovinách a ve všech oblastech a Cír San José, Costa Rica, čtvrtek 12.července
Odpoledne nás pozvali do hlavního semináře v San
kev je pro ni nebezpečná konkurence.
Konkrétně: uplatnit právo člověka tím,
Jose, kde měli knězi kurs o novém cirk.právu.
že se odmítne výkon vojenské služby.
Chtěli pravdivé informace z první ruky o vypově
K tomu zaujala postoj i biskupská
zení a o skutečné situaci Církve v Nicaragui, o
konference v Nicaragui. Má kněžská hodnota vztahu vlády k Církvi, o vládou podporované tzv.
lidové církvi.
nespočívá v tom, oo jsem, ale v tem, že
representuji Církev. V této otázce odporu "Tzv.lidová církev nebo"církev chudých"řekl jsem,
svědomí zastupuji posici ne svého nápadu, "není ani lidová, ani církev chudých...Jedná se
nemíchám se sám do politiky, ale je to uče o pojmy, jež užívají propagátoři lidové církve,
ní koncilu a biskupů země. I když hodnotu laici, kněží a řeholníci v basis skupinách.
vojenské služby uznávám a přijímám zákon Církev se ovšem skládá z lidí, ale nezrodila se
nost jejího výkonu, nemohu uznat, aby ten, z nich, nýbrž z vůle a oběti Kristovy, který je
jemuž svědomí brání ji vykonávat byľ'ipso pramen a cíl Církve, zaručuje její kontinuitu a
fakto"zločinec, patřící do vězení či zrádce přítomnost v historii. Národy mohou vyhynout, ale
vlasti - jak tvrdí vláda. Nebo že je zby Církev zůstává... Církev se neskládá jen z bisku
pů, ale bez biskupů neexistuje. To jsou pověření
tečný ničena a povaleč-jak tvrdil Pater
pastýři, kteří vzdor chybám, hranicím, ba i hří
Emesto Cardenal. Zákon v Nicaragui dává
zločinci víc občanských práv než tonu, kdo chům pokračují v díle a poslání Církve. Jakmile
odmítá vojenskou službu. Když tedy kněz
posloucháme víc vládu než pastýře, kritizujeme-li
jménem Církve zaujme veřejně postoj k
věrnost biskupské konferenci, směrnice Církve a

distancujeme se od nich, neprojevíme-li
veřejně nebo soukromě vůli, jednat vůči
vládě stejně, ani tehdy ne, jedná-li se o
veřejný a do nebe volající zločin, je jas
né, že už nestojíme před Kristovou Církví,
ale je to karikatura církve, která ztrati
la svou identitu a navíc skupina, jež zne
užívá jména Církve, aby poškodila Tělo
Kristovo a její věřící.
JEN 10 % KNĚŽÍ A ŘEHOLNÍkŮ A 5 % LIDU !
Lidová církev není z lidu a není lid. Ve
skutečnosti je to asi 10 % kněžstva a ře
holních osob. Tbto tvrzení mám ze slov
P.Uriela Molina, jednoho z "charismatických"vůdců takové skupiny. Začátkem r.1984
mi řekl před jedním novinářem, že když má
organizace nějakou význannou schůzi, přij
de asi 80 osob. V celé zemi je na 800 kněží a řeholníků - 80 je tedy 10 %.
"Lidové církve"se drží asi 5 % věřících.
Kdo nevěří, ať si to přezkouná. často jsem
říkal zahraničním novinářům:"Nespoléhejte
se na mé tvrzení. Zde jsou adresy jiných
farností a doby bohoslužeb. Zkontrolujte
si účast." Když se vrátí a řeknou, oo na
vlastní oči viděli, jsou to stejná čísla.
Členů lidové církve je málo, i když se
zdá opak. Jsou hluční a mají možnost pra
covat propagačním aparáten strany a poslou
žit si masovými organizacemi-ty jsou v mno
ha případech s basis skupinami totožné.
Co se v lidové církvi dělá nebo říká se
příslušně "nafoukne"komunikačními prostřed
ky vlády a vynaloží se vše na to, aby se
církev rozdělila a tvořily protiklady. Ne
ní to nic nového. Existuje to v mnoha ze
mích .
ZÁSTUPCI "CÍRKVE CHUDÝCH "JSOU BOHÁČI
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chudé a tak očišťují své svědomí.Jako v minulos
ti se ho snažili ukonejšit tradičními a neplodný
mi "almužnami" chudým. Tak se jim podařilo udr
žet si své mocenské postavení, výsady a tak i
své bohatství. Prostě-"mají to v suchu"!
Kněží, kteří vedou"církev chudých"se považují
za proroky ve službách lidu a budování nového
člověka. Prý církev a její budoucnost v latin
ské Anerice - jak tvrdí - zachrání. I když je
dnes považují za politické kněze, uznají je
jednou za nové Las Casas, Da Vi tóriu, Valdivieso, Hidalgo o Morelos.
CÍRKEV CHUDÝCH NENÍ CHUDÁ.
Ne jen že stojí na straně moci, ale má i vhodné
prostředky. Její propaganda se šíří po celém
světě tiskem, překlady do různých řečí. Ve far
nostech pracují na plný úvazek jako zaměstnanci.
Lid Nicaragui by neměl takovou důvěru a úctu k
Církvi, kdyby nezažil na vlastním těle, že vlá
dy moc uchopí a zase padnou, slibují a nedodrží,
hlásají svobodu a utlačují, představují se jako
řešitelé všech otázek a pak vykořisťují lid a neustále se střídají.
Církev je ale vždy s lidem, neklame ho a nevy
korisťuje, ani hmotně, ani ideologicky. Pomáhá
mu - nejen duchovně - hájí proti každé formě
odcizení a utlačování. Lid Nicaragui ví, že
Církev, kterou označovali za Scmozy komunistic
kou a pletoucí se do politiky, stejnou Církev
dnes nazývají reakční, měšťáckou a protirevoluční. A je to ta Církev, která je vždycky chráni
la a i dnes brání jejich základní občanská a
křesťanská práva. Snad je to právě důvod, proč
křesťané v Nicaragui vzdor všem útokům, nadáv
kám a urážkám, které vláda proti Církvi rozši
řuje, stále méně vládě a"lidové církvi"věří.
a stále blíž se sdružují kolem svých pastýřů
a kněží.
Je možné, aby se klamal celý národ?

Mnoho tzv."revolučních křesťanů"včetně ně
kolika ministrů, pochází z měšťácké sociál
ní vrstvy-stačí znát jen jména podepsaných
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
na dopise papeži křesťanů Nicaragui, který
zaslali po papežově návštěvě v březnu 1982.
Byl uveřejněn v novinách Nuevo Diario.
Za přítomnosti benátského patriarchy kard.
Tito lidé mají špatné svědomí, protože v
řferca Cé bylo v září úředně otevřeno v San
minulosti neudělali pro
Giustino del Monese duchovně-kulturní stře
chudé nic nebo skoro nic.
disko "PAPA LUCIANI", pojmenované po Janu
Chtějí si udržet své vý
Pavlu I. Jde o mimořádně náročné dílo s cí
sady a dobré postavení,
lem, udržovat živé duchovní poselství, kte
které měli ve společ
ré charakterisovalo život Albina Lucianiho
nosti stále. Hned po
před a za jeho pontifikátu. Za dva roky část,
válce jim vyšli sandiotevření středisko navštívilo na 20.000 osob.
nisté vstříc a dali
Má tam sídlo i Sdružení papeže Lucianiho,
jim tvz."historickou
právně ustavené nedávno, aby spojovalo růz
příležitost"připoj it
ná odvětví, která vznikla nebo vzniknou k
se k revoluční a denaudržení živé vzpomínky na JP.I . Vydali třígogické linii strany.
měsíčník Papa Luciani, humanitas, s dokumenta
Nyní hovoří ze všech
cí, studiemi a svědectvími o životě a díle
sil o tom, že zvolili
JP.I.Podle kard.Cé byl tento papež mužem Bo
žím a obdivuhodným příkladem.

20 mil. černochů, 2,5 mil. barevny ch a 4,6 mil.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
24.10.bylo zahájeno plenární shromáždění pa bělochů. Černoši dosud neplatili skoro žádné da
pežské komise pro péči o duše lidí na ces ne, mají 400.000 aut, průměrný plat 120 dolarů
měsíčně. V Zambii 48, Tanzanii 32, Egyptě 12 tách.
24.10.při jal sv.Otec argentinského presiden komunistické země hladovějí. Každý rok se podro
ta Raoula R. Alfonsina a pak udělil audienci bí operaci srdce 3000 černochů-místo 15 tis dol.
zaplatí jeden rand/asi dva franky/. Za 10 let
Stenům italské biskupské konference.
věnovalo OSN zaostalým zemím 298 mil.dolarů, za
27.10.při jal sv.Otec biskupy z Antill-ad
limina. Také promluvil na 3.mezinárodnímnr stejnou dobu Již.Afrika na zvýšení úrovně černo
liturgickém kongresu ve Vatikáně.
25 chů 558 mil.dolarů. Komunistům nezáleží na čer
Dosavadní arcib.Monaka Ch.Brand byl jmeno noších - kteří zde mají nej vyšší úroveň v Africeale na obrovském nerostném bohatstvé země, na
ván biskupem diecéze Strassburgu a dostal
kterém je závislý západní svět - vanadium, ferrojen pro svou osobu titul arcibiskupa.
Sekretář biskupské konference Čile biskup chrom, chromová ruda, mangan, asbest, platina,
Sergio Contreras navštívil v Cáchách/NSR/ uhlí, zlato, diamant, fluorid, hliníkové siliká
pomocné dílo Misereor. Poukázal na hospodář ty/jen těch odtud vyváží US 90 proč./antimon
/Vel. Britanie 90 proč./ /MUKL 1984, č.2./
skou krizi, nezaměstnanost a hlad ve své
zemi a zdůraznil, že Církev se zasazuje o V Holandsku schválil parlament zákon, legalizují
lidská práva. Biskupové Čile byli na povin cí výrobu pornografie. Osservatore Romano to na
né návštěvě ve Vatikáně. V Římě prý se set zvalo atentátem na lidskou důstojnost. V ČSSR se
kali s kcmunisty-proto chtěl odstoupit je trestá rozšiřování pomografie-prodávané ve "svo
den čilský ministr- kteří jim zřejmě dali bodném světě"na Stáncích, až třemi roky vězení.
směrnice k boji proti vlastním lidem. Při V letadlech dávají nežádoucím hostům, zejm.tzv.
četbě pastýřského listu se lidé v kostele upravovatelům, do zavazadel pornografii nebo
onamné jedy, aby je mohli na letišti v Praze
i mimo kostel bouřili. Aby to v Čile ne
zatknout. To je jeden z důvodů, proč švýcarská
dopadlo jako v Nicaragui, kde hierarchie
policie varuje "upravovatele "před návštěvami v
pomáhala svrhnout diktátora Somozu a na
stoupila ještě horší diktatura, která pod- ČSSR - nehledě k tomu, že si tam některé školí
vazuje nyní činnost Církve, vypovídá kněze, výzvědná služba, aby poškozovali vyzvědačstvím
vede mládež ke komunismu. V Čile je ovšem zemi, která jim dala tak velkoryse nový domov.
Biskup z Augsburgu Stimpfle založil zvláštní ce
řádně zvolený president, katolík.
Náš první cxercitátor, P.l.Strečanský, Ježí nu 10.000 marek pro vědecky významné doktorské
ochrnulý v Clinik St.Odil, 6970 Tannenville, práce na katolické teologické fakultě místní
university sv.Alberta Velikého,/jednoho z největ
Belgien. Chcete mu udělat radost aspoň
ších středověkých učenců, teologů a filosofů,
vděčným lístkem na vánoce? Jeho exercicie
učitele sv.Tomáš Akvinského, svátek 15.11./
v Lucernu byly nezapomenutelné.
Hnutí Communione et Liberazione, jez letos Na památku 1600 let výročí smrti papeže Damasa I.
oslavilo 20 let od svého založení, vzniklo vydá vatikánská pošta novou serii známek a
r. 1954 v milánskych školách jako"studentská serii pohlednic s pěti motivy z vatik.tajných
mládež". V r. 1969 přijalo nynější jméno.Má archivů.
odvětví i v jiných zemích, také ve Švýcar Liverpoolsky katol. arcibiskup D.Woorlock prohlá
sku. Zakladatel Msgr L.Guissani ještě žije. sil, že rozhodnutí anglikánského synodu, světit
24.9.zemřel v Lucernu ve věku 59 let zakla ženy na kněze, je velká překážka sjednocení. Pro
ti kněžství žen se postavil i anglikánský primas
datel Postní oběti Meinrad Hengartner.
Stalinova dcera Světlana se vrátila s dcer Bunde. Bozhodnutí není ještě definitivní.
Jugoslávská biskupská konference vydala v listo
kou z posledního manželství z Anglie do
SSSR. Rusové se těžce aklimatizují, tím hůř padu prohlášení k událostem v Medjugorje, stejně
jako bisk.komise v Mestaru, která pravost zjeve
dcera nej surovějšího diktátora století.
Nejpřísnějšímu řádu Německa-kartuziánům v ní zkoumá. K pravosti zjevení se mají vyjádřit
Marienau v Selbranz v Allgäu, vysvětil bis jen církevní úřady, nemají se však do Medjugorje
kup Moser/Rottenburg-Stuttgart/dva mnichy pořádat oficielní pouti. Je ovšem veřejným tajem
stvím, že mostarský biskup nemá františkány na kněze. V domečcích se zahrádkou žije
10 kněží, mají 4 novice, jednoho čekatele, kteří mají duchovní správu v Medjugorje - rád.
13 bratří a 3 bratry novice a 2 čekatele. Na Maltě byly opět otevřeny katolické školy 19.11. bylo zahájeno vyučování. Také Francouzi
Sv.Otec jmenoval 21. září novým arcibisku
pem v Kapském městě Indera S.Naidoo/47 let/ a Spanělé horlivě hájí právo, aby jejich děti
Je to sedmý černošský biskup mezi 28 bisku mohly chodit do katolických škol. Ve španělské
py Již.Afriky. Na bisk.synodách 1980 a 1982 sodalistické vládě jsou tři, odpadlí kněží!
byl zvolen representantem Afriky v radě sy Polské vydání Osservatore Romano/náklad 110.000
nodálního sekretariátu. V již.Africe žije neuverejnilo dokument o "teologii osvobození".

nosti, na děti ulice, přicházející na katechis
mus nebo na talíř polévky, na Otce Ignáce....
S hraběnkou Vanozza Morini se Landivar set "Nemožné, šlechetná paní." A dodal bez ostychu.
kal poprvé v kostele San Luigi, za kázání
"Snad se mi podaří ho přemluvit, aby vás vyhle
Otce Františka Xavera.
dal sám."
Pozoroval ji už delší dobu. Krásná žena,
"To by bylo skvělé,"zvolala hraběnka,"Jsem vám
mladá, vybraně oblečená. Tvář jako mléko, velice vděčná..."
rudohnědé kudrny-pravé, ne paruka!-jakou no Nabídla mu zlafák. Po krátkém váhání jej vzal.
silo tehdy tolik dam. Podle toho ji poznal Dala mu svou adresu a on ji pečlivě uschoval,
v ton množství lidí vždycky. Už se o ní i
ačkoliv ji už dávno znal.
informoval. Nebyla ze šlechtické rodiny,ale
o
dokázala získat si hraběte Moriniho, který V domě bratrstva panovalo vzrušení. Dlouho už
zahynul před deseti lety při dobývání Říma. sledovali kázání jednoho z nejslavnějších kazate
Tehdy se pokusil svou paní bránit proti
lů Říma - mnicha Agostino Mainardi de Saluzzo.
čtyřem opilým vojákům. Než padl, jednoho
Nepochybně kázal velmi obratně - ale hereze, blu
zabil. Ale jen jednoho.
dy, lži víry. Všichni ho považovali za oblíbené
Hraběnce zřejmě nebylo zatěžko žít sama.
ho kazatele, podporoval ho vysoký římský klérus.
Znovu získala peníze a jiné krásné věci.
Co dělat? Pokusili se s ním hovořit soukromě.
Znala dobře řadu vysoce postavených osobnos Přiznal, že mají pravdu a slíbil svá kázání změ
tí, i když ji tito muži z opatrnosti ne
nit. Místo toho opakoval staré hereze a nebylo
navštěvovali ve dne.
možné povolat ho k odpovědnosti - církevní úřa
Zámožná dána, dáma se známostmi? Landivar dy tonu nevěnovaly pozornost.
krátce uvažoval. Takové dámy víc než jednou "Marnivost,"prohlásil Laynez."Kořen pokušení je
panohly mladému knězi, aby navázal vztahy, už v kázání. Toho ubohého muže okouzlila faleš
potřebné k životu, že? Když byl pak povýšen ná logika; podlehl vlastní výmluvnosti."
na preláta a nosil fialové hedvábí, nemusel "To je jeho osobní věc a věc jeho zpovědníka,"
už žebrat. To obstarali za něho jiní - by- prohlásil střízlivě Otec Ignác."Záleží na tom,že
lo-li to vůbec zapotřebí.
svádí lidi k omylu. Nás poslechnout nechtěl.
Landivar si všimnul, že František se jí
Podle rady sv.Pavla jsme s ním mluvili jako s
vzdor ošoupané kutně líbí. Proč ne? Don
bratrem, ne jako s nepřítelem. Nyní je čas, po
František-tak mu šlo toto jméno lip od úst stavit se proti zlu, které šíří."
než Otec František - vypadal dobře a hned Když ho jeden varoval, že Mainardi má velký vliv
bylo vidět, že je ze šlechtického rodu.
a mnoho styků, odpověděl:"! na to mám slova sv.
Stojí tedy za námahu udělat vše, co se
Pavla:Kdybych se pachtil jen po lidské přízni,
udělat dá. 26
nemohl bych být tím, čím jsem: služebník Kris
Landivar se seznámil s hraběnkou tím, že
tův. "
jí při odchodu z kostela podal svěcenou vo Příští neděli začal útok proti Mainardimu. Ignác
du a pošeptal, jak je povzbuzující vidět
šel k nadšeným obdivovatelům Mainardiho, špa
tak velkou dámu - a tak zbožnou. Sám nosil nělským kněžím Mudarra a de Castilla a požájako ostatní černý kabát. Hraběnka se mír dal je o pomoc, aby přivedli bludaře k ro
ně usmála, jak se usmíva
zumu. Ti se rozzuřili a hned
la jen na kněze. "Nejskvě
utíkali to Mainardimu oznámit.
lejší kazatel Říma,"za
Tak začali bratří kázat proti
šeptala, "jsme hrdi na to,
mnichovi z kazatelen. Boj začal
že je v naší farnosti."
o
"Nejsem kněz,"skromně od
Když Miguel oznámil Otci Fran
pověděl Miguel,"sloužím
tiškovi, že jedna paní se chce
jen duchovnímu společen
vyzpovídat ale nerada by čekala
ství, ke kterému Otec
před zpovědnicí, hned byl ocho
František Xaver patří.
ten ji navštívit. Lidé mají své
Když žil ve světě, byl
slabosti, předsudky a představy
jsem jeho sluhou."
všeho druhu. Otec František to znal. Přišla paní
"Pochází tedy ze šlechtické rodiny!"zvola  a vyznala bez váhání nejtěžší hříchy, ale jen
la dáma. "Tušila jsem to. Ty ruce... Chodím proto, aby skryla podlou myšlenku, malý skutek,
na všechna jeho kázání. Je obdivuhodný, i který zraňoval její ješitnost. Nebo muž, který
když nám hrozí pekelnými tresty.Zpovídá?" nevydržel v úzkém prostoru zpovědnice. Prý je
"Řadu hodin, každý den,"řekl Miguel.
zpovědnice jako rakev, nemůže v ní dýchat. Kněz
Hraběnka se zamyslila. "Nedokázala bych
musí být trpělivý a chápat - i zde, v případě
jít do zpovědnice. Je tak neosobní. Snad
trošku zvláštní dány.
bych ho měla vyhledat..."
Také ho těšila Miguelova horlivost. Ubohý
Miguel si vzpomněl na ubohý domeček společ chlapík se snažil žít asketicky jako druzí.

Osvědčená léčka

Hraběnka přijala Otce Františka s pokornou Zlobil se tak, že ani neviděl muže v protějším
radostí. Zarmoutilo ji, když odmítnul víno výklenku. Byl to Otec Pedro de Castilla, přítel
a pochoutky Mluvila o minulosti, o svém man' mnicha Mainardiho.
27
želství s hrabětem Marini. Byl to dobrý a
šlechetný muž, ale nechápal ji. Její duši. Druhý den se začaly roznášet pomluvy po Římě.
A nyní je její život prázdný. Přátel - víc Říkalo se: skupinka zahraničních kleriků se odvá
než dost. Ale ženské jsou jako hadi a muži žila roztrušovat všechny možné lži o Otci Mainarvšichni stejní - jdou jen za jedním. Je
dim. Každý ví, jak je to velký kazatel, vede ži
vot světce a obdivují ho největší osobnosti země.
skvělé, najít konečně muže, který žije z
ideálů - jako Otec František - opravdu vine 'Pouhá žárlivost - ne, něco horšího: ti lidé se
ne? Ani pohárek? škoda, je to chutné víno 2 snaží odvrátit pozornost od vlastního počínání
tím, že obviňují Otce Mainardiho. Sani kážou he
Frascati. Dal mi je princ Urghino, milý
mladík a elegantní. Ženy jsou za ním jako reze! A jsou to pokrytci - jednoho z nich viděli
divé. Ale víme, jak se musí zacházet s leh nedávno vyklouznout z donu nestoudné kurtizány,
kovážnými a přelétavými mladými lidmi. Dal ano, z paláce Vanozzy Morini, která mění své mi
mi prsten se safírem - tenhle na malíčku. lence rychleji než šaty.
Ne že by pro ni mnoho znamenal, i když pat Otec Ignác se snažil zjistit, kdo z jeho synů se
s touto ženou setkal, byt na několik minut. Fran
řil jeho matce. Hezký, že?
František ji přerušil. Přišel vyslechnout tišek mu rozčileně vyprávěl o celé věci.
"Bylo to neopatrné,"řekl Otec Ignác přísně. "Než
její zpověď.
člověk vstoupí do donu ženy, musí se o ní infor
Ovšem. Přirozeně. Ale není pro ni lehké
movat ."
hned o těchto věcech hovořit. Muži byli
často příliš otevření, dokonce i kněží. Ne Pak si předvolal Miguela Landivara.
věděli, jak je citlivá. Nedokáže se prostě Landivar chvíli poslouchal výčitky a pak, místo
vyzpovídat knězi, kterého sotva zná a kte aby se cmluvil, vypukl u něho záchvat vzteku.
Zuřivě obvinil Ignáce i Františka, že ho nenávi
rý o ní nic neví. Musí cítit, že jí bude
dí a nejsou spokojeni s ničím, co dělá. "Kéž bych
chápat. Cítí se už lépe - díky jeho přídokázal vám říci to, oo si o vás skutečně mys
temnosti. Klidnější.
František ji znovu přerušil. Připravila se? lím!" Zaskřípal zuby.
Ignác ho klidně vykázal ze společenství.
Zpytovala svědomí?
"Jdu tak jak tak,"křičel Landivar. "A vím kam.
Ne - zatím ne. Bez jeho pomoci to nejde.
Může zpytovat svědomí jen s ním společně - Ještě o mně uslyšíte."
Sotva si opatřil přístřeší, už psal Ignácovi.
až přijde čas. Už se dlouho nezpovídala.
Je ráda, že Otec František je šlechtic... Ignác a jen Ignác je to, kdo zruinoval Otce Fran
tiška Xavera. On sám ho svedl, aby se přidal k
pak jí to všechno připadá lehčí...
"Každý kněz je šlechtic,"přerušil ji Fran bandě ubohých žebráků, právě když začínal Franti
tišek Xaver,"má jako muž zvláštní postave šek svou skvělou kariéru. On - Landivar - se už
ní. Je to jediné šlechtictví, na které si na to nemohl dívat. Hraběnka Morini je velká dá
ma, má skvělé známosti. S její pomocí by si opat
dělám nárok!"
"Ach ano. Jistě, vím to."Přesto-je rozdíl řil známosti i František. Byl by prelátem, bis
kupem - snad i velkým kardinálem - jen kdyby byl
mezi prostým knězem a Otcem Františkem a
jen muž ze šlechtického rodu ji pochopí, i využil příležitosti. Ale ne - on té chudince vy
když ji její choí nechápal. Jakmile spatři nadal a vrátil se k žebrotě! Je pozdě ho z pout
la Otce Františka na kazatelně, věděla:zde Ignácových vyprostit - ale pro něho, Miguela Lan
je muž, kněz, který jí porrůže. "Ty krásné divara - pozdě není!
ruce - musí je pro mne namalovat velký ma Ignác si dopis pečlivě schoval.
líř, velký mistr. Jsou jako ruce Kristovy." Brzo se ukázalo, že to nebyly prázdné vyhrůžky.
Landival se přidal k táboru Mainardiho a dal do
Vzala jeho ruce do svých.
Do tváře se mu vehnal hněv víc pro to při oběhu nový proud pomluv. Ten Ignác je jen uprch
rovnání než fysický dotek. Právě jí chtěl lý trestanec. Mnohokrát seděl ve vězení. Vydává
se za svátého, ale ve skutečnosti měl se svým
dát najevo, od si o její poznámce myslí,
když cítil, jak se k němu přitulila. Plné, učením stále obtíže s inkvizicí - v Alcalá, v
nalíčené rty se tiše usmály, temné, podma Salamance, v Paříži - všude. Dokonce i v Benát
kách byly velmi trapné scény.
lované oči zazářily docela blízko něho.
Rodiče se začali ptát sami sebe, mohou-li za
Jediným trhnutím se osvobodil.
"Přišel jsem vás oprostit od hříchů,"řekl těchto okolnosti před sebou zodpovědět, posílat
chladně."Ne je rozmnožovat." Kráčel ke dve děti na vyučování náboženství k lidem jako je
řím. Za ním zazněl zklamaný smích. Ohlédl Ignác. Mnoho dětí už k němu nepřišlo.
LOUIS VE WOHL: BOLÍCE NAV OCEÁNY
se: "Litujte! "zahřměl a vyšel ze dveří.

PAPEŽOVÉ

ZNÁME

SVOU VÍRU?

PROS ŘÍKÁME, ŽE BUH JE VŠUDYPŘÍTOMNÍ? CD
Říkáme, že Bůh je všudypřítomný protože je zá
roveň všude, na zemi, na nebi, kdekoliv.
PROS ŘÍKÁME, ŽE B^H JE VŠEVĚDOUCÍ? O
pikáme, že Bůh je vševědoucí, protože vše ví.
Minulé, přítomné i budoucí. Zná i naše nejtajb8h CHCE ZODPOVĚDNOU SVOBODU
Mezi všemi viditelnými bytostmi dal Bůh jen
člověku svobodnou vůli a rozun. Svoboda vůle se
Lesmi zaměňovat z bezuzdností. Svobody smíme
používat jen k dobru, ne ke zlu.

PROČ
H DOPOUŠTÍ ZLO ?
Ů
B
půh dopouští zlo
1.protože chce, abychom se pro něho rozhodli
svobodne
2.protože dovede i zlo řídit k dobru.

SIXTUS II./30.8.257 - 6.8.258/
Po sporech nastolil opět mír. I když se stal
obětí pronásledování Valeriánova a získal ze
všech mučedníků-papežů, největší úctu, v pově
daní lidu zakořenila víc vzpanínka na mučední
ka-arci jáhna Vavřince. Životy a smrt obou
zobrazil Fra Angelico na freskách v kapli Mi
kuláše V.ve Vatikáně. Rovněž Rafael ho zobra
zil na malbě Sixtinské Madony.
DIONYSIUS /22.července 260-26.12.268/
Pronásledování byla jeho vláda ušetřena, díky
synu Galienovu Valeriánovi, ale měl spory s
učením o tzv. subordinaci-protikladu monarchismu. Origenův žák Dionysius z Alexandrie tvrdil
že Otec je podřízen Synu.

FELIX I./5.1.269-30.12.274/.
0 jeho vládě nemáme zpráv. Pronásledování
ustalo.
EUTYCHIÁN /5.1.275-7.12.283/ 28
Ani o tcmto papeži nic nevíme. Jeho náhrobní
kámen byl nalezen v Kalistových katakombách.
K Á J U S /17.12.283 - 22.4.296/.
Příbuzný Diokleciánův. O vládě nic nevíme.

"Bratři, vy jste byli povoláni k svobodě. Ta
svoboda však nesmí být záminkou, vracet se ke
starým způsobům."/Gal 5,13/.

PROS ŘÍKÁME, ŽE
JE SPRAVEDLIVÍ? O
Říkáme, že Bůh je spravedlivý, protože dobré
odmeňuje a zlé trestá, jak si zasloužíme.

Za zleň stojí äábel, vůdce duchů, kteří zhřeši
li a padli."Buďte střízliví a bdělí, protože
váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a
hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti
němu silní vírou."/ I.Petr 5. 8-9/.

bŮh NÁS V UTRPENÍ NEOPUSTÍ-

Mnoho utrpení na světě je často tvrdá zkouška.
Bůh ale stvořil svět jako ráj.
ODKUD JE UTRPENÍ? a
Utrpení přišlo na svet skrze hřích.
PROS BŮH DOPOUŠTÍ UTRPENÍ? CD
3ůh dopouští utrpení, abychom
l.si odpykali své hříchy a dělali pokání
2.abychom se osvědčili v dobrém
Z.aby nás Bůh spasil a povolal k vetší rados
ti v nebi.
Ježíš však vzal na sebe nejtěžší utrpení a
největší bezpráví, aby spasil celý svět.

MARCELÍN /30.6.296-25.10. 305/
BOŽÍ PLÁNY NEJSOU STEJNĚ JAKO NAŠE PLÁNY
První papež z rodu Colonna. Za něho začalo
Bůh je tak moudrý, že má s námi vždy nejlepší
velké Diokleciánovo pronásledování křesťanů. plány, je tak mocný, že je může provést, i když
Prý vydal pronásledovatelům svaté knihy a obě je ňábel a bezbožní lidé chtějí zničit. "Mé myš
toval bohům, nakonec zemřel snad jako mučedník lenky nejsou myšlenky vaše a vaše cesty mé ces
a jeho hrob se uctíval v katakombách sv. Pris ty...Ne, jak vysoko se nebesa nad zemí klenou,
ci ly.
tak vysoko jsou mé cesty nad vašimi a moje myš
MARCEL I./27.5.nebo 26.6.308-12.1.309/. lenky nad vašimi."/Is 55 8-9/.
K vůli Diokleciánovu pronásledování mohJ být
zvolen až po skoro 4 letech-nejdelší doba, kdy PROČ ŘÍKÁME, ŽE BŮH JE NEJMOUDEEJŠÍ?
Církev byla bez papeže/sedisvakance/. Byl vel Říkáme, že Bůh je nejmoudřejší, protože všechno,
lede k dobrému, i když mnohé dnes nechápeme.
mi přísný k těm, kteří odpadli. Zemřel
ve vyhnanství.

DRUHÉ - PRAVÉ NAROZENÍ.
Od
ničeho k ničemu
Ptají-li se mě, co pro mne znamená obrácení Duch sv., vítr, který vane, kde chce, dává život

a křísí z mrtvých. Znovu jsem se narodila.
k Bohu, co mi toto obrácení dalo, jak se
změnil můj život, odpovídám krátce:VŠECHNO! Me pěkně popořádku.
Přesněji: Teprve když jsem našla Boha - za Bez chuti a unavená jsem konala svá cvičení yoga
Dosud jsem se nikdy nemodlila, ani modlitbu ne
čala jsem žít.
Ten, kdo vyrostl na Západě, to těžko pocho slyšela. Ale v knize yogy byl jako cvičení uve
den Otčenáš. Právě ta mod
pí. Zrodil se ve svě
litba, které nás naučil Pán
tě tradic a zákonů Začala jsem ji bezvýrazně a
i když už nejsou pří
automaticky odříkávat. Opa
liš pevné. Může se
kovala jsem ji asi šestkrátvyvíjet: číst, co
a pak jsem se náhle úplně
chce, vybrat si přá
tele a dělat kariéru.
obrátila. Pochopila jsem ne svým směšným rozumem,ale
Cestovat, kam chce.
celou svou bytostí, že On
Nebo se odtáhnout od
existuje. Živý, osobní Bůh,
světa-peoovat s lás
živý ve svém stvoření, stvo
kou o rodinu, jít do
řitel světa, který se stal
kláštera, věnovat se
z lásky k nám člověkem, byl
vědě - co chce.
ukřižován a vstal z mrtvých.
Já se však narodila v
Tak jsem se zmocnila tajem
zemi, kde byly vyko
ství křesťanství, nového, pravého života. Byla
řeněny tradiční hodnoty kultury, víry a
mravnosti-vědomě a úspěšně; jdu od ničeho to skutečná záchrana! V té chvíli se ve mně vše
změnilo. Starý člověk zemřel. Vzdala jsem se
k ničemu. Nemám kořeny, mám prázdnou, ne
smyslnou budoucnost. Přítelkyně z mládí si svého hodnocení a ideálů, ale i starých zvyků.
vzala život v 15 ti letech, protože nesnes Bylo zasaženo i mé srdce. Začala jsem milovat li
la to, co ji obklopovalo. Zanechala poznám di. Pochopila jsem jejich utrpení i vysokou hod
ku: "Jsem velmi špatný člověk", a přece měla notu, jejich podobnost Bohu. Hned po mám obráce
nesmírně čisté srdce, které nesneslo lež, ní mi připadali lidé jako podivuhodní nebešťané
ani vůči sobě. Mladý člověk opustil život, a nemohla jsem se dočkat toho, abych konala dob
protože tušil, že nežije tak, jak by měl a ro a sloužila lidem i Bohu.
že musí prorazit prázdnotu kolem sebe a na Jaká radost! Jak zářivý jas v srdci! Ale nejen v
jít světlo. Cestu k němu však nenašla. Byla nitru, celý svět, každý kámen, každý keř byl po
to hluboká, na svůj věk svědomitá osobnost; nořen do jemného světla. Svět se pro mne stal
pochopila, že nese na všem sama nějakou vi královským, velekněžským oděvem Páně. Jak je mož
nu. Dnes, dvacet let po její smrti, se mohu né, že jsem to dosud neviděla? Přehlížela?
jako křesťanka vyjádřit: odkryla svou hříš Začala jsem žít. Má záchrana byla konkrétní a
nost. Odkryla základní pravdu, totiž že člo-skutečná; přišla překvapivě, a přece jsem po ní
věk je slabý a nedokonalý; ale jinou, důle tak dlouho toužila. Dokonat ji mohl ve mně jen
Duch sv.,protože jen On může stvořit"nové bytos
žitější pravdu nenašla: Bůh chce člověka
zachránit, pozvednout ho z jeho pádu, vytr ti "a smířit je s věčností. Jen skrze Něho a Jeho
hnout z neproniknutelné temnoty. 0 této na milost se mohl vyřešit ústřední problém lidské
osobnosti, konflikt mezi svobodou a poslušností.
ději jí nikdo nic neřekl a tak zemřela,
rozdrcena zoufalstvům.
29 M Á PRVNÍ ZPOVĚĎ.
NIKDO MI NEŘEKL, ŽE MÁM MILOST NEJVVŠŠÍHO. Věděla jsem, že jen kněz-známý zpovědník HerrnoVe škole žádali jen vnější,"bojovné"vlast- gen-mi může klásr otázky a"vést"mou zpověcL Den
nosti. Chválili toho, kdo lépe vyřešil úlo předtím jsem se z knížečky připravovala na zpohu a výše skočil, kdo se nějak"vyznamenal." věd a zjistila, že jsem překročila všechna přiká
zání Starého i Nového zákona. Ale i tak mi bylo
Tak také zpevnila a rozkvetla má hrdost.
Chytřejší, schopnější, silnější než druhé- jasno, že můj život je plný hříchů, od přestupků
to byl můj cíl. Nikdo mi nikdy neřekl, že k protipřirozenámu jednání. Po mám obrácení mě
nejvyšší v životě není zvítězit a předehnat hříchy pronásledovaly a mučily, ležely na mé du
druhé, nýbrž milovat. Milovat až k smrti, ši jako těžké břemeno. Jak jsem nemohla dříve ne
jako Syn člověka, kterého jsme tehdy nezna vidět, jak odporný, hloupý, nudný a neplodný je
hřích? Od dětství mi zakrýval oči jakýsi obvaz.
li. Mnoho mých přátel se stalo obětí té
strašlivé prázdnoty a spáchali sebevraždu Toužila jsem po zpovědi jako po osvobození nedáv
no objeveného nového člověka, který zvítězí a vy
nebo se dali na pití či sedí v blázinci.
žene starého. Od chvíle obrácení jsem cítila,
Zdálo se, že není naděje k životu.

že jsem vnitřně uzdravená a obnovená, ale
tak, jako kdybych byla pokryta strupy hří
chů, které na mě přirostly a ztvrdly. Pro
to jsem toužila po zpovědi jako po lázni.
Vzpomínám na nádherná slova žalmu, který
jsem se nedávno naučila zpaměti: "Pokrop mě
yzopem a budu očištěn, umyj mě a budu bělejsí než sníh. "/Žalm 50, 9/.

stařenky. Měla jsem pocit, že jsem vše zkusila,
vše prožila. Pak jsem se obrátila. Bůh se nedotk
nul jen mého rozumu, ale i duše a srdce a snyslových zážitků. Mán pocit, že prožíván nejkrásnější
okamžiky svého dětství. Duše se očistila, je be
zelstná a otevřená, odhodila svůj pancíř, může
žasnout. Svět mi září nově, bezprostředně, udivu
je mě a obšťastňuje. Ani si nevzpanínám, jak jsem
KAMENY ZAČÍNAJÍ MLUVIT před pár měsíci reagovala "dospěle". Jako by spac
Stalo se to před deseti lety, na začátku ia kůže z duše, ochranný mechanismus zmizel. Za
toho, co můžene označit"ruskou náboženskou ním jsem kdysi skrývala před lidmi svůj vnitřní
život. Tehdy rostly vrstva za vrstvou kolem mne
renesancí". Během roku poslal Pán Rusku
tucty duchovních rádců, kteří měli odvahu ledové zdi: ironie, spokojenost se sebou, snobis
ujmout se mladých. Jistě, jejich cesta by mus, lhostejnost. V přísné hierarchii jsen přidě
la cestou mučedníků. Úřady se nebojí niče lovala lidem jejich místa a rozlišovala je: stejho tolik, jako obrácených, nových lidí,kte jié - elitu; a stádo - ostatní. To vše zmizelo.Nic
ří vstupují do církve. Vzdělaní a plní ži mě nechrání. Ale jak je to dobré. Jak svobodně
vota neodmítají jen slovy "sovětský způsob jsem vydechla! Sotva jsem objevila Boha, neprošel
života", ale tvoří si nový, skutečný, krás.den, abych cítila jeho nepřítomnost nebo mlčení.
ný a spravedlivý svět. Mění zeni silou ví Naši duchovní rádci říkají, že je to Boží dar
obráceným, záplava milosti; tak se miluje jen do
ry a lásky...
cela malé, bezmocné dítě!
DUCHOVNÍ HLAD
30 NOVÉ OBZORY
Otevřela jsem v metru modlitební knihu a
dala se do čtení církevních zpěvů ke cti Získali jsme nové perspektivy, pohled se vrátil
Matky Boží. Vedle seděl mladý muž. Všimla od vnějšího k podstatnímu, vnitřnímu. Dříve jsne
jsem si, jak zabořil zrak do textu; četl při problémech obviňovali společnost, KGB nebo re
se mnou. Naproti seděl pár mladých lidí. voluci. Nyní je nám jasná vlastní vina na mnoha
Na obale rozluštili:Pravoslavná modlitební neštěstích. Ustalo nekonečné a neplodné hořeková
kniha. Udiveně a vzrušeně na sebe pohlédli ní, tak typické pro ruské rozhovory. "Kdo je vi
Když jsem vystupovala, utíkali za mnou a nen?'"^ můžeme udělat?" Začal krásný čas zařizo
ptali se:"Kde se to dostane? Zaplatíme za vání nového života. Vnitřně jsme poznali, že so
větská moc se drží nejen zbraněmi, nejen KGB, ale
to jakoukoli cenu!" Řekla jsem, že jsem
sháněla knihu rok. Bible se sežene snadně i stracheu a lží. Základem je zkomolený svět člo
věka. V podání svatých Otců se nazývají naše
jiV Rusku panuje duchovní a duševní hlad.Jak kláštery"léčebné ústavy" a kněží"lékaři'.' Vyhojit
to vysvětlit? Není to jen reakce na ofi těžce a dlouho nemocného člověka nemůže ani lékař,
cielní nevěru, není to ani pokus, utéci se ani psycholog či psychoanalytik. Mohou to jen
do jiného světa nebo hledání snyslu života- nistři"umění", nesobečtí bojovníci za vyšší cíl,
to by bylo příliš neskutečné. Také ne pře asketi, lidé, kteří denně vycházejí vítězně ze
sycení ideologií, demagogií a všeobecnou svých duchovně-duševních bitev. Ti, kdo ovládají
lží či zklamání ve světské filosofii. To, ve světě zaniklé umění"rozeznávání duchů."
co se dnes v Rusku děje, je zjev rozsáhlý, ŽEŇ JE PŘIPRAVENA
neočekávaný a neslýchaný.
Nedávno mě prosili, abych přednášela na hudební
Cím se dá vysvětlit velká rychlost obráce škole pro dospělé o existencialismu. Nedělala
ní? Co se běžně nepodaří skvělánu kazateli jsem na posluchače nátlak. Snažila jsem se jim
dokážou němé věci. Citát evangelia v ateisZprostředkovat stav vnitřního klidu a v přestáv
tické knize maže život úplně obrátit.
kách jsem se modlila. Bylo tam asi 40 osob, ne
"Obratte se, nebot se přiblížilo nebeské právě vhodných pro tuto tématiku, inženýři, fysi
království! "/Mt 3,2/. Asi nikde nejsou ta kové, dělníci, mezi 20 a 50 ti lety. Má přednáš
to slova sv.Jana Křtitele tak silná jako ka se maně změnila v zpověň. Od existencialismu
v současném Rusku.
jsem přešla ke křesťanství. Ukázal se ohromující
výsledek. Moje přednáška byla jako jiskra, jež
MILOST BEZBRANNOSTI.
Jako jiní i já dříve žila z dychtivosti: zapálila dlouho připravenou otep. Připomněla jsem
toužila jsem po vědění, schopnostech, kni si Ježíšova slova: "^eň je hojná3 ale dělníků málo
hách a přátelích. Bála jsem se ztrácet čas Proste tedy Pána zn.ě3 aby poslal dělníky.."/Mt 9/
Za polední přestávky nikdo neodešel. VšichTen ubíhal dábelsky rychle, prchal jako
rd
kroužili kolem časových otázek. Zdálo se, že
bláznivá lokomotiva, skrze jejíž okna neby
lo možno vidět krajinu. Parnět neuchovávala tu sedí lidé, blízcí smrti žízní. Musela jsem
vjemy. V pětadvaceti jsem měla vnímavost jim všechno doslova vyprávět; proč obšťastňuje a

je nutné mučednictví pro
Krista, co je církevně uza
vřené manželství, ale i o
hříchu sebevraždy. Styděla
jsem se, že tolik lidí kolem
duchovně hyne bez možnosti
vzít do ruky evangelia. V
posledních minutách jsem od
pověděla na otázku, kde se
mohou dát pokřtít. Včera by
ly v našem kostele pokřtěny
dvě dívky z poslucháčstva.
Jedna z nich má význaimé a
odpovědné místo. Řekla jsem
jí, že určitě místo ztratí,
jakmile se dovědí o jejím
křtu. Mávla jen rukou a za
čala se šťastně smát.31

NOVINKY

Od 10.-13.10. byl sv.Otec v Dominikánské republice, takřka po sto
pách Kolumbových. Ve španělské Zaragoze se zasvětil Panně Marii
u Panny Marie del Pilar, v Sto Domingo zahájil novénu k 500.výr.
pokřesíanění země 1992 a byl na pastorační návštěvě v San Juan de
Puerto Rico. Dominikánští biskupové ho pojmenovali "neúnavným po
slem Božím", italský novinář ho nazval "farářem světa".
Sv.Otec daroval při návštěvě Nepcmucena koleji obraz Panny Marie
Čenstochovské a rektor P. Karel Vrána sv.Otci sošku sv. Vojtěcha.
MaSarský primas kard.Lékai oslavil zlaté kněžské jubileum - také
u sv.Pavla za Hradbami v Římě, kde byl 28.10.1934 vysvěcen.
Papežské misijné délo Missio/Cáchy (vybralo loni od západoněmeckých věřécéch 173 mil.marek, hl.pro potřeby Cérkve v Africe, Asii
a Oceánii; hnuté má přes milion členů a patřé k nejvydatnějšém
zdrojům pomoci misionářům v IIP.světě. 45 mil.věnovala bisk.kon
ference z vlastnéch prostředků. "Adveniat" - pomoc latinské Ame
rice - nasbéralo v r.1983 celkem 122 mil.marek, o 3 proc.véc, než
rok předtém.
VÍC NEŽ POCIT DŮSTOJNOSTI... Jak jsme se zmínili, od pátku 5.do úterý 9.10 se konaly z podnětu
Totalitní systém slaví svá pro katolickou charismatickou obnovu v audienční síni Pavla VI.
vítězství tehdy, když všich duchovní cvičení nového typu pro víc než 6000 kněží z celého svě
ni od shora dolů lžou. Obec ta, které jim měly připomenout jejich povolání k svatosti. Prom
né sdílení lži, účast na ně luvy mělo víc osob, mj .kard.Suenens, který charismatické hnutí
čem nemorálním, falešném - podporuje, a Matka Tereza o zasvěcení všech kněží Panně Marii tvoří přelud síly. Zdá se,
Matce, kterou jim předal Velekněz Kristus. Byla to neděle Růžen
že moc je věčná a neotřesi cové Panny Marie. Na závěr sloužil mši sv.sv.Otec a dva kněží mu
telná. Lid je ponořen do bez ■předali dokunent s podpisy všech účastníků. Nejstarším mezi nimi
naděje. V této duchovně-du- byl rakouský misionář Komet, vysvěcený v r.1925 a nejmladší fran
ševní prázdnotě je nejdůle oouzský kněz Maret, vysvěcený v Belgii 30.9.1984.
žitější, uvědcmit si na za Podprefekt posvátné kongregace pro bohoslužbu, arcib. Mayer, za
čátku svou důstojnost."Nežít slal všem předsedům bisk.konferencé list, datovaný 3.10.84, v
se lží" - jak řekl Solženi- němž oznamuje, že za určitých, přesně stanovených podmének, mohou
cyn.
biskupové dovolit kněžém se skupinou věřécéch, kteřé o to výslov
Proto zahájili disidenti boj ně požádajé, sloužit mši sv.podle starého ritu. Tato mše sv.se
za "lidská práva". Oposice mylně nazývá tridentská - Tridentský sněm totiž tyto obřady za
se rozhodla, zabránit, aby vedl pro celý svět - jinak se sloužila už dřéve a podstatné prv
národ zapadl do beznaděje,
ky jsou z prvokřesťanských dob.
probudit vůli k boji. Tak
Hong-Kong má asi 6 mil.obyvatel, z toho 265.000 katolíků. Jsou
dnes usilují v Rusku "bojov rozděleni do 50 ti farností a tvoří diecézi. Mají 344 kněží, 82
níci za lidská práva" i za bratří-laiků a 766 řeholních sester.
cenu krve o to, aby člověk Katolická Cérkev v Mexiku se horlivě snažé, aby jé byla vrácena
překonal strach, aby se v
práva a aby byla uznána ústavou. Ačkoliv obyvatelstvo je z 99 pr .
něm probudila víra v jeho
katolické, nemá Cérkev právné postavené, nemůže vlastnit majetek,
vlastní možnosti.
ani jé nepatřé cérkevné budovy, stát jimi může disponovat jak
chce. Rády si nemohou otevřét a. vést základné školu, kněžé prý
potřebuj é k výkonu funkce vládné schválené. Jak je možné, že si
katoléci zvolili protináboženskou vládu?
Podle brazilské biskupské konference prý si mohou lidé v době hladu přivlastnit jídlo jiných,
tj.krást. Říkal to i zesnulý kard.Frings z NSR, kdy tam byla po válce nesmírná nouze. Něco ji
ného je upozornit na výjimku kulturní zemi, něco jiného primitivní lidi, kteří tohoto výjimeč
ného povolení budou zneužívat stále a rozšíří"fringsování"z jídla i na jiné věci, ba i na to,
co patří naivním členům biskupské konference resp.Církvi.
V Polsku bylo poprvé zřézeno mésto poradce pro sociálné otázky a otázky sdělov.prostředků při
úřadu primase kard.Glempa. Poradcem je Andrzej Miceuski, 58 let, katolický spisovatel a poli
tický publicista, autor výborného životopisu primase kard.Wyszyňského.
Sestry křest, lásky Matky Terezy působí v 53 zemích světa na periferiích velkých měst.
Madarská protest.cérkev zavedla telefonickou pastoračné službu-v sobotu od 16-22 hod. Pracuje
tam 16 pastorů a pastorek, vyškolených v psychologii, vhodné pro tuto služby. Byla to akce
dlouho připravovaná a zakládá se hlavně na zkušenostech bavorské telefonické pastoračné služby
španělský kněz J.M.Fernandez Krohn, který chtěl ve Fatimě zavraždit sv.Otce, požádal o milost.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

28.ledna 1922.
Myslím, že z našeho Jurky bude silný chlapík. Dost se tanu divím, protože to, co jím dnes a
co jsem jedla v těhotenství, nemůže vůbec stačit. Často vypadá tak rozimně, jakoby si všímal
toho, oo se děje kolem něho. Dnes jsem poprvé viděla, jak mu z oka vytryskla slzička: plakal.
Levé oko zůstalo suché, ale z pravého se kutálela po tváři zvolna veliká slza.
31.ledna 1922.
Zapisuji si horlivě všechno, oo na sván dítěti pozoruji, hlavně, jak se snaží projevit, a k
tomu mi slouží těsnopis. Z toho má maminka strach; bojí se, že tyto poznámky mohou vzbudit
při domovní prohlídce podezření, že obsahují něco protirevolučního. Číst je skoro nikdo nedo
vede, protože u nás v Rusku není těsnopis skoro vůbec známý.
Ráno, když se dětátko probudí, jsem blažeností jako omámená. Vezmu je do náručí, a dítě ote
vírá ztěžka a líně oči. Mám pocit, že musím zajásat, jako kdyby mi někdo vysypal do klína
všechny poklady světa. A hodně zpívám. Mé dítě musí obklopovat radost, štěstí a spokojenost.
5.února 1922.
Cues je můj velký den. Poprvé odcházím z domu - na universitu. Hledala jsem profesora Deniso
va, abych s ním promluvila o své habilitační práci, ale nikde jsem ho nenašla a dlouho jsem
hledat nemohla, musela jsem se vrátit k našemu maličkému.
Ach, jak je venku nádherně! Nebe, vzduch a nahé strony, třpytící se sníh, všechno mě skoro
opájí. Je sice ještě únor, ale už je ve vzduchu cítit jaro, všude vane jeho dech. Každý kou
tek v mám srdci je plný radosti, každá kapka krve se chvěje chutí k životu. Jak jsem šíastná!
Jdu širokou, zářící ulicí a lehký jarní vzduch ke mně nese píseň o životě, píseň o lásce,
zpívá si ji sám pro sebe a mně vstříc, tak, jako později přinese do krajiny měkké vločky
pampelišek. Zdá se mi skoro, že mé srdce pukne, že není schopné pojmout a skrýt tolik štěstí.
Ale ne! Mé srdce zesílilo v tomto roce neštěstí a bolestí; a když se nezlánilo pod náporem
utrpení, proč by teči nemohlo unést tolik štěstí, které jsem ukovala vlastní rukou a svou že
leznou energií?
,
1Q__
25.února 1922.
Konečně se tatínek vrátil. Nemohu ani popsat jeho radost, když viděl poprvé naše dítě. Tatí
nek měl vždycky smůlu, že byl mino dům, když se stala důležitá rodinná událost.
12.března 1922.
Jaké je to štěstí, má-li člověk dítě! Každé ráno se probudím s pocitem, že v mém životě se
stala zvlášt důležitá událost, a přeoe to není nic, než úsměv, který mi daruje můj maličký,
když se probudí a jeho oči hledí na maminku. Život zkrásněl všem. Maminka - která už léta ne
zažila nic než starosti, našla v novém prameni smysl života, novou radost. A co teprve tatí
nek! Když se vrátí z kliniky a ptá se, jak se daří maličkému, usmívá se. Jak je podivuhodný
úsměv člověka, který se domníval, že jeho život je už u konce!
QO
14. března 1922.
Ou
Ve městě je vzrušení. Lenin nařídil rozpuštění ČEKY! Jedni říkají, že se mu znelíbily její
kruté metody. Druzí - že není spokojen, protože po povstání v Kronstadtu bylo zastřeleno to lik námořníků a dělníků. Třetí tvrdí, že Anglie dala ultimatum k zlikvidování ČEKY. Lidé se
neshodují ani v tom, jaký bude účinek tohoto skutku. Jedni věří, že je to první krok k zlik
vidování komunismu vůbec, druzí se domnívají, že odstranění Čeky znamená zakořenění komunis
mu - proto už nepotřebuje ochranu, a další říkají, že GPU, které nastoupilo místo ČEKY, je
jen ČEKÁ v jiním převleku. Zdá se, že mají pravdu ti poslední, jak svědčí můj rozhovor se
Soňou Milenko. Je sice dcerou jáhna, ale slouží u ČEKY jako úřednice. Sotva zmizela z budovy
tabule s nápisem ČEKY, objevila se nová: Gasudarstvenoje Političeskoje Upravlenije.
"Kdo tam pracuje?" ptala jsem se. "Staří Čekisté,"řekla Soňa. "A co budou dělat?""To, co dě
lali dosud, chytat buržousty a podezřelé. ""Proč jste vlastně u ČEKY?""Jednak dobře platí, a
je lepší chytat než se dát chytit. Víte, že jsem dcera duchovního, že?"

SV. URBAN

19.prosince

V povědění věřících je jméno Urban spojeno stvím a císařstvím. Valmi vzdělaný císař Karel se
se známým "světcem vína". Na základě legen ukázal jako věrný přítel papežův. Do Říma přijel
dy s vinám ho zvláště uctívají v Tyrolsku, také byzantský císař Jan V.Paläologus a přestou
Rakousku a již.Německu.
pil ke katolické Církvi, poněvadž chtěl získat
Jméno Urban znamená "městský, dobře vycho ochranu pro svou říši proti islamu. Zdálo se, že
vaný, vzdělaný". Existuje ještě blahoslave naděje na sjednocení roztržené Církve se splní,
ný Urban V. který slaví svátek 19.prosince a papež Urban tomu také věřil.
a pak svátý papež Urban I., ochránce vinic Byl to zbožný, velmi skroimý, každý luxus odmí
tající náměstek Kristův. Začal obnovovat velmi
a vinačů.
URBAN V. - Quilleaume de Grimoart, byl před-poškozený Řím, znovu stavět posvátná místa. Pro
poslední papěž v Avignonském vyhnanství,
těžoval umění a vědu, potvrdil založení universi
které trvalo od r.1309 do 1377. Není pochy ty ve Vídni. Také reformoval zkažený klérus naří
by, že z avignonských papežů byl nejlepší. zeními proti svatokupectví, lichvářství, zastavoNarodil se v r.1310 v Grisacu v již.Francii .vání a světáckému duchu a sám proti tomu bojoval.
Stal se benediktinem v Chiracu, profesorem Jinak však byl příliš měkký, než aby dosáhl vi
církevního práva v Montpellier a Avignonu, ditelných úspěchů.
Zklamání bylo nesmírné. Návrat ortodoxních generálním vikářem v Clermontu a Uzes, a
konečně v r. 1352 opatem v Saint-Germain v pravoslavných zůstal bez účinku, postavilo se
Auxerre. V r. 1361 byl představeným klášte proti tomu pravoslavné kněžstvo a rozkol se ne
zahojil. Poslední křížová výprava, kterou papež
ra sv.Viktora v Marseilli.
Žil v pověsti svatosti, vyzařoval moudrost svolal, skončila jako tragedie.
a vůbec byl osobností vážnou a se snyšlem Bylo jasné, že papež je příliš slabý, než aby
pro spravedlnost. Brzo k němu chovali všichrprorazil reformu a řídil všechny záležitosti
ni úctu, takže jedna Mohučská kronika ho
tehdejší nesmírně obtížné doby. Sám to uznával.
nazývá Lux mundi - Světlo světa.
A tak ho ani sv.Brigita nezadržela, aby se ne
Papež mu delší dobu svěřoval různé úkoly,
vrátil v r.1370 do Avignonu, i když mu proroko
a po smrti Inocence VI. byl v r.1362 zvo
vala brzkou smrt.
A skutečně papež Urban za tři měsíce poté len kardinálským sborem papežem.
Jeho vláda musela neustále bojovat proti
19.prosince 1370 - v Avignonu zemřel. V r.1870
byl blahoslaven.
zlořádům v Církvi. Sotva se posadil na
Teprve sv.Kateřině ze Sieny se podařilo přimět
Svatý stolec, obrátil se na něho osobně
císař Karel IV. a básník Boccario, písemně papeže Řehoře XI. k definitivnímu návratu do Řípak sv.Brigita aPetrarca,a vybízeli ho,
ma.
aby se vrátil do Řina, neboť, je nej vyšší
URBAN I. - byl Říman. "Liber Pontificalis" při
čas.
náší zprávu, že nařídil, aby kalich a patena při
Exil oslabil totiž vnitřní síly papežství
mši sv.byly ze stříbra nebo ze zlata. Proto se
a jeho vnější vážnost klesla. V papežské
zobrazuje s kalichem v ruce. To vedlo k tomu, že
residenci v Avignoně panoval spíš světácký
ho považovali za ochránce vinic a vinařů. Vinaři
než duchovní život. Prostředky k tomu po mu dali do ruky hrozen vína.
skytovaly hl.značně vysoká obročí čili
Že vyvolili právě tohoto světce za ochránce vína
prebendy.,
může mít původ i v tom, že svátek svátého Urbana
Řím sám byl obrazem otřesně neútěšným.KosPrvního se slaví 25.května - tedy v dobu, kdy
tely se rozpadaly, přepychový život šlech
vinné kmeny nasazují první květy. Toto datum je
ty byl v ostrém protikladu s nesmírnou bí rozhodující pro růst vína; jsou-li tři ledoví
dou a živořením chudiny. Všude panovala ne
muži štastně za námi - pak doufají vinaři v po
jistota.
žehnání svátého Urbana.
Ale trvalo to ještě tři roky, než se pa
Ve vinných oblastech se nosíval v procesí jeho
pež na podněty a pobízení různých význam
obraz. V některých místech na Tyrolsku dodnes
ných a slavných lidí rozhodl Avignon opus
nosívají vinaři jeho sochu do sklepů, aby světec
tit. Nejdříve se usadil ve Viterbu.
požehnal sudům.
16.října 1367 vstoupil slavnostně do Římaa tento vstup také Petrarka hymnami oslavil Sv.Urban I.vládl od r.222 do r.230 a je pohřben
'v Pre textových katakombách.
Brzo poté přišel do Říma císař Karel IV.,
který tam chtěl korunovací císařovny uká OOCXDOOOOOOCKDOOCXDOOCxDOCXXXľXľOOOOOOOOOOOCXDOOOOOOOOOC
ILUSTR. Česká bible pro děti u p.šimčáka
zat všem krásný obraz jednoty mezi papež
VHODNÝ DÁREK POD STROIEČEK - 25,- frs
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Místo pro dítĚ

TROCHU FILOSOFIE

Dítě kolem pěti let často stojí před věcmi, NEOTOMISMUS_ - se obnovil na popud
zvláště před tím, co se pohybuje, a pozoru LVA XIII./1879/ v encyklice "Aetemi Patris/. Nej
je je. Přechází od jednoho předmětu k dru známějším representantem je
hému, všeho se snaží dotknout nebo se na Jakub MARIT A IN /nar. 1871/. Hlavni dila:
přahuje ke všemu, co je v jeho dosahu.
Učebnice filosofie, Integrální humanismus, Sedlák
V místnosti bývá často nesnesitelné, ale z Garonny, Jak Bůh dopouští zlo a mnoho jiných.
nesmírně šťastné je v zahradě. Venku se mů
že volně pohybovat a příroda má pro něho na SUBJEKTIVNÍ ROZTŘÍŠTĚNOST moderní filosofie
a/novokriticismus: F. Lange, E. Boutrour
skladě nesčetné množství překvapení. Tam
může být, jak dlouho je to jen možné, nikdo b/logistická škola/bytí dáno myšlením/:H.Cohen,
se jím nemusí zabývat, ale stejně bude při R. Stammler
bíhat znovu a znovu do domu, aby vypravova c/novohegelianismus/filosofie je veda o duchu/.
B. Croce, G.Gentile
lo o nějakém novém a nečekaném objevu.
Při tomto aktivním výzktmu přírody a vůbec d/psychovitalismus:E.’Jasman, H. Driesch
svého okolí má příležitost si pocvičit sí e/fenomenologisté/podstata vedomí, poznání věcí:
F. Brentano, E. Husserl/
ly, vtáhnout do sebe okolní svět - prostě
f/novoidealismus/proti naturalismu a materialismu
má příležitost uplatnit se.
Tak se může rozvinout i jeho záliba pro hru. zadost uznání duchového světa/:R.Euchen, F.W.
Foerster, Vladimír Solovjev.
Je to pro ně nejběžnější způsob činnosti.
Hra pro ně není jen jakýsi druh odpočinku, g/intuidonismus/plnou skutečnost nechápeme rozu
mem, ale intuicí, což je instinkt a rozum/: H.
znamená pro ně sám život. Zatím co si hra
Bergson.
je, cítí se pánem sama sebe a poznenáhlu
zkouší své síly a učí se obratnosti a do h/materialismus/jen hmota a její činnost/:
aa/prírodovědecký : L. Feuerbach, D. Strauss
vednosti. Hra je pro něho to, co pro nás
bb/národohospodářsky: K.Marx. F.Engels, Lasalle
zaměstnání. Proto se má brát u dítěte váž
Saint-Simon, Proudhon
ně: je nutná k jeho rozvoji a růstu.
cc/monistický:E. Haeckel, N. Ostwald
JAK DÁT DÍTĚTI CO NEJVÍC MOŽNOSTÍ K ROZVOJI ch/positivismus/základem poznání zkušenost a po
Dítě se chce projevit a uplatnit. Proto se
znání vždy relativní/: A. Comte, J.S.Mill
snaží ovládat svými smysly svět kolem sebe i/empiriokritidsmus/filosofie čisté zkušenosti/
a v tem mu nemáme bránit, bylo by to proti
R. Avenarius, E.Mach
jeho přirozené životnosti a přirozenosti. j/pragmatismus/filosofie praxe, účinku, užitku/
Načpak, musí se mu umožnit, aby se projevi Ch. Peirce, J. Dewey, N. James
lo a dát mu tolik svobody, kolik je jen
k/pragmatický positivismus /egoismus/: F.Nietzche
možno, aby chodilo sem a tam, aby se dotý
hlásá kult síly, nadčlověka, věcný návrat.
kalo věcí, hrálo si svým vlastním způsobem,
D
I
A M A T:
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prostě dát volný průběh činnosti jeho smys
Živá,
vyvíjející
i
revidující
se
filosofie
, ros
lů.
Je dobré, má-li svůj vlastní koutek, pros toucí z kořenů Hegelovy dialektiky, Marx-Engelsotor na hraní, třebas v chodbě, nebo v rohu va hospodářského materialismu, Comtova positivisobývacího pokoje, plošku trávníku, kde se mu, Leninových názorů.
cítí naprosto volné, kde může provádět
’
své pokusy a kde má také předměty pro jeho
pokusy. Je důležité, bez vážných důvodů je
ho hru nerušit.
Především se má oo nejvíc umožnit dítěti,
aby se stýkalo s přírodou, která je ideál
ním prostorem pro jeho činnost.
Pomáhejme dítěti, aby
jeho objevy byly uspo
řádané a připravujme ho
na to, aby umělo přemýš
let. Prostřednictvím po
zorování přírody, hraní
s hračkami, vlastních
pokusů se naučí dítě
samostatně uvažovat.
Xavier Lefebvre
Louis Peřin

Mohla bych vyprávět o zázracích, které jsem
sama zažila. Bůh může stvořit děti Abraha
movy z kamenů. I nás přijal za své děti,
Je to široké pole. Mohla bych o mnohém mlu
ačkoliv jsme strachem a malomyslností
vit, třebas o zkušenosti Gulagu,
kterou se člověk dostane za své
byli jako zkamenělí.
Že je Bůh, víme určitě. Mnozí se sta
hranice a je pozvednut na kříž.
li křesťany neočekávaně a dostali
Kříž Gulagu přivádí blíž ke
zvláštní zjevení z nebe. Zažily stavy,
kříži Golgoty.
podobné stavu sv.Pavla, když jel do
Mohla bych vyprávět o ovzduší
Damašku. Nehledáme Boha, BUH HLEDÁ
nihilismu a ateismu, v němž
NÁS A NACHÁZÍ NÁS. Je to největší
jsem vyrostla. Že samo ovzdu
pravda našeho obrácení a nejlepší dů
ší bezbožectví, které nás
kaz existence Boží.
vrhlo do zoufalství bez svět
V křesťanství jsme objevili přede
la, se paradoxně stalo moud
vším mysticko-duchovní snysl-to je zá
rou pomocí na cestě ke Kristu.
klad. Totální zlo se dá překonat jen
Nej raděj i však mluvím o exis
modlitbou. Modlitba-neustálý rozhovor
tenčním obrácení, které se dnes
s Bohem-je pro nás nutnější než vzduch.
odehrává v srdcích mladých věří
Je to naše záchrana. Našimi učiteli jsou
cích v Rusku. Popíši, co se v po
sledních letech stalo se mnou a s
učitelé Církve. Spisy velkých mnichů je
liaše denní četba/Filokalia/. Z našich osudů
mými přáteli.
Řád v mé trpící vlasti nemohu chválit a přec:jsme poznali, co je Boží milost. Zkušenost naše
musím říci, že podmínky života v Rusku nám ho obrácení je důkazem, že dějinami nehýbají síl^
pomáhají objevit pravdu. Žijeme ve světě, člověka, ale Duch sv. a že Boží Církev je silněj
kde zlo překypělo, je bez mezí. Žijeme ve ší než všechna lidská zřízení a že pekelné moc
světě, kde vše čisté a dobré v národě je
nosti ji nikdy nepřemohou.
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skryto za drátem Gulagu, v národě, kde panu BOJ PROTI STRACHU
je lež a strach a všechno živé a hluboké
Ráda bych řekla něco o existencielně-náboženské
ubíjí.
zkušenosti, kterou jsme přanohli strach. Dnešní
Máme se rozhodnout jako lidé před 2000 roky Rusko je totalitní stát. Není tam možné v jednán
mezi dobrem a zlem. Otázka víry je pro nás směru být nesvobodný a v druhém svobodný. Stačí
znovu otázkou života a snrti, nebot v naší říci jednou NE, aby byl člověk celý život mimo,
totalitní společnosti není místo pro kcmpro stal se disidentem. Propustí ho z práce, ztratí
misy.
rodinu a pak jde do vězení nebo na psychiatrii.
Výkvět ruského národa žije dnes v Církvi. Ale může se jednou říci ANO, a pak se ztrácet v
Lidé se nejdou do kostela krčit před zodpo samých kompromisech a duchovně zahynout.
vědností či zapomenout nebo hledat skrýš. V Rusku nesníme mít před nikým a ničím strach.To
Kdo jdou do kostela, mají všechno. Mohli by je náš úhlavní nepřítel. Je to základ ďábelského
žít bez Boha, mají talent, chytrost, zdraví stroje utlačování a zničení člověka. V totalitní
Mnozí z nich se blíží k evangeliu ve zralém společnosti se táhne strach celou naší existencí.
věku a dávají se pokřtít. V dětství nás ne Člověk má strach, i když k tanu nemá příčinu. Je
nakazil bacil náboženské výchovy. Na první to hluboký vnitřní strach. Jeden se bojí, že ztra
návštěvu domu Božího - na ten zázrak - vzpo tí práci, druhý že ztratí či neuživí děti, třetí
mínáme často celý život. Jaká síla je v
má slabé zdraví atd. Naše duchovní obrácení jsme
blahoslavenstvích! Kdykoliv slyšíme litur dosáhli absolutní popřením strachu a absolutní
gii, jako bychom ji slyšeli poprvé v životě ochotou, přijmout jakýkoliv osud. Jane jako ší
Právě pro nás a pro dnešek jsou slova: "Bla lenci, podle slov sv.Pavla: "Co je bláznivé pro
hoslavení chudí v duchu... " Už dávno jsme svět, to si Bůh vyvolil." Označení za idioty nás
pochopili nicotnost člověka, lpícího jen na vždycky chránilo-i před mocí KGB.
lidském a cenícího si pomíjejících hodnot. Leningrad byl vždy městem spiknutí. Mnoho trpěl
Je nemožné být spokojen sám se sebou ve svě pod Stalinem. V tomto tichém, vystrašeném městě
tě, kde všechny pyšné projekty člověka,sta jsme začali vydávat kulturně náboženský časopis
vějícího vlastní silou na zemi Boží říši,
"37". Zásada naší práce-úplná otevřenost. Neděla
jsou rozbity.
li jsme se svou prací tajnosti. Žili a praoovali
"Blahoslavení jste, když vás budou kvůli
jsme tak, jako kdyby nebyla sovětská moc, úřady
mne proklínat, pronásledovat a vylhccne vám a KGB. Vzdor urážlivé reakci leningradské inteli
připisovat každou špatnost..." Mt 5,11.
gence. Anděl strážný nás neopustil. KGB se zděsi
Blahoslavená je církev, kterou znají všude lo, pak si na nás zvyklo. "Hrozné zvzre"/Zj 13/
pro tolik mučedníků. Blahoslavená víra,pro bylo zkroceno. Lidé od KGB dělali, jako že náš
kterou nás vězní a dávají na psychiatrii. časopis a seminář nevidí, ale stále nás pozo
rovali.

Boj proti strachu

li. To, že jsne nereago
vali na KGB byla naše je
diná ochrana - a ovšem i
modlitba. Nejúčinnější
ochranou proti démonům
je nevšímat si jich.
"Šťasten, kdo nechodŕ
podle rady bezbožných...
/žalm 1, 1/. Bázeň Boží
nás naučila pokoře. Po
kora není otroctví, jak
slýchám zde na Západě.
Pokora je nebojácné a dů
věřivé přijetí osudu,
ochota, přinést pro Boha
a Církev jakoukoli oběň.
Došli jsme k pokoře hlav
ně tím, že jsme se nepo
nížili před lidmi. Kdo
nechtěli být otroky člo
věka, stali se Božími
služebníky a bojovníci za
svobodu učedníky Krista.
Vznikl u nás nový typ
osobnosti. To je nejdůle
žitější, oo tecl v Rusku
máme: NOVÝ TYP ČLOVĚKA.
Taková osobnost je neko
nečně svobodná a zároveň
nekonečně ochotná přinést
v boji každou obětí a dát
i život za své přátele.
Jsou to ryzí, strachu
prostí a tvůrčí lidé. Ne
jsou nihilisty, i když
naše společnost působí
destruktivně a nihilis
tický. Této společnosti
rrůžene odolat jediným
způsoben: KLADNÝMI CESTA
MI A KLADNÝM PŘÍKLADEM.
Tito lidé neprchají před
životen, bojují statečně
proti tenným silám zla,
jejich srdce jsou bbiá
iásky.
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Tyto osobnosti jsou naše
naděje. Prostý sovětský
člověk, skřípnutý živo
ten, doufá. Protože v Sovětskán svazu žije ještě
Sacharov, který zůstal
člověkem. Každý křesían
v dnešním Rusku chápe, že
odpovídá za život, podle
slov Páně:"VY JSTE SVŠTLO
SVÍTÁ, VY JSTE ^JL ZEMĚ! "
TATJANA GORIČEVA: 0 BOHU
MLUVIT JE NEBEZPEČNÍ

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
MIKULÁŠKÁ BESÍDKA PRO DĚTI
I PRO DOSPĚLÍ — WinterthuřSeuzacherstr. St.Ulrich-Kirche
Rosenberg - od 14 hod.Inf.P.šimčík
9.12.
MUSI VŠICHNI MLADÍ ČEŠI A SLOVÁCI PŘIJÍT NA NAS
VEČÍREK
?
V principu ne, ale kdo nepřijde,
ten toho bude litovat!
21.prosince od 19 do 24 hodin se
koná v sále Stuz v Curychu na Leonards tr. 19
blízko ETH náš pomalu už tradiční večírek
pro mládež!
PARTA HLAVÝCH Z CURYCHU
VUCHOWr OBNOVA A LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY

v již.Tyrolích, v našem domě VELEHRADĚ, St.
MkKl'lN, /adresa I-39O3O St.Martin-Gsies/
Duch.obnovu povede P. Robert KUNERT, S.J.
Jsou pro mládež od 17 do 25 let. Příjezd
26.12.odpoledne a odj ezd 2.1.1985. Obnova
končí 28.12.-po ní společný program, lyžování
sáňkování, zpěv, hry. Přihl.a inf.u P.Simčíka, \
který
přijede minibusem a bude mít přehled o tom, kdo
může koho vzít s sebou do auta. Cena 140 frs.
PŘIHLÁŠKY IHNED!
EXERCICIE PRO CTĚN ARE V NSR MÄ P.P.KUCERA V
ELLWANGEN. Přihl.a inf.Tschechische kath.
Seelsorge D-8000 Munchen 5. ,Klenzerstr.66
tel.089-2604062
1. - 3. 3.

DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU nemůže vést P.
Cyril, je zaneprázdněn a v cbbě, kdy
je volný, nemají sestry místo. Povede
je P.Josef ČUPR, S.J. z Vatikánského
rozhlasu. Přihl.u P.Vondry
15,-17.3.

EXERCICIE V BETHANIEN
má Otec biskup J.ŠKARVADA
přihl.P.Birka nebo ostatní misionáři

21.-24.3.

VELKÁ POUř V EINSIECELN, slavnostní kazatel
Otec biskup škarvada. Bude udělovat sv.biřmování.
Kdo ještě nebyl biřmován a chce přijmout tuto
svátost křesťanské statečnosti, ať se přihlásí
u svého misionáře-je nutná duchovní příprava.
2.6.
XV. POLŤ V ELLWANGEN k sv.Cyrilu a Metodovi

6.7.

ZÁJEZD K DO ARS U, PARAY IE MJNIAL A NEVERS do Francie, některou
ze dvou posledních nedělí v červnu - včas oznáníme data a podrob.
POUŤ DO RÍMA na oslavy 1100 let od smrti sv. Me
toděje. PřihlxP.VONDRA, 8735 St.Gallenkapel. Do konce
února je nutno zaplatit zálohu 100 frs.Slož.zašleme 2.-8.8.

DIAMANT

nevinnou záminkou a pak ho nechám s váni o samotě."
"Tohle je nějaký diamant? Sedm set liber "Výborně. A kdy ho přivedete?"
za tenhle škvár? Má cenu tři stovky. Ale "Zítra ve čtyři."
lidé milují velké kameny, třebas mizerně "To se hodí,"poznamenal si do doktor Trotz.
zbarvené, ale jako ořechy. Já sbíral kdy "A teň, prosím, malou zálohu, "vytáhnul jsem z kap
si diamanty. Miluji je."
sy dvacet tisíc šilinků a podal mu je.
"Ty jsi kupoval diamanty?"
"Přejete si stvrzenku?" natahoval ruku pro péro.
"Jen blázni je kupují,"řekl Karměsin.
"Ne "odpověděl jsem. "Jen řekněte vašim lidem, aby
"Diamanty se kradou. Já byl z největších mě zítra bez ptaní uvedli do vaší čekárny."
zlodějů všech dob. Slyšel jsi, jak jednou "To je samozřejmé."
zmizel diamantový náramek za čtyřicet ti Pak jsem šel ke klenotníkovi. Ukázal jsem vizitku
síc a smaragd v ceně deseti tisíc?"
profesora Trotze a představil se jeho jménem.
"Kdysi jsem to četl!"
"Hodlám se zasnoubit a chtěl bych pro svou snouben
"To byla moje prácička."
37 ku vhodnv dar. Zatím je to důvěrná věc, proto pro
"Pojä od té skříně!"pobídl jsem ho.
sím, abyste o tom pomlčel. "
NAŠE KRIMI
"V téhle výloze je smetí. To mě nezajímá. "Ovšem, pane profesore!"
Jdeme na čaj!" Našli jsme čajovnu a used "Chtěl bych jí dát něco skvělého. Třebas tento ná
li: "Mluvil jsi o náramku,"připomněl jsem. ramek." Ukázal mi jej.
"Stalo se to kdysi ve Vídni. Žil jsem
"Má snoubenka je bohužel právě trochu nemocná. Leží
dobře, ženy se za mnou otáčely, muži skří v sanatoriu."
pali zuby. Byl jsem tehdy fešák! Jednou "Chápu,"mrknul na mne klenotník a myslel si, že
jsem viděl ve výloze diamantový náramek. psychiatr nachytal bohatou
Jiskřil se, třpytil, přitahoval jako nag- klientku. Zkrotil jsem ho
net jehlu. Skoro na mne diamanty kývaly. pohledem:"Půjdem spolu do
Cena na něm nebyla, ale soudil jsem, nej sanatoria a náramek jí
méně čtyřicet tisíc. Osud mě poslal do
ukážeme. A ještě zásnubní
Vídně pro tenhle náramek. A rozhodl jsem prsten se smaragdem."
se, že musí být můj.
Klenotník dal obojí do
Tehdy bylo ve Vídni moc psychiatrů. Kde pouzdra a to si připou-(
kdo jezdil do Vídně - bud se léčit nebo tal řetízkem. Pod ka
si otevřít ordinaci. Vím, že někteří lidé bát schoval pistoli.
jsou zralí pro psychiatra. Ale ti, co k
"Správně, že umíte svůj
němu chodí, potřebují obvykle vyléčit se majetek chránit!"
ze své touhy po psychiatrovi.
Vrátný nás pustil do
Tenkrát tam byl v módě nějaký psychiatr sanatoria, komorník se
Trotz. Chytrý chlapík a myslím, že i dob ukláněl, asistenti rovněž.
rý psychiatr. Potrpěl si na luxus a na pe■Klenotník nepochyboval, že
níze. Do jeho sanatoria se sjížděly boha mi sanatoriun patří. V
té ženy z celého světa. Skvělé sanatoriunv Troztově čekárně jsem
plné výborných asistentů a služebníků.
ho poprosil, aby mi náramek i
Sotva jsem si vzpomněl na Trotze, věděl prsten půjčil, že ho ukáži snoubence a hned se vrá
jsem, že diamanty budou moje. On se totiž tím s jejím rozhodnutím. Dal mi klenoty. Já zašel
nikdy nedal fotografovat a málokdo věděl, do ordinace a zašeptal Trotzovi:"Pst, bratr čeká
jak opravdu vypadá.
v čekárně, já odejdu zadem........Aby se nerozčílil."
Zašel jsem k němu a podal mu vizitku jed A tak jsem odešel s pokladem v kapse." Karmesin se
né ze vznešených francouzských rodin rozesmál a když se uklidnil, pokračoval.
hrabě Bourgogne. To se mu líbilo.
"To byl vtip! Profesor vyšel do čekárny. Klenotník
"Rád bych se poradil o delikátní věci, o řeklVKde je pan profesor? Kde jsou mé klenoty?
svém nešťastném bratrovi,"začal jsem. "Je 'Jen klid, "řekl profesor. "Kde jsou mé diamanty?"
sice normální, až na jednu výjiirku: zmín "Promluvíme si o nich!""Maj smaragd! "vykřikl klenot
ka o klenotech ho uvádí v zuřivost. Kdy nik a vytáhl pistoli. Trotz ho jediným hmatem od
byste mu ukázal diamantový náramek, nebo zbrojil a dal nešťastníka spoutat svěrací kazajkou.
se o něm jen zmínil, začne zuřit. Napřed Pak mu dal injekci, po které usnul a trvalo skoro
jsme mysleli, že ho to přejde, ale je to dvanáct hodin, než se věc vysvětlila. To už jsem
čím dál horší. Jen si vzpomene na klenoty, byl na cestě z Vídně, přestrojen za maharadžu! To
a už vyvádí. Je to pro nás trapné."
bylo dobrodružství! To byly klenoty! Teň je to bez
"Zajímavý případ,"řekl Trotz.
cenné smetí. Ty bych ani nekradl. Mimochodem, máš
"Zaplatím cokoliv, jestli ho uzdravíte!
nějakou cigaretu? Ne? Tak se pojňme aspoň trochu
Ovšem bratr nesmí tušit, že ho vedu do sa"projít!"
Gerard KERSH
natoria. Snad ho sem vylákám pod nějakou

Deník emigrantky
Týden před začátkem Olympijských her
nás postavili před volbu: vezen/ nebo
em^^xce. Volily jsme Západ. 20. Červ
na jsme se my, zakladateílky hnutí
žen, octly ve Vídni. Na naše místa
nastoupily hned další křesťanky a^
hnuté žen se nepodařilo rozbít. Muj
zpovědník sí přál, abych emigrovala
a ne šla do vězené a na cestu mi dal
své požehnané. Emigrace byla tedy i
výrazejn poslušnosti církví.

29. 7. 1980.
Přišla jsem do Vídně. Co jsem cíti
la? Byl první dojem pocti svobody?
Ne! Svobodná jsem byla i v Rusku.
Svoboda je dar Boží. Je to závazek,
ale není to právo...

jún otázky postavená ženy z vtastnZ zkusenostZ.
Hovoaáta jsem o kěestanstvZ o pojmech. ocčó-íen
cZaôáma a. psychoanatysy, o tom, že jsme v
káestánstvZ paekonaty nasZ detánskost a
jednostaannost a staty se dospěZýmZ. Pozoaovata jsem, že pao ne je káe^tanstvá
jen soustava maavnách páedptsa a systém
zákaza. I NejsvětějŠá Panna chápaty
jako staach nahánŽjZcá maavná abstaakcZ, paave ta, kteaa je nám tak
btázká.
To byto mé ŠtestZ, hovoaZt o Matce
Boží, k tZdem, kteaZ až dávno o
káestanstvá nic nestyseZZ. Mtavát
6 táskoa o ná tam, kde jZ paomenZ
tá v mntvy maavnZ ZdeáZ, kde sZ na
nZ anZ nevzpomenou nebo se jZ bojZ
O tom jsem nikdy anZ nesniZa.
Západná ^emZnistky s e mZ zatZm ne
podaní páesvédčit. Vo baž je, když
vZdZ, jak účinné je káesúdnstvZ v
paaxZ, jak úspešné s e prosazuje paoti pšekážkám. A snad jún Pán take
jedno a zjev Z, co páše sv.Peta v I.
tíšte: "Spáse 4 e má kaástZt sndce
ozdobami nepomZjejZcZmZ:dobaotoa a
tichostá dacha."

1.8.1980.
První interview, dopisova
telé. Sotva jsme přišly
na Západ, musíme vyšlapo
vat na veřejností. Mluvím
v obrovském sále, nadše
né přijeté, potlesk. Nedávno v Leníngradé jsem lekala, kdy me zbi
ji na ulici, hodí pod auto
20.8.1980.
nebo zavřu a do blázince.
VidéZa jtern v teZevZzZ po pave nábožen
Jakoby to bylo včera, co
ské vysZZáná. Věkuji Boha, Že je a nás
se mi vyhýbali bývalé
ateismus a ne"náboženské vzdčtánZ."Co
spolužáci, rodile se za
ten maž na obaazovce detaZ, je schopné
mne styděli...
vyhnat tidZ z CZakve spZá, než to nejneZde jsem nic takového nepozo
'sZkovnejšZ žvaněná naŠZch ptačených
rovala; jen jsejm strašné unave
ateistu.
ná a ráda bych se vyspala, nadý
7.10. 1980.
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chala vídeňského vzduchu. Otázky
Jak tajemná je svoboda. Jako vzdach. Začnem sZ jZ
jsou státe stejné: "Jak začalo v Rus
cenZt, když jZ ztaatZme. Vidím, že čtovek Západa
ku hnuté žen? Čin se lišt od západního
je nesvobodný. A páece je háavnZ, aby taocha toafeminismu? Co přinesla ruská revoluce 1917
žát po svobodě. Zde se paojevaje nZhZžZsmas jZnak
ruské žene? Jaké máte další plány?"
než a nás. Veeaa záuZa nad ^aank^oatským nádaaPo několika tiskových všeobecných konferen žZm obaovská pZsmena MM. Ptaáa jsem se poavodkyně
cích přišli novinári, lekala jsem, že při co to je-snad symboZ, néco duZežZtého. RekZa, že
jdou katolíci, protestanti, někdo z našich je to aekZama na sekt. Vo všeho se vtZaá obtížný
ve vire. Nepřišlí vůbec! Nejvíc mě obléha
svet aektamy. V kZně se sagestívně mZavZ o paáška
ly feministky.
na paanZ, o jakéms Z kaatáčZ, jako by to byty neHlavní, téma, které roznítilo boj s feminist
dotknateZné a nejdaZežútějšZ věcZ.
kami/bylo křes táns tví. Musela jsem se nemá
áte o tom, co je skatecně nepostaadatetné, o dašj,
lo namáhat, abych ukázala, že "ruský femi
o smysta žtvoúi, o spáse, o tom se stydá hovoaút
nismus" má náboženský charakter a že moder dokonce Z kněžZ. Paevaácený, aozeavaný svět'.
ní ruská žena najde svobodu a útěchu, silu
pro život a odvahu jen v kostele. U nás se 20.7.1985. MtavZZa jsem ke katotíkum v LZncZ. Po
dosud jen církev zabývala"ženskou otázkou". paednásce me obktopZtZ tZdé a ptaZZ se. VZdeta
Jen ruští duchovní řeší, palčivé problémy vý -jsem staašZ aehotnZcZ a když jsem chteta na nádaa
chovy, nešťastných manželství, potratu, al žá, zadažet mě mtadý kněz, že chce se mnoa někdo
koholismu. Ľ kostelích je 90 I žen. Pokusi mtavZt. ŘehotnZce mí se stzamZ v ocách aekZa, že
až se ctyáícet tet denně modtá za obaácená Paska
la jsem se říci západním přítelkyním, že
Církev je. nej životnější na světě, Že je to a dnes konečně se od zZvého svědka dověděta, že
tajemné Tělo Kristovo.. .Me mystice vůbec v Paska podivuhodným zpasobem totZk tZdá našto
nerozumnely. Pak jsem se pokusila vysvětlíš
................ --Tatjana G O R I Č E V A

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
22.12.“Sobota 19.hod, WINTERTHUR-St.UlrichkircheRosenberg

23.12.-IV.neit. adventní - 9/15 Ruti-Tann-kaple u katol
KOSTELA. CURYCH ~ V 19 HOD,AEMTLERSTR.^5.
24,12,- ŠTEDRÝ PEN
Slavná pBlnocní

mSe sv,s detským sborem a hudbou

21/00 hod.-Winterthur - ve velkém kostele
23/00 hod.-Curych-Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstr.45.
18/00 hod.-Bern - Dreifaltigkeitskirche
22/3o hod.-Luzern - St.Peterskapelle
18/00 HOD,-CORTAILLOD/ KOSTOL SV.PETRA
22/3o hod.-Lausanne/ Chapelle du Servant
25/12, - SVÁTEK BOŽÍHO NAROZENÍ (Hod Boží vánoční)
9/00 HOD.-ScHAFFHAUSEN/St,PETERSTR.il,KAPLE

11/00 hod. - Ruti-Tann-kaple u katol.kostela
19/00 hod. - Curych - Herz-Jesu KirchE/ Aemtlerstr.45,
10,3o hod. - Solothurn - Spitalkirche
18/15 hod. - Aarau - kostel sv.Petra a Pavla u nádraží
10/00 hod. - Friburg-v kaplnke Mari anistov, Rue de Faucigny
18/00 hod, - Ženeva - 14 ave du mail, v kostole sv.Bonifäca
18/00 hod. - St.Gallen-Herz Jesu Kapelle v katedrále-vchod ze
26.12. - S V Ä T E K SV. S T E P Ä N A/ prvomučedníka

39
dvora

19/00 - Curych- Aemtlerstr.45./Herz-Jesu Kirche

10/30 - Z U G - Loretokirche
29.12. SVATÉ
RODINY - 18,00-BERILDrei faltigkeits-,
19.00. - Winterthur-St.Ulrichkirche-Rosenberg kirche
30,12. Svátek sv.rodiny-ježíše, josefa a marie
19/00,- CuRYCH-ČTEME PAST.LIST

:VÝZNAM CÍRKEVNÍHO SŇATKU.

10/oo - Lausanne/ Boulevard de Grancy 29
10,3o - S0L0THURN-SpITALKIRCHE
19/00 - Lucern/ St.Peterskapelle

31.12, - Sv,SiLVESTRA-DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA
19/00,- Winterthur- ke cti Panny Marie, Matky Boží - St.Ulrichskírčhe
17,00 - Curych - děkovná bohosluŽba-Herz Jesu Kirche-Aemtlerstr.45.

1.1,
11,15
19,00
18,00
19,00
5,1,
19,00
6,1,
9,15
19,00

-SLAVNOST MATKY BOŽ í,PANNY MARIE
- Baden - Sebastianskapelle
- Lucern - St.Peterskapelle
- St.Gallen - Herz Jesu Kapelle v katedrále - vchod z nádvorí
- Curych - zahajujeme Nový rok
-Tříkrálova

bohoslužba

- Winterthur - St.Ulrichkirche- Rosenberg
-SLAVNOST
ZJEVENÉ
PANE
- RÚTI- TANN - kaple u katolicke'ho kostela
- CURYCH - Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr,45.-

zpívá" detský sbor

G. BROWN

ANO, MADAM !
KNOFLÍKOVÍ KRÄL A JEHO NEPROVDANÍ SESTRA. vědčí sama sebe, že její předek sloužil ve štábu v
Jako ovce, která má málo rozumu nebo vůbec bitvě u Hastingsu a za rok ji nepozná ani vlastní
žádný a žene se do přeplněného stáda místo matka - a také si to nebude přát.
aby zůstala v pohodlném osamocení, tak i Za tři měsíce vyhlížel Peabody tím, čím byl, ale
Nej lepší, tj. Nejbohatší mají ve zvyku se
jeho sestra už vypadala jako to, čím chtěla být.
shrcmaždovat v určitých reservacích londýn V hlase i chování byl už nádech domýšlivosti., za
ského West Endu. Nejsou tam dony lepší než chvěla se při zmínce o masité snídani, napjatým a
v méně elegantních čtvrtích, spíš jsou hor neústupným přemáháním dosáhla toho, že prozradila
ší, ale je po nich poptávka mezi lidmi ,kteř: v řeči jen asi šestkrát denně svůj severní původ.
se rodí velkými, kteří dosahují velikosti Na knoflíky si nedovolila vůbec pomyslet.
koupí a jimž věnovala velikost vláda jako Byla to kostnatá žena, asi pětačtyřicátnice, s
odměnu za vykonané, blíže neurčené služby. dlouhým ostrým nosem, chladným, ale inteligentním
Hereford Street je tu ulicí nejvybranější. zrakem a pevnou bradou. V nenápadném, ale drahém
Kdo tam chce bydlet, musí být a/z výjimeč bytovém zařízení,byla by její podoba s členem sta
ně dobré rodiny,b/výjimečně bohatý,c/obojí. ré hraběcí rodiny oklamala každého až na člena
Musí také vydržet nepohodlí viktoriánských staré hraběcí rodiny.
dcrnů, vychrtlého a melancholického vzhledu, "Jsi pošetilec,"řekla beze hněvu,"musíme se chovat
s malými okny, rozsáhlými podzemími míst přiměřeně našemu postavení. Nechceš-li stolníka.."
nostmi, nesčetnými schody a primitivním po "Ne?"řekl Peabody zasmušile."To není práce pro dotrubím. Jejich nájemné je však obrovské.
spělýho člověka. A k čemu potřebuju komorníka?
Albert Peabody seděl v šerém salonu svého Nejsem eště takovéj mrzák, abych si nedoved na
donu, kouřil doutník, podobající se malému vi íknout svý vlastní kalhoty!"
torpédu a hašteřil se se svou sestrou Emi Slečna Peabodyová se usmála podrážděným úsměvem
lií. Malý, široký starší pán s obličejem člověka, který má co dělat se svárlivým dítětem
jako měsíc, nedostatečným přídělem zrza
podprůměrného rozumu. Měla ráda svého bratra, ale
vých vlasů a ušima jako ucha od džbánu. Ma jeho tupohlavost-jak tomu říkala-ji někdy rozčilo
lé, modré, ostré oči, bezvýrazný nos, a
vala. Měla společenské ambice a prostředky, aby
ústa schovaná před zraky zvědavců rezavým jich dosáhla a byla rozhodnuta nenechat si bránit
knírem, podobajícím se vodopádu. Nové šaty jeho neochotou ke společné práci.
se na jeho nevzhlednou postavu nehodily;
"Nemá smyslu se přít, Berte,"řekla pevně. "Musíme
nápadný byl zlatý řetěz u hodinek takových mít komorníka. V každém domě v této ulici je komor
rozměrů, že vypadal, jakoby majitele staho nik. Sir Charles ho má také, a sira Charlese by
val. Bystrý pozorovatel by hned uhádl, že sis mohl dvakrát koupit. Chceš-li dělat politickou
je to člověk, který vlastní silou nashro kariéru, musíš ji dělat pořádně. Pan Mountain si
máždil velké jmění a je na rozpacích, co
dal spoustu práce, aby ti našel vhodného muže a já
s ním dělat.
si nepřeji, abys byl tvrdohlavý a všechno zkazil!"
"Kams dala rozum, holka,"řekl pohněvaně
Peabody nevrle zavrčel, zdvihl se ze židle, při
sestře,"já - a komorník!"
40 stoupil k oknu a zadíval se na ulici. Pokud šlo o
"Alberte, jsi pošetilec,"řekla Emilie
jeho obchod, dovedl být nehybný jako jankovitý
Mužský parvenu, který se vetřel do Společ osel, ale v každém dcmácím sporu se sestrou měl
nosti vchodem pro personál, nedosáhne nik oeznadějnou nevýhodu v ton, že dával přednost
dy - i když ho budou přijímat vévodkyně,
klidnému domácímu životu.
oblékat mistři-krejčí, pochlebovat mu lor "No tak dobře,"řekl resignovaně."Tak si dělej,jak
dové - toho, oo rozlišuje ušlechtilou a
chceš, holka. Ale varuju tě - jestli ten komomicpravou věc od umělé nebo skorém dobré věci. cej chlap bude mi chtít ráno navlíkat kalhoty, vy
At se stýká sebe častěji s nóbl lidmi, do letí jako cukrář, rozumíš? Pouštím se do politiky,
konce života se bude cítit jako ryba v kle protože ně zajímá a protože musím něco dělat, ale
ci.
seš na omylu, když si myslíš, že ze mne uděláš něŽena bude za podobných okolností potřebovat jakýho módního panáka. Na to sem já moc starej,
asi tři měsíce, aby přizpůsobila svůj hlas, rozumíš? Tihleti lvi salónů, ti se musej krotit,
chování, zvyky, vzhled, neřesti a garderó pokuS jsou mladý. Jako tenhle,"ukázal z okna na
bu novénu postavení. Za šest měsíců přes ysvětlenou svou velkou rukou.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Gomy světícím biskupem diecéze Krakov. Také
9.11.zemřel Otec Bohumil HORÁČEK, jesuita. čenstochova má nového biskupa - 49 letého dosa
Nar.se 1913 v Šošůvce u Brna, studoval u
vadního rektora semináře v Krokové, Msgra Sta
jesuitů na Velehradě, noviciát prožil v
nislava Nováka. Stal se nástupcem loni náhle
Albertině v Polsku. 1933-34 absolvoval stu zesnulého biskupa Stefana Barely.
diím filosofie v Krakově, v r.1936 maturo Tisk lidového misálu pro východní Německo pře
val na řádován gymnásiu v Praze-Bubenči.
vzalo v licenci od nakladatelství Freiburg/i.B.
Teologii studoval na Bobolanum v Lublině,
katol.nakladatelství sv.Benna v Lipsku.
kde byl v r.1939 vysvěcen na kněze. Váleč Kardinál -sekretář Casaroli a zástupci Čile a
ná léta prožil v Polsku, Rusku a ČSR. V r. Argentiny podepsali protokol o urovnání Beagle1943 byl v daně jesuitů u sv. Ignáce v Pra konfliktu.
ze zatčen, z vězení ho vysvobodil konec vál•21.10.-na Světový den misií - prohlásil sv.Otec
ky. Po krátkém působení jako superior v
blahoslaveného Miguela Febres Cordero z kongre
Těšíně a své třetí aprobaci na Velehradě
gace křest.školských bratří za svátého.
studoval na Orientálním ústavě v Římě vý
V den šestého výročí svého nastoupení na úřad
chodní teologii. Tan promoval a stal se po náměstka Kristova navštívil sv.Otec nove otevře
zději rektorem Kolegia Russika v Římě, dal nou výstavu "Rafael ve Vatikáne"a nové místnos
ších pět let byl spirituálem na téže kole ti archivu u sv. Petra.
ji. V r.1966 se ze zdravotních důvodů/srd- Nobelovu cenu míru na rok 1984 dostal ANGLIKÁN
ce/uchýlil do lázeňského donu Wildbadu
SKÝ barevný biskup Desnont Tutu z již .Afriky za
Einodu ve Štýrsku jako duchovní správce do svůj boj proti oddělení ras v Již.Africe. Bis
mu. Jednou dával v Brixenu výborné exerci- kupy s plnou mocí světit kněze mají pouze kato
cie členům Velehradu, tam jsme ho poznali
líci a pravoslavní, řádní nástupci apoštolů,
jako mimořádně inteligentního, zbožného,
ostatní mají pouze hodnost, ale ne pravomoc.
dobře informovaného a obětavého kněze. Vel Na vídeňském 28.kongresu Mezinárodního sdružení
mi bolestně nesl úpadek v Církvi i v řádu k odstranění otroctví, který se zabýval prosti
a jistě ho potěšily obrodné snahy sv.Otce tucí jako formou zotročení žádala filipinská
i nového generála jesuitů Kolvenbacha.
řeholnice Maria Soledad Perpinan vetší a meziná
Berlínský biskup kard.Joachim Meisner -je rodní rozšíření boje proti tzv.sex-turismu v
ho rozhovor s dětmi jsme uveřejnili - osla třetím sváté. Sestra Maria je koordinátorka Hnu
vil šesté výročí nastoupení do úřadu bis
tí třetího sveta, proti vykořisťování zen. Pouká
kupa společnou mší svátou s polským prima zala na to, ze v posledních letech se kromě sexsem Glempem a svým světícími biskupem Weide- turismu rozšířily další formy vykořisťování ne
rem ve východoberlínské katedrále sv.Hed-. jen zen a dívek z nej chudších vrstev - např.
zprostředkování ’’nevést” do bohatých zemí nebo
viky.41
4.11.navštívil sv.Otec Aronu, rodiště své získávání nevédomých dévcat jako pracovních sil
ho patrona sv.Karla Boranejského a přemlu především do arabských olejových států - v obou
vil o něm při Anděl Páně. Sv.Karel byl
případech jsou dívky přinuceny k prostituci příbuzný tehdejšího papeže, proto byla je ale získávají se i výrostci k homosexuelnímu
ho kariéra rychlá, ale to ho neodradilo od zneužívání. Protože tyto akce rozvojovým zemím
horlivé snahy o svatost. Byl biskupem v
vynášejí peníze, kryjí je místní politikové,
Miláně - tehdy pod jeho pravomoc patřila i policie i justice, kteří berou rovnéž úplatky.
část Švýcarska - a jedním z hlavních nosi Podobnou situaci vylíčil také brazilský knéz
telů pronikavých reforem Tridentského sně Hugues d 'Ans, zakladatel pro osvobození ženy v
mu, které upevnily Církev v bouři hromad
Sao Paulo v latinské Americe.
ných odpadů k protestantismu a anglikanis- Sv.Otec předal každému z předsedů latinsko-amemu. Od jeho smrti uplynulo 400 let.
rických biskupských konferencí velký dřevěný
1.11. sloužil sv.Otec mši sv.za zemřelé na kříž jako znanení příprav na oslavu 500 výr.za
římském hřbitove Verono. Při Anděl Páně po čátku hlásání katolické víry v lat.Americe.
žádal přítomnéj aby se modlili za všechny Pokus nacistů přinutit kvalitní némecké dívky k
tomu, aby rné.ly s nacistickými "kádry"déti byl od
oběti násilí.
44 peruánských biskupů, kteří byli na po souzen jako zločin v Norimberku. Dnes se prodá
vinné/ad limina/návštěvě v Římě, sdělili
vají anonymní mužská semena asi na dvaceti"Oplodpři tiskové konferenci 7.10., že naprosto ňovacích"klinikách v USA, roztřídéná podle veli
kosti, barvy vlasů, váhy ap. Tyto praktiky ^tej
souhlasí s dokumentem Kongregace víry o
"teologii osvobození"a jsou za něj sv.Otci né jako "půjčená matka", která porodí neplodné
žene díté ze semene jejího muže, jsou katolic
i kongregaci víry vděčni.
27.10.jmenoval sv.Otec faráře farnosti sv. kou Církví přísné zakázány. Ničí vztah mezi lid
mi a jsou nepřirozené.
Maximiliana Kolbeho v Osvětimi 3 Kazimira

po mně ptal jeden pán, přivedte ho k
mému stolu. Je to kamarád od státní
inspekce!"
Prodavač doporučuje zákazníko
Lékař prohlédl pacienta: "Čeho byste
vi ke koupi želvu. "Tenhle
se raději vzdal? Zen nebo véna?”"To
záleží, na ročníku, pane doktore. "
druh želv vydrží naživu dvě
Turisté prohlížejí v Itálii zubem ča
stě let!""No, to jsem zvědav!"
su poznačené antické sloupoví. Náhle
Kolik vyděláváte měsíčně, pane
se Milan zastaví: "Tati, tady se mamin
Kovák?""Slabé tri tisíce. ""Ko
ka učila řídit auto?"
lik přesně?""Sedmnáct set. "
Automechanik sděluje zákazní
Pan Novák potkal známého, důkladné
zafačovaného. "Kdo vás ták zřídil?"
kovi: "Tyhle součástky se k va
ptal se vydesené. "Ale pes, o kterém
šemu autu nehodí."" To je mož
jsem si myslel, když neštéká, tak
né, ny se na té křižovatce
nekouše."
srazili tři!"
Maminka ukazuje synkovi nového brat
Soudce se ptá svědka: "Původně jste říkal,
ze obžalovaný vám dal dvě facky a ted tvr říčka. "No dobře, mami, ale myslím, že jsou věci,
které bychom potřebovali nutněji."
díte, Se vám dal čtyři.""My se mezitím
"Žádosti stran vyřizuji až po druhé reklamaci. "
znovu potkali."
"Proč o svém bývalém šéfovi mluvíš jako o "Proč?""Aby to nevypadalo, že nemám co délat. "
mezinárodním formátu?""A není to pravda? "Na maj vkus se můžete spolehnout,"povídá zahrádS klidem Angličana a šarmem Francouze dove-kář sousedovi. "Radím vám, do vaší zahrádky by se
de hovořit o věcech, které jsou pro něho hodil spíš menší trpaslík s červenou čepicí!"
"Jak můžeš klidné spát, když más tolik véřitelů?"
španělskou vesnicí!"
"Nejsem dnes jaksi sama sebou, "vzdychá man- -"Ale ti mé obtéžují jen ve dne, ne v noci. "
Selka. "Ale to je výborné. Strávíme spolu "Když jsem byl ve Skotsku, "vypravuje světák známým,"tak jsem chtěl zjistit, jak je to s tou pro
příjemný večer!" volá muz radostně.
"Tak oo, Helenko, budeš učitelkou?""K tornu slulou skotskou šetrností. Zastavil jsem jednoho
Skota a řekl: "Vy, Skoti, prý si necháte pro ši
nemám dost trpělivosti. Raději bych se
provdala za pana Dvořáka. ""Ale k tomu zase link koleno vrtat." Zamračil se a mlčky hodil do
kanálu libru!"
nemá dost trpělivosti on!"
Malíř portrétoval dámu, která během jeho "To bylo ale hloupé gesto!"
práce třikrát změnila barvu vlasů. Malíř "Jistě! Libru jsem vylovil, ale za vyčištěni obnervózně podotknul: "Madam, bylo by rozumné, ,leku jsem musel platit dvě libry."
Na záhradě si cte muž noviny. Kamarád se ptá, kde
kdybychom se dohodli, kdo z nás vlastně
má manželku. "Ale tamhle pod autem! ""Prosím té,
maluje. "
"V naší čtvrti budujeme nový park. ""A oo snad nenecháš ženu, aby ti spravovala auto?""Proc
jste udělali s tím starým?""Z toho už je ne? Já také za ni umývám nádobí. "
Běhá rozčilený manžel kolem svého vozu, kope do
dávno parkoviště."
"Kolik by stálo dvanáct obrázků?"ptá se záněj a nadává. "Ale Jožo, proč tak nadáváš a kopeš
kazník fotografa. "To vám řeknu az potom. do auta?""Jen se na auto podívej! Rozbitý blatník
Ted se posadte a. příjemně se usmívejte. " promáčknuté dveře, zadní nárazník je úplně pryč!"
"Nezdá se ti, že by v poslední době měli "Za to přece auto nemaže, ale někdo jiný.""Mlč!
lidé strach o peníze?""Ani ne.""Představ Copak si myslíš, že by manželka dovolila, abych
si, kamarád mi před týdnem půjčil dvě stovjí tak nadával?!"
Manžel povídá o dovolené zené-."Přiznávám, že si
ky a dnes už je choe zpět!"
"Pane doktore, rychle přijedte, manžel mě tak krásné počasí nezasloužím a proto odcházím do
hospody ! "
urazil. ""Ale paní, to si musíte vyřešit
sama. ""Já uS to udělala. A ted potřebuje Manželka volá z okna.
"Petře, nemáš chui na
ošetření on!"
zaječí pečínku?""Mám.
"Kdo způsobil havarii?"ptá se policista
Kde je zajíc?""Právě
nad rozbitým autem. "On, "ukazuje žena na
muže."Jak to, vždyí ty jsi seděla za vo nám okousává na zahradě
lantem. ""Ale ty jsi mi hned ráno proroko salát!"
"Nikdy se nesvéřuj pří
val, že budu mít bouračku!"
"Tento měsíc jsem, drahoušku, neplatil vů teli. ”"Proč?""Pamatuj,
42
bec pokutu!""Výborně! Příští měsíc dosta že i ten tvůj přítel
má svého příte le ! "
neš o sto franků méně kapesného. "
"Pane vrchní, vídeňskou roštěnku a pivo,"
objednává host v restauraci. "A kdyby se

HUMOR

VÁNOČNÍ PEČIVO
OŘÍŠKOVÉ CHROUSTÁNÍ.
Z 8 bílků se ušlehá tuhý sníh,lehce
se do něho zamíchá 56 dkg cukru,
trochu skořice, citrónové kůry a
56 dkg na lístky pokrájených
oříšků. Na papiran vylože
ný plech se dávají malé
kousky a zvolna se pečou

dáme na papírem vyložený plech a zvolna pečeme.
Upečené nůžene potřít bílou polevou.

MANDLOVINKY
25 dkg strouhaných mandlí se slup
kou, 25 dkg cukru, celé vejce,
žloutek - vše zpracujeme v tuhé
těsto, vyválíme na prst silně
a formičkouvykrajujeme růz^
tvary.

OŘÍŠKOVÉ PUSINKY.
PAŘÍŽSKÉ TYČINKY
Z 5 bílků tuhý sníh a 42
21 dkg cukru, 21 strouhaných
dkg cukru se gníchá v
loupaných mandlí, lžíce rybízohorké vodě na plotně; až
vé zavařeniny, 2 žloutky, vše
to zhoustne, přidá se
zpracujeme v tuhé těsto, vyválí
citrónová kůra a 42 dkg loupaných, sekaných me plást, potřeme citrónovým leden, pokrájíme
oříšků. Na papírem vyložený plech se dělají na tyčinky a necháme ve vlažné troubě sušit.
pusinky a panaličku se pečou.
KÁVOVÉ TROJÚHELNÍKY
ČOKOLÁDOVÉ HUBINKY.
V těsto zpracujeme 14 dkg strouhaných oříšků,
V míse se utře 14 dkg másla, 17 dkg cukru, tabulku čokolády, půl dkg jemné kávy, žloutek,
3 tabulky strouhané čokolády, přidá se 21
10 dkg cukru, citr.šíávu. Rozválíme, krájíme
dkg strouhaných oříšků, tvoří se malé ku
na pásky 4-5 cm široké, z těch vykrajujeme trojličky, obalí se v krystalován cukru a jen v hránky a víc sušině než pečeme na papírem vylo
bÁLO teplé troubě se pečou.
ženém plechu.
ČOKOLÁDOVÉ HUBINKY S MANDLEMI
OŘÍŠKOVÉ MAKRONKY
20 dkg másla se utře s 3 tabulkami rozehřá Ušleháme z 5 bílků tuhý sníh, zašleháne do něj
té čokolády, přidá se trochu skořice, 14
22 dkg cukru, přidáme citr.kůru, 22 dkg strou
dkg cukru a 31 dkg mletých oříšků. V chlad haných oříšků. Tvoříme malé kuličky, obalíme
nu dobře zpracujeme, děláne malé kuličky,
v strouhaných oříškách a zvolna pečene na papí
potřeme je vejcem, obalíme v sekaných mand rem vyloženém plechu.
lích či hruběn cukru a na papíře ZVOLNA pe
MANDLOVÉ VÁLEČKY
čeme.
2 a půl bílku a 14 dkg loupaných strouhaných
KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE
mandlí
třeme a pak po lžičkách přidáváme 28 dkg va
Umícháme 25 dkg mletých oříšku, 25 dkg cuk
nilkového
cukru a opět půl hodiny třeme. Tvoří
ru, skleničku runu, 3 tabulky strouhané čo
me
kulaté,
trochu podlouhlé a ne příliš silné
kolády a bílek. Zpracujeme v těsto, tvoříme
kuličky asi jako vlašské ořechy, ty potřeme válečky, které obalíme v loupaných, na kostky
krájených mandlích. Válečky klademe na oplatky
bílkem, obalíme v krystalován cukru a na
a upečeme. Když se trochu rozpečou, uděláme na
vzduchu necháme sušit.
nich nožem rýhu, kterou po upečení plníme zava
FÍKY
řeninou.
Zpracujeme těsto z 20 dkg cukru, 10 dkg
KARLOVARSKÉ KROUŽKY
strouhaných ořechů nebo mandlí, 2 lžíce
Utvoří se těsto z 31 dkg másla, 17 dkg cuk
strouhané čokolády nebo kakaa, na špič
ru, 9 vařených lisovaných žloutků, 35 dkg
ku nože skořice, hřebíčku, citr.kůry, J
mouky, z půl citronu štáva i kůra - nechá
2 lžíce runu a vejce. Tvoříme kulič
se odpočinout. Pak se rozválí, vypichují
ky, obalíme v cukru a vložíme do
se z něho kroužky a ty se upečou. Upečené
kousku bílého plátna, okraje přise slepí rybízovou zavařeninou a polévají
tisknene a kuličku lehce roz
čokoládovou polevou.
tlačíme, aby měla podobu fíku.
IŠELSKÉ KOBLIŽKY43
Uprostřed propíchneme špejlí
Rychle zpracujeme těsto z 14 dkg mouky
a necháme sušit na vzduchu.
14 dkg másla, 7 dkg cukru, 8 dkg neNERUDOVY TROJÚHELNÍČKY
loupaných mandlí, skořice a citr.kůry.
Uděláme tuhé těsto ze 14 dkg
Rozválíme na půl cm, vypichujeme kob
ližky a upečeme. Upečené se polévají
strouhaných mandlí, 14 dkg
cukru, 14 dkg mouky, citr.ků
čokoládovou polevou.
ry, 4-6 žloutků, trochu pota
DOBRÉ CHUTNÁNÍ POD STROMEČKEM
še. Zpracované těsto rozválí
me, vykrájíne trojúhelníčky,

KLUB ,
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SCHWEIZ

Ve vězení na venkově byl zloděj, kterého den
předtím chytli při krádeži. Ale ráno byly mří
že přeřezány a zloděj utekl. Inspektor Čmuchálek
hned poznal, že zloději v útěku musel někdo
pomáhat. Jak na to přišel?
•qvaoizdsad agům tups oqau q.vpod 'i^sniu
zC niu cpygN ’dzzMu poao'izddad Hqv 'nyppid zu
-ozoct op qzza iqotusu oqszC noqos s zs osuzpo^Z

ZNÁTE ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY ?
1.Který měsíc je zasvěcen sv.růženci?
2.Vyjmenujte aspoň šest mariánských
svátků? Který je nej starší a který
nejnovější?
3.Které ze sedmi svátostí vtiskují duši
nesmazatelné znamení?
4.Proč je jedním z obrazů Krista beránek
5.Co jsou loretánské litanie?
7.Co je "lavabo"? Kdy se užívá?
8.Co znamená limbus ?
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