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za devět let oslavíme 500 roků trvání novověku. Máme vůbec co oslavovat? Léon Bloy řekl, že
středověk malými prostředky zbudoval velké věci a novověk velkými prostředky buduje malé vě
ci. A to neznal televizi, video, lety do vesmíru, zužitkování atomu...
Středem života středověkého člověka byl Bůh. V novověku je středem pozornosti člověk. Kdo má
velkou ideu, dosáhne imohem větších úspěchů než ten, kdo má menší ideu. A člověk je jistě
podstatně menší než Bůh.
Stefan Zweig píše v úvaze 1st die Geschichte gerecht? o tom, jak málo využívají lidé zkuše
ností z historie. Vlastně je nevyužívají skoro vůbec; kdyby je využili, bylo by dnes lidstvo
přešťastné. Jak lehce zapomene nová generace na trpké zkušenosti generace starší! A přece výsledkem ničení hodnot v dějinách byl vždy rozpad kultury. Nebo katastrofa, která rozdrtila
nesmírně mnoho lidských životů a ještě víc nesmrtelných duší.
Nemusíme se ani učit z dějin. Stačí pohled na vlastní život. Kde jsme se ve svém rozvoji za
stavili? V dětství? V dospívání? V nezralém věku? Nebo jsme oelým životem proběhli v krátké
době a stali se starci a stařenami ve třiceti letech? Kolikrát námi otřásla katastrofa, ustra
šeně jsme slibovali se polepšit, ale sotva zarostly jizvy, sotva jsme se uhnízdili v novém
pohodlí - vypustili jsme všechna předsevzetí z hlavy. Při tom většina lidí ví nebo aspoň tu
ší, že je za svůj život Někomu odpovědná - a částečně i za životy těch, s nimiž přijde do
styku.
Obvyklý krok člověka není kilometr, ale asi šedesát centimetrů. Těm, kdo ještě zápasí o svou
spásu na zemi se říká Církev putující. Putování člověka životem není vždy pohodlné a bezpeč
né. Kristus říká:"Tesná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo je těch, kdo ji na
jdou.” A varuje nás:"Mějte se na pozoru před nepravými proroky; přicházejí k vám převlečeni
za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci."/Mt 7,14-15/.
Vlky potkáváme na každém kroku a brzo je poznáme. Ale vlk v mírovém přestrojení je nebezpeč
nější. Než se nadějeme, přehryže duchovní žíly, kterými do nás proudí z Boha všechny životní
hodnoty a zakousne se nám do srdce. S takovými lidmi nemůžeme debatovat, přátelit se, apoštolovat-proti nim je jediná obrana-pokání a modlitba. Proto
Taťána Goryčeva při výslechu na KGB nemluvila, ale obklo
pila se neproniknutelnou hradbou vnitřní modlitby. Koli
krát se však zklamala, než k této zkušenosti došla!
Nejdeme životem sami. Mažeme být šťastni, jdou-li s námi
přátelé, kteří nás zachytí, když klopýtneme, nasytí laska
vým slovem, když hladovíme, povzbudí, když vpadneme. Ti,
kdo postavili do středu svého života Boha, jsou pro nás
na cestě k Bohu a v boji za křesťanské hodnoty nesmírně
důležití. - Jsou tu ovšem i balvany nepochopení, praskliny
nevšímavosti, propasti omylů... Snažme se je odstranit;pak
si budeme blíž, lépe se poznáme a lepší poznání je jedním
z předpokladů lásky.
Pak budou zase z malých věcí vznikat velké. V rodinách ra
dostný klid a bezpečí, mezi přáteli teplá důvěra, vůči
všem pochopení a uznání.
Ať nás v této snaze posiluje vědomí, že za nás trpí a
modlí se ti, kdo ve vlasti i za těžké situaoe zůstali věr
ni Bohu a své víře.
To Vám i sobě ze srdce přeje redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

nimi 15 kněží a 3 biskupové-mučení za vojenského
Podtajarníkem kongr.pro Nauku víry jmenoval režimu. Spolupracovníci Laghiho považují obžalo
sv.Otec Msgra J.Zletňanského z trnavské die bu za"nejodpomější výmysl, který sleduje kdo ví
céze, který v kongregaci už řadu let pracuje •jaké účely."
Tiskovým mluvčím Vatikánu se stal clen OPUS Pří návšteve římské farnosti Ponte Milvio 11.11.
DEI Joaquin Navarro-Valls/1938/. R. 1961 pro vyslovit sv.Otec přání, aby se duchovní pece ve
mován na doktora mediciny3 stal se docentem farnosti rozšířila i na ty, kdo jsou Církvi vzdá
na univ.v Barceloně. R.1968 promoval z žur leni 3 ač z lhostejnosti nebo nepřátelství.
nalistiky a jako doktor filosofie se stal
V přemluvě 18.11.vyslovil sv.Otec starost o"bor. 1974 římským dopisovatelem dvou Španěl
lestné události v čile." Generál Pinochet je řád
ských časopisů. V r.1977 ho získal pro spo ně zvolený president-ne diktátor, jak někdy slýlupráci španělský deník ABC. Jeho předchůd cháme-a zachránil svou vlast před komunismem.
ce se stal biskupem a apošt.pro-nunciem v
španělská bisk.konference žádá svobodnou volbu
Libérii a Gambii a ap.delegátem v Sierra
školy. Gener.sekretár biskup F.Sebastian vysvet
Leone a Guinei. Zástupcem Dr.Navarra byl
lil 10.10.v Madride žurnalistům, že se sice bis
jmenován P.G.Nicolini; jeho předchůdce P.
kupská konference přimlouvá za stejné možnosti a
Pastore se stává sekretářem komise pro sdě spoluhlasování, ale žádá to i pro katol.školy.
lovací prostředky 3 místo P.Pancirolliho.
Cirk.představitelé a katolíci chtějí uhájit své
Místo svého otoe přijala Nobelovu cenu v
školy, ohrožené socialistickou vládou/v níž sedí
Oslo doora Jaroslava Seiferta.
tři odpadlí kněží/.
Jugoslávští biskupové znovu zakázali poutní Asijští biskupové se mají snažit, aby se čínská
zájezdy do Medjugorje .Biskup z Most aru
"vlastenecká"církev znovu spojila s celou Církví.
Msgr Zanič prý chce všechny františkány od Prohlásila to skupina biskupů na závěr své cesty
stranit ze své diecéze a v závěru neoficiál po čínských městech.
ní zprávy o 23 str.uveřejněné 30.10.mr.tvr- K výr. 1600 let od smrti papeže Damasa I. /366-384/
dí3 že zjevení je kolektivní hysterie. Kard. vydala vatik.pošta tři znové známky, a pohledni
Ratzinger řekl3 ze pravost zjevování P.Ma ce s 5 motivy: portrét Pavla V., Lva XIII.,sesta
rie v M.se nedá vyloučit. Zjevení je ukonče vu dokumentů se zlatými pečetěmi, dopis čínské
no J. Kristem, ale nemůžeme bránit Bohu mlu císařovny Eleny papeži Inocenci X.a grafické zob
vit k dnešnímu člověku prostřednictvím pros razení nových prostor vatik.tajného archivu.
tých lidí a dávat tak znamení Bozi milosti. Něm.vydání Osservatore Romano z 21.12.uveřejňuje
Sv.Otec navštíví od 26.1-6.2.Venezuelu,
apoštolský list sv.Oloe na závěr biskupské syno
Equador, Peru a snad i Trinidad/Tobago. V ch : REOCMCILIATIO ET PAENITENTIA. Je adresován
Peru se vyrazí na 10 tis.stříbrných mincí na celé Církvi a pojednává o smíření a pokání v
památku této návštěvy, na líci podobizna sv. poslání Církve dnes. Má tři díly.
Otce s katedrálou Liny, na rubu peruánský a Xard.Opilio Possi povolal sv.Otec 29.11.do před
vatikánský znak. V Lime začala arcidiecéze stavenstva papežské rady pro laiky. Býval apošt.
vydávat časopis Jaminardo juntos/Jdeme spo nunciem v Rakousku a je v stálém komité pro svět,
lečně/, kde budou články o životě sv.Otce a eucharistické kongresy a v komisi pro posvátná
úryvky z jeho dokumentů.
místa Pompei, Loreto a Bari.
22.11.přijal sv.Otec účastníky mezinár. za Nový generál jesuitů Kolvenbach zahájil v řádu
sedání o technologickém rozvoji Afriky.
zdravou nápravu, vyloučil z něho Sigismunda KripOslavil svátek sv.Cecilie mší sv.v její ba pa, kterého vypověděl biskup z Innsbrucku pro
zilice 3 za doprovodu Cappela Sistina a stu jeho podvratnou činnost v řádu. Ve Stuttgartě se
dentů papežského institutu pro cirk.hudbu. věnoval zaučování dospívajících do sexuálního ži
24.11.skončila konference na téma"Modlitba vota-jak to sán popsal v časopise Die Zeit. Vy
v učitelském úřadě JP Ilľpobožností před
loučen z řádu/a prakticky i z Církve/je bratr
Nejsv.Svátostí. "Modlitba je úkol Západu"
básníka Cardenala Fernando, od r.1984 ministr
prohlásil v přemluvě sv.Otec.
pro výchovu v komunistické Nicaragui. Dekret o
Při promluvě k spolupracovníkům soukromé
vyloučení poslal P.Kolvenbach všem provinciím,
rozhlasové stanice ve Veroně zdůraznil sv. Cardenalovi jej předal provinciál středoaner.pro
Otec3 ze správné informace a věrnost učitel vincie. Za Cardenala se postavilo asi 70 osob,,
skému úřadu Církve mají být vedoucími moti z toho 30 kněží, že vyloučení z řádu je"znevy pro katolickou vysílačku. Týž den osla užití moci". Jedním ze tří slibů řeholníků je
vil kard.sekretář Casaroli 70 té narozeniny poslušnost. Všichni komunisté na západě jsou
a následující neděli sloužil mši sv.ve vě vyloučeni z Církve, nejen z nařízení Pia XII.,
zeni pro mladistvé Casal del Marmo.
ale i Kristova: Nikdo nemůže dvěma pánům sloužit
Tisk.úřad sv.Stolce odmítl 4.11.rázně námitNa svátek Neposkvrněného Početí položil sv.Otec
ky proti apošt.pro-nunciovi v USA,arcib.Pio podle tradice kytici k mariánskému sloupu v Římě
Laghimu, že prý jako nuncius v Buenos
vystavěnému na počest vyhlášení tohoto dogmatu
Aires se zúčastnil s 1351 osobami - mezi
na španělském náměstí.
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PANTOMIMA
Počátkem prosince se rozneslo, že v Měst
ském sále bude vystupovat pantomima. I starostův"pejsek"Lindsay-měl o pantomimu-pochopitelně přezíravý-zájem. Byl to mladík
s těstoví tou tváří, duchaprázdným smíchem,
omračující srdečností, projevující se přá
telským plácáním do zad a kdekoho oslovoval
starouši. Byl postižen bohatým otcem a dě
tinskou milující matkou-prostě maloměstský
"lev salonů" v nejhorší podobě.
Pantomima přijela povznést severskou divo
činu uměním.
"Zdar starouši,"volal po představení"pej
sek "na Finlaye."Viděls už pantomimu?"
"Ne. Je dobrá?"
"Pejsek"zvrátil hlavu dozadu a řval smíchy.
"Odporná, k pozvracení-ale je to senzace.
Viděls Dandini? Ne? Tu musíš vidět. Pade
sátku na krku, tancuje jak tuna cihel,
3
zachráněná před koňským řezníkem-prostě
kobyla..."Ustal, zmítaje se v křečích smí
chu. "Pojň dnes večer, mám pro vás místa v
první řadě. Petr Weir a Jackson z Oznamo
vatele jdou také!"
"V každém případě mi drž místo, "řekl Fin
lay po chvilce váhání. Někdy měl"pejska"
rád, někdy si ho hnusil.

řekl, jak dlouho budu ještě žít. Mám souchotiny,
jak dlouho s nimi vydržím."
Byl by se proklel, že neviděl včera ty hektické
skvrny, vyhublost, zrychlený dech. Vzal do ruky
stetoskop. Pravou plíci měla úplně pryč, druhá
byla poseta aktivními skvrnami.
"Snad šest měsíců."
"Jste laskav. Mýslíte šest neděl, že?"
Neodpověděl. V pokoji byla jakási noblesa, i v
jejím chování vycítil něco vznešeného. Nebyla
vlastně tak stará - jen choroba ji poničila.
"Přijdu na večeři,"odpověděla na jeho námitku,
"chtějí mít trochu legrace, aE ji mají." A sáhla
po peněžence, aby zaplatila honorář. Zrudnul,
udal malou částku a mlčky ji přijal.

Finlay přišel na schůzky před ostatními. "Pej
sek "vpadl dovnitř se zpěvačkou a zvolal důležitě
"Dandini, Dandini přichází!"
Byla prostě oblečena a zasedla k večeři. Pak
otevřel "pejsek "láhev sektu. "Pijete samozřejmě
šampaňské!" mrknul na ostatní. Viděla to.
"Mívala jsem ráda Veuve Cliquot-dávno! To víte,
na zájezdu je strava mizerná, neměla jsem už
týdny pořádné jídlo." Trochu se napila sektu.
"Umělkyně vaší úrovně hrávala ve větších panto
mimách. ."Finlay zaskřípal zuby nad"pejskovou"
neomaleností.
"Ne, tohle je první. Zpívala jsem."
"Ve Velké opeře?"zákeřně prohodil "pejsek".
Cameron se chvilku rozmýšlel, než mu dal
"Ano...."Než dořekla, vypukli všichni v smích.
své požehnání:"Já už ordinaci dokončím,"
"Mluvíme o Velké opeře, slečno Le Brunová."
řekl posměšně."A Lindsaye držte zpátky, je "Jmenuji se Lety Greyerová... z Austrálie.."
to trumpeta bez mozku!"
Následovalo ticho.
Pantomima začala, když vklouznul na své
"Nechcete nám namluvit že jste Greyerová? Ta
místo, a už dávalo obecenstvo-většinou
triumfovala v roli Isoldy, Aidy, Madame Butter
učni, najevo svou nevoli. Byl tu ovšem
fly. Byla miláčkem Londýna. Před deseti lety.."
zlatý hřeb večera-Dandini, velké, našmin
"Ano. A tečí je zde."
kované stvoření se zpustošenou postavou a
"Nevěřím vám, "řekl Jackson bez obalu. "Neumíte
plochými ňadry, vycpávkami v korzetu a
zpívat..." Přešla k pianu a začala hrát Schuberskvrnami líčidla na lícních kostech.
tovu píseň. Celé ovzduší se chvělo ne
Tančila v jakési letargii. Sotva otví
beskou harmonií. Pak bylo ticho. Zača
rala ústa při zpěvu, ale měla krásné
la další píseň, třetí, jen pro sebe.
oči, plné pohrdání. Doprovázelo ji
'Finlay vyskočil:"Už nezpívejte, pro Bo
pískání, mňoukání a křik.
ha, nezpívejte." Ale pokračovala. Fin
"Půjdeme do zákulisí,"mrkl"pejsek" ।
lay měl slzy v očích,"pejsek"hlavu v
na ostatní. Letty si v šatně dopĺňa
dlaních. Náhle se hlas na nejvyšším tónu
la šaty. Líčidlo už si smyla, kromě
zlomil, žena se zakymácela, Finlay ji tak
dvou červených skvrn na tvářích.
tak chytil: "Chrlení krve.. "zašeptal.
"Pejsek"ji okamžitě pozval k veče
Dali ji do nemocnice."Pejsek"jí nosil den
ři. Přelétla je smutným pohledem.
ně květiny a Finlay byl u ní, když klid
Ví, že si z ní střílejí, napad
ně umírala. "Pejsek"chodí denně na hřbi
lo Finlayovi s lítostí. Odmít
tov. Ztratil svůj prázdný smích la. Ale další večer přijde,
nemá už chuE na doušky brandy.
bfezitím poslala slečna Letty
Sedí u náhrobku a uvažuje. Stal se
Finlayovi lístek s prosbou o
víc mužem.
lékařské vyšetření. Ležela
Podle A.J.Cronina.
v posteli a řekla:"Vím, že
jen vy jste si včera ze mne
MISIONÁŘI A REDAKCE DĚKUJf VŠEM PŘÁTE"
nedělal blázny. Chci, abyste mi
L0M A ČTENÁŘŮM ZA VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ

KŘESTNÍ KATECHESE

bylo nejen přepychově vyzdobeno, hodně se tam
utrácelo a co se tam dálo! Do amfiteátru v Antio
Těžko si představíme, co byl křest ve 4.a
chii se kupovali drazí koně ze Španělska, a lidé
5.st.,kdy věřící vyšli z katakomb, aby se
na předměstích hladověli. Dál bojovali gladiátoři
stali světlem světa/Mt 5,14/. Vidině to z
se šelmami. Má se toho zúčastnit křesťan, který
hanilií Otců v den křtu i v přípravné do
rozhodl pro nový život? Byl na to často zvyklý,
bě, tzv.katechumenátu.
4 se
ale musel bojovat proti pokušení. Boj proti Sata
Italsky vyšly Křestní katechese sv.Jana”
novi, odřeknutí si jeho skutků a nádhery je časté
Zlatoústého. V kázáních a katechezích do
téma křestních katechezí. Je to obhajovací strate
vedl mluvit do duše. Po třech letech kategie křesťanského života a ta se nikdy nesní pus
chumenátu se mohli čekatelé na křest dát
tit ze zřetele. Sv.Jan hájí i důstojnost žen a dí
na počátku postní doby zapsat do seznamu
vek, které jsou často ve zkaženém světě bez ochra
velikonočních křtěnců. 40 postních dní se
ny. Kde ji najít než v dobré křesťanské rodině?
věnovalo intenzivní přípravě na křest.
Nejdříve vysvětluje sv.Jan smysl obřadů. Bojem proti zkaženosti dokazují křesťané, že ne
Vše se stává symbolem: voda, oblek, pohy jsou z tohoto světa/Jn 17,16/. Ale mají být také
by. Toto množství symbolů se zdá až orien světlem světa/Mt 5,14/.Na počátku se zdá, jakoby
sv.Jan Zlatoústý tápal mezi těmito postoji. Dasled
tálně přehnané. Ale autor zná svůj cíl.
Křesían se ve viditelném musí naučit vidět nější se mu zdálo utéci z města do hor a žít jako
mnich, skromně a zbožně. Později si uvědomil, že
neviditelnou ruku Boží. To je tajemství
svátostí, jež jsou viditelným znamením ne to nemohou udělat všichni, ani to není v duchu
viditelné milosti. Člověk sestupuje do vo evangelia. Mají-li se stát křesťané světlem světa,
musejí ve světě zůstat, aby tam vydali svědectví,
dy, anývají ho. V duchu má vidět, jak
vstupuje do Božího světa, znovu se rodí z že existuje jiná, krásnější společnost než je ta,
vody a z Ducha sv./Jan 3.5/k novému životu za kterou se honí lidé, kteří mají rádi jídlo, pi
tí, nemravnost. Co všechno neudělají hamižní ob
ve víře.
chodníci pro zisk? V Antiochii jich
Nejdůrazněji se vrací sv.Jan
bylo
imoho, z celého Středního výcho
Zlatoústý k určitým motivům,
du. Ti pak uměli prodávat a šidit.
jakoby se bál, že je dobře ne
Křesťané, kteří uprostřed všeobecné
vysvětlil, opakuje je, aby si
ho shonu za penězi dávají almužnu,tj.
je všichni zapamatovali.
vydržují
chudé, ošetřují nemocné,
Především:identita křesťana.
výmluvně káží, že existuje jiný svět,
Tehdy se nemluvilo o tem, že Církev ztra
tila svou identitu a musí ji hledat. Těm, kde platí jiné hodnoty než hmotný zisk a úspěch.
kdo se dávali křtít, se důrazně říkalo,co Toto vidění jiného světa v denním životě věřících,
znamená být křesťanem. Dívej se na les ne nebeského Jeruzaléma uprostřed špíny císařského
města, je jakoby svátostným charakterem Církve.
beských hvězd, obdivuj nádheru římského
císaře, hledej, co je na zemi nejhezčího. Moderním výrazem bychom možná řekli, že je to
uměleckým hlediskem života: vidět duchovní hodno
Nic se nedá však srovnat s důstojností
ty vyjádřené hmotnými črtami dne. Za lidskými
křesťana, kterého ve křtu adoptuje Bůh.
Křtem se vstupuje do rodiny Boží, která má skutky prosvítá cosi andělského - káže sv.Jan
odlesk už na zemi-je to Církev. Dnes cítí Zlatoústý.
člověk k Církvi pouta jen slabě. Ve staré V okolí Antiochie bylo mnoho míst, kterým se ří
kalo MARTYRIA. Byly to kapličky nebo pomníky, kde
době měli menší smysl pro Církev jako
universální společnost celého světa, víc zemřeli mučedníci v nedávné ještě době pronásle
a živěji cítili, že patří do místní cír dování. V době svobody už na ten postoj křesťané
kevní obce, které předsedal biskup, která pozapomněli.
se scházela pravidelně k bohoslužbám a kde Sv.Jan Zlatoústý jim znovu připomíná, že by bylo
se společně řešily problémy denního živo nemyslitelné a nemožné, kdyby si pokřtěný člověk
ta, hl.sociální, vzájemná pomoc a zaujetí nebyl plně vědou své velikosti, která převyšuje
jednotného postoje v myšlenkových proudech vše na světě, kdyby zapomněl na to, že se znovu
narodil do života, který mu nikdo nemůže vzít,
doby.
protože je věčný a je u Boha.
Stane-li se kdo křestanem, octne se ve
P. TOMÁŠ š P I D L ľ K /zkráceno/
středu boje o Boží království na zemi. Má
k ternu svátostné pomazání-tehdy se udělo "Skutečně velcí učitelé mravnosti nikdy nezavádě
jí nové morálky; to dělají jen dryáčníci.Lidem
valo biřmování zároveň se křtem. V boji
zvítězí jen lidé čistého srdce, jak napo je třeba spíše připomínat, než je učit. Vlastním
míná, upozorňuje a varuje sv.Jan-až se to úkolem moralistů je, aby nás stále VRACELI a to
zdá únavné. Např.kazatel hřímá proti divad znovu a znovu, ke starým zásadám, které tak rádi
C.S. LEWIS:HOVORY
lům. Divadelní městečko Daphne u Antiochie umíme nevidět."

HOVOŘÍME S OTCEM HRBATOU

Třicet až padesát účastníků na
vštívilo se mnou autobusem
čtyři části Itálie, něko
Pracujete už 30 let v alp
lik částí Německa a Bene
ské rakouské vesničce
luxu, dvakrát Francii, Špa
Obergurgl. Jak jste se
nělsko, Portugalsko, Řecko
tam dostal a proc tam pri
Jugoslávii, Norsko, švédsvém mimořádném vzděláni
5
sko a Dánsko. Příští rok
zůstáváte?
Přišel jsem do Rakouska jako uprchlík v ro chceme jet do Israele. Tyto zájezdy obohacují
ce 1951, protože jsem byl přesvědčen, že ne farniky nejen setkáním s lidmi těchto zemí a s
budu moci za komunismu dona pracovat jako jejich kulturou a uměním, nýbrž je zbavují i po
kněz. Sotva jsem se dostal z vězení v Kar- citů méněcennosti, pramenící z dřívější odlouče
touzích, v Ruzyni a na Pankráci, hned zase nosti v horách a sbližují místní lidi mezi sebou
mě sledovala tajná policie a vyslýchala mě. Je to zvlášt nutné v turistické obci, kde lehce
Po přechodu hranic jsem šel hned do západní vznikají pokušení k závisti v ostré hospodářské
části Rakouska, do Tyrol, kde byla tehdy
konkurenci.
okupační francouzská správa. Nejprve jsem
Věnujete se hlavně vykladu Písma sv.a napsal jste
se musel jako kaplan u jednoho starého pana
o tom radu ceských knih. Tíhnul jste k tomuto
faráře naučit pořádně německy; pak mi v r.
oboru od mládí nebo Vám dal někdo ke studiu Pís
1958 nabídl pan biskup z Innsbrucku turis
ma sv. podnět?
tickou faru Obergurgl v Oetztálu. Je to si
Miloval jsem sv.Písmo od mládí. Obdivoval jsem
ce malá obec, ale je tu nutné znát víc řečí.
už na měštance ve Krtinách brněnského kněžského
Za devět měsíců v roce je tu přes tři tisí
biblistu Dra Josefa KOUTNÉHO, který se tehdy při
ce turistů/turistických lůžek-a 700 cizích
pravoval na habilitaci jako kaplan na tomto ma
zaměstnanců. Máme tedy přes dvě stě tisíc
riánském poutním místě mé farnosti, škoda, že ho
noclehů v roce a lze nabídnout Boží dary
komunisté v r.1948 zavraždili, byl velmi nada
mnoha lidem - možná více lidem, než v něja
ným znalcem Starého zákona. Snad ještě hlouběji
kém městečku. Měl jsem možnost ucházet se v
mě nadchnul tehdejší profesor Nového zákona v
diecézi o jiná místa, s větším společenským
brněnském semináři, pozdější brněnský biskup
uznáním než v mé fluktuační farnosti a s
Dr.Karel SKOUPÝ. Posledním rozhodujícím podnětem
příjemnějšími podmínkami než ve výši 2.00Cm
k vydání biblických meditací bylo setkání čes
na konci jednoho z alpských údolí. Nechtěl
kých kněží v Pfalzen u Brixenu v r.1967, kde mi
jsem však hledat nic, co mi neuloží PÁN,
řekl Otec kardinál BERAN po náhodně pronesených
protože pro
meditacích, abych "takové věci"sepsal.
NĚHO se dá
pracovat
Dnes se rada i katolických teologů dívá na Písmo
všude. Ne
jako na ryze historickou knihu a co se nedá vy
lituji, že
světlit rozumem, nazývají pohádkami. Jaký máte
mě pan bis
vztah k Písmu Vy a co doporučujete nám?
kup nepošla]
Řecké slovo pro äábla je "diabolos" - česky
jinam; jsem
Zmatkař. Přirozeně má tento mocný nepřítel naší
povahou
spásy nejsilnější zájem na tem, aby pomátl lidi
spíš naklo
především v chápání biblických poselství. "Vrchní
něn k medi
zmatkař"si našel i v Církvi své pomocníky a to
tační poustevně než k městské duch.správě. i mezi některými osobami, pověřenými úřadem, hl.
biblisty od rozumářských gnostiků až po středo
Zmínil jste se3 že kromě duchovní péče jez
věké heretiky/česky"vybíravé hlasatele"/přes no
díte s famíky také po svété.
vověké modernisty a po některé dnešní teology,
Ve farnosti, která má krčmě tisíců turistů
kteří jsou pyšní a neposlouchají nejvyššího uči
jen 300 vlastních obyvatel, je kněz"děvčetelského úřadu Církve. Svůj postoj ke studiu
tem pro všechno". Učím tu děti plavat, di
Písma jsem vyjádřil ve zkratce v předmluvě ke
riguji mužský sbor a organizuji kulturní
dění. Kromě stálých vzdělávacích přednášek své knize biblických meditací na liturgický rok
/B/SETBA A ŽEŇ/Řím, 1977,str. 7:" 1. PneW bohovev místních spolcích/sportovní, tenisový a
da potAebaje jaf>né pojmy, jasnou aec a jabné dů
kuželkářský/organizuji měsíční návštěvy
kazy.
Nejde o bohosloví za každou, cena modeanÁ,
zemského divadla v Innsbrucku, dvakrát v
paavdě a épáóe UdÁ.
roce návštěvy poutních míst v Rakousku i v nýbaž o bohosloví,
2.
Vykladačů Púóma zaměňuji leckdy v biblických,
blízkém zahraničí - jednu z nich konáme
pojednáních. možnost, pravděpodobnost a jistota.
pěšky přes velehory a ledovce - jednou za
Pomněnka,
že napa, nějaký text MOHL SNAD vzniknout
rok se vydáme na studijní cestu po Evropě.

tak a tak, není zdaleka důvodem k uznání, že vznikl
SKUTEČNÍ po Me této domněnky. Používám s velkou opatr
ností téz dnešní časté exegetícké rozlišovaní mezi"řeče
ným" a" míněným" . Mám za to, že. je správné předpokládat o
textu, že. míní totéž, co říká', dokud není jednoznačně do
kázán opak. 3. Totéž platí o historíčnosti textu: Ve
sporných okolnostech je beru spíše jako dějinná svědect
ví, není-li evidentní něco jiného (tím ovšem není řteceno,
že Písmo je ryze historickou knihou; není ani dějepisem,
ani přírodopisem, nýbrž Božím poselstvím spásy - to ví
dnes každý na obecné škole!) Spolehlivý úsudek o dějin
ných otázkách očekávám od odborníka-historika, nikoliv
od exegety; spolehlivý dějinný popis neíze konstruovat
myšlenkově, je nutno jej sestavit z platných dějinných
dokládá. 4. Velké nebezpečí v dnešní exegezi vidinové
zevšeobecňování jednotlivě platných vhledu. Např.vůbec
nic mi neplatí ^ráze, že"...je výsledkem moderního bádá
ní...", nedají-li se v konkrétním případě doklady a dů
kazy. Ty přeroste chybí’. 5. Někdy jsou na jistou otázku
protikladné názory i mezi odborníky Písma; v takových
případech se držím věcných odůvodnění těch biblistu,kte
ří zde i jindy vyznávají víru pracírkve, např. Kristovo
božství, vzkříšení těla, skutečnost hříchu ap. To nemá
nic společného s moderností čí zastaralostí, s pokroko
vosti čí s konzervatismem, nýbrž jen s věrností k Boží
mu zjevení pravdy."

ňují stále znovu, že imozí rodiče,
kteří vychovávají své děti v nábožen
ství jen dcma, neznají sami dosta
tečně jádro starozákonních poselství
a hlavně jak jejich aktualizaci pro
dnešek, tak i jejich obranné vysvět
lení proti materialisticky bezbož
ným útokům - např.stvoření světa a
člověka, potopa, dědičný hřích aj.
0 tyto cíle se chce snažit má nyněj
ší práce.

školíte si další zájemce o studium a
rozjímání o Písmu sv. ? Jaké s nimi
máte zkušenosti?
Dávám v zimě po tyrolské diecézi v
rámci Katolického vzdělávacího spol
ku hodně biblických večerů v městech
i na venkově a mám největší radost,
když časem zjistím, žo už mě nepo
třebují, protože sami pochopili způ
sob zbožné meditace a dovedou-obyčej
ně s pomocí kněze, sami pokračovat
v pravidelných rozjímáních. I v du
chovních obnovách a exerciciích bu
duji vždy na textech Písma, tak jak
jsme to dělali v Quartenu v říjnu a
v květnu pro krajany ze Skandinávie
v Marienholmu u Oslo.

Zmínil jste se, ze jste půl roku denne několik hodin6
rozjímal o evangeliu sv.Jana. Jakou formu rozjímání
byste doporučoval nám?
Pro věřícího člověka je asi nejschůdnější cestou použít Co byste radil našim ctenářům^pokua
jde o četbu Písma sv.a rozjímání o
pro pokrok v rozjímání nějakou ponucku. Existuje přece
něm?
ve svobodném světě spousta biblických meditačních knih;
Kdo má někoho či něco rád, ten tam
na evangelia se mi ze švýcarských knih moc líbily svaz
_ jde často a nikdy mu to není nudné.
ky Dr.Richarda Gutzwillera S.J. ,Einsiedeln. Potom je leh
čí přejít systematicky"bez chúď'k osobnímu rozjímání. V Je prostě nutno ZAČÍT s meditací;je
dalším stadiu najdeme radostné poselství nejen v rozjí to jako s přátelstvím či s plaváním.
Kdo nezačne, nenajde v tem ani ra
mání textu jak jde za sebou, nýbrž najdeme i "červenou
dost ani se ternu nenaučí. Návody k
nit", která nám osvětlí souvislosti s ostatními částmi
rozjímání jsou četné a různé, ale
bible a dá nám průhledy na hlavní linie celého Božího
výsledkem
musí být vždy modlitební
Zjevení.
hovor s PÁNEM o jeho poselství a
Jistě ve své duchovně literární práci a studiu neustává
te. Je něco pripraveno k tisku v Křest.akademii nebo na předsevzetí, plnit lépe v té věci
vůli Boží. Jeden praktický návod
něčem právě pracujete?
Od začátku léta 1983 má naše římská redakce KA kompletní jsem popsal v PERLY A CHLÉB I. s.ll
knihu meditací na celý žaltář/žalmy/. Doufám, že tato
Dal jste nám na duchovním víkendu
rozjímání s obsáhlým komentářem mohou být kněžím i věří k dispozici obrazové prospekty z va
cím pomůckou k duchovnímu obohacení modlitbami, které
šeho kraje v Alpách. Jaké jsou tam
miloval Kristus Pán, Bohorodička a svati tří tisíciletí. možnosti ubytování, podmínky, ceny,
Pracovní název knihy, která obsahuje též nový, básnicky kde se mohou zájemci přihlásit?
krásný a rytmický překlad žaltáře od Dr. Václava Renče
V Obergurglu máme přes 3000 turis
je PÍSNĚ KRÁLOVSTVÍ.
tických lůžek jak v jednoduchých
Nyní už půldruhého roku pracuji na nové formě starozá
pensionech se snídaní/i fara jich
konní biblické dějepravy. V meditacích obou svazků PER má 22/,tak v náročně vybavených ho
LY A CHLÉB a v novozákonních čteních tří svátků SVĚTLO
telích. Jejich seznam s údaji pošle
V TEMNOTÁCH, SETBA A ŽEŇ a CESOU DOrÓ lze - myslím - na zdarma VERKEHRSVEREIN, A-6456 OBERjít dost pomůcek k obsáhlejšímu chápání novozákonního
GURGL. V letě se najdou pokoje vždy,
Božího slova. Starý zákon přišel však jak ve výběru li na zimu je však radno objednat 4-6
turgických textů tak i v jejich rozjímáních těch tří
měsíců předem, hl.vánoce,březen,duzmíněných svazků příliš zkrátka. Zprávy z vlasti zdůraz-

smysl církevního sňatku

Jako každý rok o vánocích obracejí se
i ted na Vás Vaši biskupové svým slo
vem o manželství a rodině. Jde o otáz
ku, pro mnohé z Vás aktuelní, totiž o
smyslu církevního sňatku.

Také řekl lidem: "Rozplozujte se. a rozmnožujte se'.
/Gen 1,28/. Vzájemné obohacení ve společenství lás
ky a přenášení života pocházejí od Stvoři
tele. Tato souvislost se musí vyjádřit
uzavřením svátostného manželství.

2. Křesťanské manželství má ještě hlubší
smysl a vyšší cíl. Zjevil nám to Ježíš.
MILÍ BRATŘI A SESTRY!
Říká, že On a Otec jsou jedno. Jsou spojeni
Když se někdo chtěl dříve ženit či
v lásoe Ducha sv. Syn Boží tuto lásku na
vdávat, žádal samozřejmě o církevní
svět přinesl a dokázal ji svou smrtí na kří
sňatek. Velmi moho lidí to dělá ze
ži. Láska ho spojuje na věky a nerozlučně s
skutečného přesvědčení i dnes. Ale
Církví a skrze Církev s lidstvem. Člověk má
mnohé se změnilo. Lidé a duchovní pas
být obrazem tohoto hlubokého tajemství osob
týři se setkávají s různými obtížemi.
ní
lásky
a věrnosti Boží. Boží láska je pramenem
Množí se počet dvojic, které chtějí žít bez
každé lidské lásky. Jeho nezištná, bezpodmínečná
oddavek a na církevní sňatek ani nepomyslí.
a trvalá věrnost je velký vzor a cíl lidské věr
Jiní uznávají, že manželství potřebuje práv
nosti
v manželství. Nerozlučnost manželství je
ní řád, ale církevní sňatek nechápou. Dají
odrazem této věrnosti Boží a má v ní svůj koneč
se oddat jen na úřadě.
ný původ.
Mnozí žádají o církevní sňatek, chybí
Církev je povinna jak kázáním, tak vyučová
jim však vnitřní vztah k víře a k Cirk:
ním náboženství a přípravou na manželství
vi. Pro ně jsou církevní oddavky
na jednotě a nerozlučnosti manželství
jen slavnostní rámec sňatku nebo
trvat. Zvlášť zřetelnou a důraznou formu
to považují za povinnost vůči pří
hlásání jednoty a nerozlučnosti tvoří ob
buzným. Je ovšem i mnoho členů ka
řad oddavek. V něm se má ukázat, že muž a
tolické Církve, kteří by chtěli cír
žena mají své manželství považovat za od
kevní sňatek, ale není to možné,pro
raz Boží lásky a věrnosti. Proto jsou Cír
tože jsou rozvedeni. Je to bolestné
kev a svět odkázány na toto znamení.
jak pro ně, tak pro kněze, kteří by
Když však-snad bez viny zúčastněných-není
jim rádi pomohli.
už toto svědectví o jednotě a nerozlučnos
Rodiče se ptají, mají-li vynaložit
ti možné, nemůže být obřad uzavření sňat
všechny síly, aby byli děti oddáni církev ku hlásáním věrnosti, která patří k podstatě
ně? Duchovní správci se ptají: Smím snouben křesťanského manželství. 7
ce oddat, když nevěří? Rozvedení se ptají:
3. Mnozí - hlavně mladí lidé - si pomyslí:
Jak může Církev odmítnout přání věří
To vše zní příliš ideálně. Skutečnost ko
cích, kteří chtějí církevní sňatek?
lem mne je jiná. Takový ideál už příliš
Tyto problémy by odpadly, kdyby se
necítím. Navíc je pro mne tuze vysoký a
Církev směla řídit jen požadavky
' nedosažitelný. - Jsme ale přesvědčeni,
věřících. Církev je sioe otevřená
že manželství je svátost. Znamená to,že
znamení času a potřebám člověka,
nás Pán Ježíš nenechá samotné. Chce po
ale na druhé straně musí s důvěrou
máhat křesťanským manželům v boji proti
v působení Ducha sv. stále hlásat
neustále propukajícímu sobectví a ve
Kristovo poselství. Tímto hlediskem
všech ostatních těžkostech. Dodává lidem
se musí řídit i při sňatku. Co to
sílu k snaze o skutečně křesťanské man
znamená?
želství a překonávání obtíží. Bůh nepůso
bí skrze svátost jen chvilku, silou této
1. Mnozí považují lásku a manželství
za ryze osobní věc, která se týká jen jich svátosti působí po oelý život. Právě proto, že
manželství jako svátost dává i tuto pomoc, je tu
a nikomu jinému po tom nic není.-Jistě i pro člověka, který se cítí slabý a je dale
láska a manželství jsou něco vysloveně
ko od ideálu.
osobního. Ale tím není řečeno ani vše,
ani poslední slovo. Navíc musí Církev
JAKÉ Z TOHO VYPLÝVAJÍ OTÁZKY, které nás
ukazovat na velkou souvislost mezi
dnes tak zaměstnávají?
osobní láskou a Božím plánem s celým
- Jedna otázka zní: Má se dát církevně od
lidstvem. Musí upozorňovat, že význam
dat jen bezpodmínečně věřící křesťan? celého bohatství lásky v životě dvou
I křesťan, který má pochybnosti a těžkos
lidí je konec konců založen na Bohu a
ti snad vytuší něco z hlubokého snyslu
od něho vychází. Neboř Bůh sán vložil
manželství v plánu Boha-S tvoři tele. K to
tuto možnost do člověka. Stvořil muže
mu ho zvlášť může vést církevní sňatek.
a ženu, aby "byli jedno tělo"/Gen 2,24,
Zároveň je to jako znarrení jednoty

a nerozlučnosti, výraz vznešených cílů manželství, kte
ré nám ukázal Kristus. Kdo to přijímá, smí doufat, že
pronikne skrze tuto svátost víc a víc do hlubin tajem
ství Božské lásky. Kdo však cíl a ideál křesťanského
manželství zásadně odmítá, není čestný, žádá-li o cír
kevní sňatek; tomu se musí odmítnout.
Jiná otázka je ještě závažnější: Mohou se rozvedení dát
znovu církevně oddat? - Poněvadž církevní sňatek je zna
mením křesťanského manželství, jehož podstatnými vlast
nostmi jsou jednota, věrnost a nerozlučnost, není cír
kevní sňatek rozvedených možný a žádný kněz nesmí rozve
dené oddávat. Kdyby Církev dovolila takové sňatky nebo
obřady, které by se mohly zaměňovat za sňatek, zničila
by tím znamení jednoty a nerozlučnosti manželství.
Víme, že je to pro mnoho postižených velmi tvrdé a že
tím nejsou velké problény a starosti rozvedených rozře
šeny. Musí se správně chápat nemožnost církevního sňat8 ku. Nikdo tím nechce soudit o vině nebo nevině rozvede
ných lidí. Ti nesou často mnohem těžší břemeno než os
tatní. Snad to, co prožili, jim dalo větší lidskou
hloubku, snad se po mnoha oklikách dokonce víc přiblížili Bohu. Papež Jan Pavel II.zdůrazňu
je v listu k otázkám manželství a rodiny - Familiaris consortio - že tito lidé patří jako
dříve k Církvi a že pokud možno se smějí a mají podílet na jejím životě./Ovšem ne přijímat
Nejsvetejší svátost3pozn.red./.Klade všem kněžím na srdce, aby se těchto dvojic ujímali s
velkou pastýřskou láskou. Tyto lidi mají doprovázet na jejich často těžké cestě modlitbou a
duchovní péčí. Postižení sami mohou velkou obětí, kterou přinášejí tím, že nesmějí být po
druhé církevně oddáni, dosvědčovat, že vzdor svému těžkému osudu v zásadě souhlasí s jedno
tou a nerozlučnosti křesťanského manželství.
Milí bratři a sestry - víme o starostech mnoha věřících křesťanů i o obětech, které přináše
jí, aby vzdor těžkostem a problémům denního života vytrvali v manželství a plnili své úkoly.
Ti si zaslouží náš srdečný dík. Ať je doprovází Boží požehnání a dává jím stále novou sílu a
odvahu. To vám přejí a na Bohu vyprošují
Vaši biskupové

melitku.
CO NO VÉHO VE SVĚTĚ
11.12.byly předány svému účelu nové budovy 19.11,oznámil sv.Otec, že 43.světový eucharistic
něm.vyslanectví u sv.Stolce, vybudované pod ký kongres se bude konat od 11.do 18.8.v Nairobi.
-Novému vyslanci Keňi u sv.Stolce, Ben Ed.Mvangi,
le plánu architekta Alex. v. Bran ca, který
zvítězil v soutěži, vypsané v.1966/67. Vy /1939, pět dětí/, poděkoval sv.Otec při předává
ní poverovacích listin za podporu vlády a obyva
slancem je Peter Hermes. - NSR má nového
apoštolského nuncia, titul.biskupa Giuseppe telstva při přípravách kongresu.
Uhace. 12.10.zahájil v Bonnu práci. Také Ra 28.11.ukončil sv.Otec katechetickou řadu předná
kousko má nového apošt.nuncia titul.bisku šek zahájenou před 4 lety při gener.audiencích
"0 vykoupení těla a svátosti manželství. " Téhož
pa Michele Cecchini, jmenovaného sv.Otoem
dne se vrátil předs.mezinár.Charity kord.Alex.
4.14.
Za přítomnosti sv.Otce byly 9.11.vy hlášeny Do Nascimento z informační cesty po Etiopii a
4 dekrety pro zahájení blahořečení: o zázra podal o ní zprávu. Zároveň při,jal sv.Otec maďar
ku na přímluvu Marie Cateriny di S.Rosa da ského ministra pro cirk, záležitosti Imre Miklóse.
Viterbo/+1887/,o mučednictví Diego Luise de Sv.Otec sloužil 29.11.slavnou mši sv.v sixtin
San Vitores, jesuity na Mariánskych ostro- ské kapli za biskupy a kardinály zesnulé během
roku. Přijal presidenta Nigerie Seyni Kountché.
vech/+1672/, o mučednictví Tita Brandsma,
karmelitána v konc. táboře Dachau 1 1942 a o Kardinál-vikář Ugo Poletti zahájil římské diecéz
hrdinských ctnostech Alfonsy od Nepoškvrne ni shromáždění v papežské lateránské universitě.
ného Početí, klarisky 3. řádu sv. Františka, SO.11.přijal sv.Otec účastníky gener.shromáždění
+ 1946. Byl přítomen prefekt pro blahořecem kongregace pro nauku víry v čele s jejím prefeka svatořečení kard.Palazzini a osoby, které tem3 kardinálem Josefem Ratzingerem.
se těmito případy zabývají. - 25.11. blahoře 1.11.navštívil sv.Otce řecký min.předseda Ondřej
čil sv.Otec v chráme sv.Petra P.José Manya- Papandreou. Týž den přijal argentinské biskupy
neta y Vives, španělského kněze a zakl. ře v návštěvě ad-limina. 4.12.přijal rovněž povin
holní společnosti, P.Daniela Brottiera, fr. nou návštěvu bolivijských biskupů.
misionáře a s.Alžbětu od Nejsv.Trojice,kar  6.12.ZEMŘEL V TŘEBÍČI OTEC VÁCLAV RAZÍ K ,
DLOUHOLETÝ VĚZEŇ KOMUNISTICKÝCH ŽALÁŘQ^otci Po

MATKA TEREZA V BRNĚ

prodírali k východu.
Druhé brněnské setkání s Matkou Terezou
bylo v kostele Panny Marie - u jesuitů.
Šli jsme tam hned po sv.přijímání, které
po odchodu Matky Terezy podávala řada knězi
po oelém prostoru katedrály. V šest hodin
otevřeli kostel u jesuitů a v okamžiku byl
zaplněn do posledního místečka, tentokrát
hlavně mladými. Hodinové čekání zjevně nikc
mu nevadilo. Neúnavně se zpívaly kánony z
ekumenických adorací. V sedm hodin potlesk,
uvítání Matky Terezy v rodné řeči, četba z
epištoly a evangelia a přemluva Matky Tere
zy. Zapsáno doslova. Vám, kteří to budete
jen číst, bude chybět atmosféra,
kterou zažít bych ze srdce přála
každému. Atmosféra radostného
až jásavého
společenst
ví v lás
ce.

Během pátečního večera a soboty se stačila rozle
tět Brnem zpráva; v 16 hod.bude v katedrále sv.
Petra a Pavla - na Petrově - mše svátá za přítom
nosti Matky Terezy a pak bude ještě jedno setká
ní v dalším kostele.
Vystoupili jsme na Pekařské ul.nahoře a užasli
jsme - v tramvaji zůstalo pár lidí a všemi pří
chozími ulicemi proudily k Petrovu davy lidí. Už
v půl čtvrté byla katedrála doslova nabita a
přicházeli další.. .Střídavě jsme se modlili rů
ženec a zpívali.
Ve čtyři hodiny první potlesk hlásil, že Matka
Tereza přichází. Ona a její spolusestra Monika Indka - dvě drobounké sestřičky v bílém, modře
lemovaném sárí, obličeje složené z vrásek a
úsměvů.
"Bože cos ráčil" znělo mohutně - zdálo se mi, že
musí otřást Brnem - ale jak Matka Tereza prochá
zela od hlavního vchodu uzounkou uličkou ztěžka
udržovanou - lámaly se hlasy, slzely oči. A chví
lemi, až do odchodu Matky Terezy, jako jásavé
přepršky letěly vzhůru bouře potlesku ukázněně
končící, aby bylo možno dál zpívat, modlit se,
pokračovat. Matka Tereza se dívala radostně,
usmívala se, kde viděla děti nebo nemocné na vo
zíčcích skláněla se s pohlazením, objetím. Ale
čím blíže k oltáři, tím byla soustředěnější, s
mírně skloněnou hlavou, sepjatým rukama. Nejsilnější dojem: VTĚLENÁ NEJIASKAVĚJŠÍ SKROMNOST.
Kdo měl štěstí a ocitl se v blízkosti, neodolal,
aby se jí pohlazením nebo stiskem ruky nedotkl.
Atmosféra byla jednoznačná, přesvědčení hluboké:
Kolem nás prochází světice, dotýkáme se světice.
Po uvítání Otcem administrátorem diecéze začala
A jistoty, že to s námi, s naši dobou, s
mše svátá. Zpívalo se - jak jinak na Moravě? Ejhle, oltář. Ve zpěvu, odpovědích a modlitbách naším světem nemůže špatně dopadnout, žijíli mezi námi tak nádherní lidé, jako je
byla úžasná jednota a síla. I pro Matku Terezu
Matka
Tereza. A co je ještě krásnější, ne
a sestru Moniku to musel být zážitek - stejný
ní sama. Její sestry a spolupracovníci
jako pro nás a jak nám to pomyšlení dělalo dob
jsou už v 67 zemích světa.
9
ře! Při mši sv.přijímali pouze ti, kdo byli v
Společnou modlitbou Otče náš a Zdrávas
presbytáři - ministranti, kněží a ovšem Matka
Maria - protože jsme byli v mariánském kos
Tereza s Monikou. Po mši sv.Matka Tereza mluvi
tele - bylo ukončeno setkání s Matkou Te
la. Tichým, měkkým a zároveň na tak křehkou po
rezou v Brně.
stavičku podivuhodně pevným a zvučným hlasem.
Zřetelně vyslovovala - mluvila anglicky. Mluvi
la o lásce. "Byl jsem hladov..." Vzájemná láska.
Láska je to, co s námi půjde na věčnost. Děkova DIALOG O VIRE. - Korespondence mezz P.Jose
fem Zvěřinou a Evou Kantůrkovou, dále od
la za balíčky, které posíláme hladovým, opuště
P.Zvěřiny LISTY O VÍŘE a dodatek Václava
ným, nemocným, umírajícím. Prosila, abychom se
Bendy k Sedmdesátinám P.J.Zvěřiny. 69 str.
modlili za její sestry, které jsou dnes v duchu
Vydalo :OPUS BONUM, Herzogstr.958000
s námi. A jejich vzpomínky jsou dar, který do
Mnichov
40, NSR,
vezla do Československa...
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Po závěrečném požehnání ministranti a kněží ode
ROZMLUVY, 3.sv.katolické kulturně-politic 
šli a pak se ulička mezi lidmi uzavřela. Zdálo
ké revue s 21 velmi zajímavými a originál
se, že je nemožné, aby Matka Tereza vůbec pro
ními články. 187 str. Cena 5 liber za Šiš
šla. Drobounká, jako veselý vrabčáček vykukova
lo. Můžete objednat u našich misionářů.
la mezi ochránci, který s vypjetím sil ji bráni ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
li před umačkáním a pomalu, pomaličku se s ní
ZlVOT KARD.TROCHTY ,KA.také u misionářů.

NOVINKY

PAPEŽOVÉ

nové hlavní město říše. Vypověděl sv.Atanáše, pře
stoupil na ariánskou víru a dal se před smrtí ariánsky pokřtít. Tehdy přestal uznávat primát římských
biskupů. Že byl Konstantin pokřtěn papežem Silvest
rem a tak uzdraven z malomocenství, je výmysl 5.st.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

41 NSR kněží vydalo prohlášení, poukazující na různé
krizové situace v Církvi, sloužení nesprávných obřadů,
vyučování herezí-i na katol.teol.fakultách a seminářích-ignorování učitelského úřadu Církve /zakázané ministrantky v "Neocenitelném daru"/snižuje se úřad bis
kupa, který je nástupcem apoštolů, zesvětačuje manžel
EUSEBIUS
ství a rodina atp. K těmto kněžím se hned přidalo 800
/18.4.3O9/1O-17.8.3O9-31O/
dalších a kardinál Hóffner nařídil biskupům, aby s ni
Za jeho krátké vlády trvaly zmatky,
mi navázali kontakt a žádali je o důkazy-což nebude
těžké, čteme je v tzv. katolickém tisku, dají se nato
které vyvolal Marcel svou přísností
čit promluvy, kázání, vyučování či školení. Tyto argu
vůči odpadlým křesťanům za hrozného
pronásledování - dál. Byl to Řek a ze menty přešetří biskupská konference. Kdy se dočkáme ve
Švýcarsku? Kde v brožuře pro mladé autoři Niklaus
mřel ve vyhnanství na Sicílii.
Bayer, Bruno Dorig a Regina Birri doporučují na str.
MELCHIADES/Miltiades/2.7.311-11.1. 315/
osmnáct
mladým, kteří mají spolu známost, aby se
Afričan, zvolený po sedisvakanci, trvá
spolu vyspali. Vydalo Katechetische Arbeit stelie,
jící dva roky. Za jeho vlády byla bit
Klosterhof 6 a, 9000 St.Gallen.
va u mostu Milvio v Římě 28.10.312,
která skončila vítězstvím Konstantino Universita ve Štýrském Hradci oslavila své 400 leté
vým nad Maxenciem a ustalo pronásledo trvání slavnou bohoslužbou v místním domě.
vání křesťanů. Julius Romano namaloval 10.12.přijal sv.Otec účastníky shromáždění pro křes
obrovskou fresku této bitvy v Konstan ťanskou archeologii v Římě.
Na svátek sv.Cecilie vyvrcholil v Říme Vll.mezinár.
tinově sále ve Vatikáně. V r.313 se
kongres pro cirk.hudbu r.1985. Konal se od 16.-22.11.
stal Augustus Licinius císařem vých.
Říše, Konstantin zůstal vládcem zápa První kongres tyl před 35 lety také v Římě, pak Vídeň,
Paříž, Kolín, Chicago, Salzburg a Bonn.
du. Týž rok vydali oba císaři edikt
V newyorském Central-Parku postavili poprvé po více
milánský, kterou prohlásili křesťansko;
než
50 ti letech jesličky; dovolily to městské úřady
Církev za světovou. Za tohoto papeže
na žádost katol. ligy pro náboženská a občanská práva.
vzniklo v Africe hnutí donatistů, trvá
Protože ke stavbě jesliček nebylo použito veř. finanč
jící sto let, které prohlašovalo, že
ních prostředků, neporušuje se tím v USA platná zása
platnost svátostí je závislá na mravní
da odluky Církve od státu.
bezúhonosti toho, kdo svátost uděluje.
Katolická Církev v Peru vyhlásila 4.1.1985 den postu
SILVESTR I./31.1.314-31.12.335, a modlitby na počest budoucí návštěvy sv.Otce.
Jeho vláda splývá s vládou Konstantina Mladí chovanci římského střediska Dona Orióna pro tě
Velikého a papež při ní ve svém jedná lesně postižené předali Msgru Dabrowskimu, tajemníku
ní ustupuje do pozadí. Po svržení Lici polské bisk.konference, dárky a dopis pro rodiče
nia se stal Konstantin vládce obou ří zavražděného kněze P.Popieluszky.
2 kněží čínské"vlastenecké katol.církve"Stephen Li
ší. Kromě práv, které dal už Církvi
dříve, potvrdil v r.321 neděli jako
žide a Louis Jin Luxien byli "zvoleni "za biskupy - ne
státní svátek. Po r.324 vystavěl Late vysvěceni. Stalo se to poprvé od odtržení od Říma.
ránskou basiliku a chrám sv.Petra nad Biskupy ovšem nejsou a nemají ani jejich moc a právo.
Petrovým hrobem, i chrám sv.Kříže v
Matka Tereza chce v r.1985 Cínu navštívit.
Jeruzalémě. I když dal Církvi svobodu, Americká provincie Oblátů Neposkvrněné Panny Marie/
položil základy pozdějšího césaropapis- patří k nim i jihoafrický misionář P .Žižkovský/točí
mu, který podroboval papeže císaři ne celovečerní film o životě Panny Marie. Tam upotřebí
bo se o to aspoň snažil. Na východě za■badatelé studium o životě Matky Boží a mladé Církve.
čal boj sv.Atanáše proti knězi Ariovi, 1990 se oslaví 450.výr.schválení jesuitů/Tovaryšstva
jenž popíral božství Kristovo. 325 svo ■Ježíšova/Pavlem II.-27.9.1540/. Rok nato vzpomeneme
lal Konstantin I.obecný sněm do Nioei, 500 let od narození zakladatele, sv.Ignáce z Loyoly.
kde se ve vyznání víry zakotvila prav Italský ústavní soud se začal zabývat otázkou vyučová
da o rovnosti Otce a Syna/hcmousios/. ní nábož.na základních školách; má se vyslovit k něk
Na koncilu se poprvé projevila učitel terým článkům král.dekretu z r.1928 a dekretu z r.
ská autorita papeže. 11.5.330 prohlá 1955, podle nichž je vyučování nábož. povinné. Je to
sil Konstantin Byzanc-Konstantinoool ze na iniciativu asi 30 ti rodičů, podpor.evang.církvemi.
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MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

17.března 1922.
Profesor Braun zemřel na zápal plic. Jeho životní práce, které věnoval poslední léta neuvě
řitelného odříkání a úžasnou obětavost, zůstane nyní nedokončena. Truchlí pro něho celá
universita. Každý miloval dobrosrdečného, skromného profesora, který spěchával chodbou
obvykle s hromadou knih pod paždí a pro každého míval dobré slovo. Jeho osud je o to smut
nější, že ještě přede dvěma lety, jako baltický Němec, měl možnost odejet do zahraničí.
Kdyby byl tehdy odešel, byl by býval význačným učencem a jistě by byl dokončil své velké
dílo. A zatím padl pro ruskou vědu.
r
r
27.března 1922.
Otmar má novou vášeň. Skoro každý den chodí do bazaru a hledá tam knihy. Je tam spousta
knih, hlavně německých, francouzských a anglických - a prodávají se jako starý papír. Lidé,
kteří žijí pro knihy, se tam objeví jen velmi vzácně. Otmar kupuje zvlášt filosofické a
historicko umělecké knihy a krásnou literaturu. Profesor Běloborodov obdivoval dnes jeho
knihovnu a řekl: "Brzo přijde doba, kdy knihy, které jste tu nahromadil, budou v Rusku
tak vzácné, jako Beethovenovy sonáty u Zulukafrů. Politika, technika a lékařství - to jsou
jediné oblasti vědy, které nám zůstaly. Rus bude mít - za předpokladu, že se sny bolševiků
splní - snad největší elektrárny, nejrychlejší vlaky a nejvíc letadel, ale zůstane zvířetem.
Stoprocentně technologi sováným zvířetem, to je ideál, po kterém touží a který dnes ruský
"liď'formuje, tím, že v něm všechno "lidské" ničí.
7.dubna 1922.
Chystán se jít naproti Otmarovi a tu mi napadají verše Někrasova:
"Kdo má těžší osud než ty, ruská ženo?
Koho pak udiví, že uvadáš, dříve než jsi rozkvetla,
ty, matko tisíce bolestí trpělivého ruského národa." 11
Napsala jsem malý fejeton ze života hasičů a jejich žen, kteří bydlí pod námi. Tam se nic
nezměnilo, stejná říše temnoty, zvířeckosti, krutosti a tuposti, jak to bylo dříve. Snažila
jsem se vykreslit typ trpící ženy a přinesla jsem fejeton do našich městských novin. Ukáza
lo se, že redaktorem je irůj bývalý spolužák. Přijal mě velice vlídně a řekl:"Ale samozřejmě,
otiskneme váš fejeton, Alexandro Lvovno! Příjěte prosím, zítra znovu, řeknu vám pak, co má
te změnit a co přidat. Víte přece, že dnes musí být u nás všechno zaměřeno ke komunistické
mu ideálu!"
12.dubna 1922.
Dnes mi v redakci Ivan Ivanovič řekl:"Vaše vyprávění se nehodí. Je psáno sice velmi dobře,
máte talent, ale nemáte tendenční směr. Musela byste ukázat, že to byl osud ruské ženy až
k revoluci. Takové typy dnes nesníme ukazovat: jsou to pozůstatky minulých dob. Noviny muse
jí být plné optimismu, musíme hodit mezi lid tisíce radostných řešení, nesmíme poukazovat
na místa, kde se život zastavil, ne, musíme ukazovat, že život kypí, práce vře, žena je
osvobozena. Sám dobře vím, že je to všechno blbost, prázdné kecání, které berou vážně jen
idioti, ale co mám dělat? Od nás, novinářů, se nevyžaduje kvalitní článek, ale agitátorský
elán, naší úlohou je, ukázat národu a celému světu, že všechno, co je špatné, je špatné pro
to, poněvadž je to pozůstatek vlády buržoasie a že všechno, co přinese komunistická vláda,
může být jen a jen dobré!"
Ivan Ivanovič se při tem lišácky smál. Pak ale zvážněl a pokračoval: "Ostatně, tento systém
není tak hloupý, jak na první pohled vypadá. Naopak, je velice rafinovaný, psychologicky
perfektně promyšlený. Víte, že když na kámen neustále kape kapka za kapkou, nakonec tam
udělá díru. Budeme-li našim čtenářům stále vtloukat, jak báječně se jim daří pod naší vlá
dou, časem sami uvěří, že se jim daří dobře. Řvát, řvát, div si hubu neroztrhat, to je hlav
ní bojový prostředek komunismu. A kdo má řvát nejvíc, to jsou redaktoři! Zde máte stručnou
roli novin. Komunistický tisk musí mít po celém Rusku stále otevřenou hubu a dostane,pod
svou moc všechny! Staří vymřou, mladí všemu uvěří, i že je to zde lepší než v zahraničí!"

DÍTĚ SI HRAJE

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Proti papežské návštěvě na jaré v Belgii protes
Hračky pro dítě nemusejí a nenají být složi tuji malé, ale bojovné organizace. "Anonymné
té, automatické, ale takové, které podporu
anarchisté v akci"ukradli z význačných kostelů
jí tvůrčí činnost, přemýšlení, uvažování,
sochy-i od jesliček-"Laické akční středisko"naobratnost ap. Kostky různých rozměrů a vá
mítá, ze peníze na papežskou návštěvu jdou i z
hy, tyčky kratší i delší, vyberme také roz
kapes nekatolíků, nej radikálnější skupina: "Při
ličné tvary a tak se u dítěte rozvine schop rozeně proti papeži "sdružuje všechny protivníky
nost rozeznávat rozdíly, organizovat své
návštěvy, a ve Flandrech vylepuje tisíce plakátů
vjemy a každý pokrok v těchto schopnostech
proti návštěvě Vlámské komité proti papežské
bude pro něho pramenem nové a větší dušev
návštěvě. Z toho je vidět silné duchovní účinky
ní radosti.
každé papežské návštěvy.
Sami buchne v přítomnosti dítěte plni nadše
Generál františkánů v Římě P.John Vaughn sdělil
ní a života, vždy ochotni zúčastnit se je
tisku, že asi před měsícem bylo v naší vlasti
ho pokusů a obdivuj ne jeho objevy. Když s
zatčeno pět františkánů pod záminkou, že jejich
nún mluvíme nebo mu něco ukazujeme, máme
náboženská práce se nesrovnává s čs.zákony, vy
být živí a užívejme různých tónů hlasu a
zývá křesťany, aby protestovali proti zatčení
vhodných pohybu,, neboE tak mu usnadníme,
františkánů u presidenta Husáka a žádali jejich
aby pochopilo to, oo pochopit má. Naše
propuštění.
radost a nadšení aE přejde i na něho, to
Bokassa-býv.císař-lidozrout ze Stř.Afriky, žije
mu pomaže překonávat obtíže při jeho obje
jako franc.plukovník v zámku ve Francii, s čet
vech.
nou rodinou a platem 7000 fr měsíčně. Nyní mu
zavřely úřady vodu, protože dluží 20.000 fr NÁBOŽENSTVÍ UKAZUJME KONKRÉTNĚ A ČINNĚ.
a krutý císař proti krutosti úřadů protestuje.
Bůh je život. Milost Boží - jak řekl Ježíš
11.12.byl v římské čtvrti Monte Antenne položen
Samaritánce - je živá voda. Náboženství se
základní kámen k mešitě a kulturnímu středisku;
tedy v dětské mysli nesmí spojovat s uza
stavba potrvá 23 měsíců, bude stát 60 miliard
vřenou místností, ve které se dítě cítí za
lir, minaret bude 39 m vysoký.
jatcem, nýbrž spíše s volnou zahradou, pro
Nový
zákon vyšel v dialektu kanadských eskymáků
storem, kde může neustále něco objevovat.
Inuit. Je vytištěn slabičným písmem domorodců.
Náboženství má prýštit přirozeně z jeho
Aimesty International kritizuje porušování lid
každodenního života - z jeho radosti, potě
ských práv v Albánii, kde je asi 400 lidí uvěz
šení, objevů, z jeho otázek a skrytých přá
něno
pro odlišné smýšlení. 50 % je mohamedánů.
ní, z jeho dobrých úmyslů, z událostí v ro
V Číně byli v listopadu 1984 odsouzení jesuité
dině i ve škole. Když se pod nátlakem něja
Vincenc Zu Seng/67/a Josef Seng/75/na 15 a 11
kého citového projevu nebo události rozvi
let vězení, prý udržovali styky s cizími zeměmi,
ne v dítěti velká touha nebo projeví citli
ohrozovali práva a bezpečnost otčiny, sbírali
vost duše, musíme hned vědět, co dítěti ří
špionážní zprávy ap. Odsouzen byl i 68 letý je
ci, abychcm mu ukázali na Boha, po kterém
suita Štěpán Seng a 80 ti letý Stan.Seng.
jeho duše v podvědomí touží. Z tratí-li mi
30.11.byly ve vatik.pinakotéce otevřeny sály
lou hračku, aE ji obětuje za chudé, nemoc
ikon/70 děl slovanských a řeckých škol/,sál Berné, je-li větší třebas za malomocné, hříš
niniho sádrových modelů a sál obrazů Melozzo
níky ap. Má-li bolest, aE si představí,jak
da Forliho. - Ve Vídni bylo za přítomnosti pre
trpí jiní a jeho bolest je jen přechodná.
sidenta Kirchschlägera otevřeno první židovské
Tak se změní všechno v radost, vděčnost,
gymnásium s němčinou jako vyučovacím jazykem.
touhu - v Bohu a s Bohem.
Japonský velvyslanec u Sv.Stolce předal P.G.Pittau, jesuitovi, vyznamenání řádu vycházejícího
12
slunce od japonského císaře jako projev vděčnos
ti horlivému italskému řeholníkovi za jeho prá
ci mezi mladými - 30 let - a upevňování přátel
ství mezi japonským a italským lidem. P.Pittau
je poradcem a asistentem generála Kolvenbacha.
V listopadu 84 bylo otevřeno v Bogotě-Kolumbie,
první středisko Bratrstva sv.Pia X.
Přes 100.000 věřících se v listopadu zúčastnilo
přenesení ostatků sv.Františka Xaverského do no
vé, větší katedrály v býv. portugalské državě
Goa. Světec - jesuita - tam zemřel 1551 ve věku
46 let. Při přenesení byly ostatky poprvé po 10
ti letech vystaveny. Sv.František patřil mezi
orvní členy jesuitského řádu - byl Bask.

SV.FRANTIŠEK SALESKÝ

24.1.

Sv. Františka Chantalská, duchovní dcera sv. kamenů od stálého násilí, které si dělal, aby
Františka Salezského a spoluzakladateľka
přemohl svou prudkost a vášnivost.
řehole saleziánek, napsala o světci proti Vedle nesčetných kázání napsal přes dvacet ti
reformace rádovému knězi:"Smím říci, co si síc dopisů a vydal POJEĽNÄNÍ 0 BOŽÍ LÄSCE a
FILOTHEU - vynikající návod k zbožnému životu.
myslím? Smím-li, tedy se mi zdá, ze můj
Otec Frantisek byl živým obrazem, v němž
Maže se směle postavit vedle NÄSLEDOV&JÍ KRISTA,
byly namalovány rysy našeho Pána Ježíše. Já, a je psána velmi elegantním slohem.
Pár let po převzetí biskupské moci se setkal s
a nejen já, ale nesčetné množství jiných,
kdo ho viděli, se domnívali, že vidí naše Janou Františkou de CHANTAL, vdovou, s níž zalo
žil řád NAVŠTÍVENÍ PANNY MAREE/saleziánky/. K
ho Pána..." Čteme-li životní osudy tohoto
světce, vidíme, že měla pravdu.
nim patřila sv. Markéta Marie Alacoque. 30 let
Sv.FRANTIŠEK SALESKY - se nar.1567 na zámku před založením Académie Francaise založil sv.
Sales v Hor.Savojsku. Rodiče ho pečlivě vy František v Annecy Académie Florimontane pro
chovali, studoval právo v Annecy , Paříži
pěstování věd, umění a franc, jazyka.
a v Padui. Pozoroval bezuzdné chování stu František Saleský zemřel na oestě v Lyonu na
dentů a tu v něm uzrálo rozhodnutí, stát se svátek Neviňátek v r.1622. Saleziánky v Annecy
knězem. Znal dobře klasiky teologie, dobro ho pochovaly ve svém kostele. Za 40 let byl
volně se připravoval postem a kajícími skut •svatořečen, v r.1877 prohlášen učitelem Církve
ky a pak si vzdor silnému odporu otce zvo a v r.1923 ho Pius XI. prohlásil ochráncem lil duchovní povolání. V r.1593 byl vysvě patronem katolických novinářů.
cen na kněze. Odmítl hodnosti a úřady a ja Nejkrásnějsí posmrtnou vzpomínku o nem pronesl
ko apoštol se odebral do krajiny Chablis,v kalvinský úředník: "Kdybychom uznali některého
níž se velmi rozšířil kalvinismus. Byla to člověka za svátého3 neznám od dnů apoštolů ni
nebezpečná misie. S biblí a breviářem puto koho hodnejsého než tohoto muže."
val mladý kněz po území, nepřátelském kato Sv.František se zobrazuje v biskupském rouše,
lické víře. Čtyři roky konal tuto namáha
nad sebou nebo v ruce drží probodené srdce s
vou práci; bez prostředků, ve velké zimě a trnovou korunou na znamení jeho úcty k Božské
útrapách, pronásledován dravou zvěří i lid mu Srdci Ježíšovu.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
mi, kteří ho tupili. Kde se naskytla příle oooooooooooooooooooooooooooooooo<...........................
žitost, tam kázal, plný lásky a přesvědči VELKÝ HUDEBNÍK A VELKÝ CHARAKTER..............................
vého ohně. Měl úspěch: 8000 odpadlíků se
17.11.zemřel v Neu-Ulmu ve věku 63 let český
vrátilo ke katolické víře. Měl spory s kal- hudební skladatel JAN NOVÁK. Při posledním
vínskými kazateli, kteří ho považovali za
Akademickém týdnu v Hunfeldu hrál čtyřručně
pomocníka antikrista-papeže, ale nelekl se, na klavír se svou paní.
Konečně převaha kalvinského bludu v Chab
Zhudebňoval především latinské texty. Jeho nej
lis se snížila a František se mohl věnovat známější díla jsou kantáta"0100” z r.1967 a
jiným úkolům.
”IGNIS”věnovaná v r.1969 památce Jana Palacha.
V r.1599 byl jmenován koadjutorem ženevské Rodák z Nové Ríše na Moravě/8.4.1921/studoval
ho biskupa, za pár let se stal jeho nástup v Praze a v New Yorku/u B.Martinů/. R.1968
cem. Hned se pustil do obnovy a reorganiza emigroval nejprve do Dánska,, pak do Itálie. Od
ce těžké diecéze. Neúnavně kázal. Říkal,že r.1977 žil v Ulmu, poté v Neu-Ulmu. Jeho ostat
kdo nekáže s láskou, káže zbytečně. Jeho
ky byly uloženy na hřbitově v Borgo Sacco v
charakteristickým rysem byla mímost-ale
sev.Itálii na jednom hřbitově hudebníků.
neměl ji od přirozenosti, musel si ji tvr Kompoziční styl J.Nováka charakterizovaly prvky
dě vybojovat; měl velmi vznětlivou povahu. moravské lidové písně a latinský jazyk, jímž
Pomluvy a nadávky překonal dobrotou a lás plynně hovořil a latinsky psal i texty ke svým
kou. Od tohoto"učitele dokonalosti"pocháze skladbám. Kantáta’’Dido"byla provedena v bavor
jí slova:"Cítím takovou lásku k nepřátelům ském rozhlase pod vedením Rafaela Kubelíka a
že by mi bylo zatěžko, je nemilovat, kdyby má být v r.1986 provedena newyorskou filharmo
mi to Bůh zakázal... " Jednal podle Kristo nií. Se svou chotí Eliškou vystupoval koncertně
va kázání na hoře:"BLAHOSLAVENÍ MÍFNÍ..."
jako klavírní duo. Dcera Klara je flétnistkou,
Jak to však pro něho bylo těžké pro jeho
druhá dcera Dora pianistkou. Poslední premié
prudkou povahu, ukázalo se po pitvě: jeho
rou skladatelovou byla skladba"Chorae Vernales"
žluč byla ztvrdlá a rozdělená na několik
pro klavír a flétny, provedená hudební školou
v Hanau v prvé ool. listopadu. R.I.P.
M. Č.
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OVLÁDÁNÍ ŘEČI
KLID A MÍR SRDCE
je nutným předpokladem cesty k Bo
hu. Vyplývá z celkové ukázněnosti
a z ovládání vášní a citů. Kdo
dovede ovládat jazyk, pro toho
to příliš těžké není. Cvičení
totiž dává umění. Kdo chce být
mistrem v nějakém i_mění, musí
cvičit denně. A jazyk, řeč, mů
žeme skutečně cvičit denně.
Sv.Jakub mluví o uzdě, která
ovládá tělo koně. Každá nepěk
ná vlastnost se dříve či pozdě
ji projeví v řeči. Umím-li tedy
ovládat svůj jazyk, umím ovládat
i sebe samého. A tento důsledný cvik při
pravuje srdce na příchod Ducha svátého.
Ten si volí domov jen u ukázněných lidí s
klidným srdcem.
KRÁSA
MODLITBY
K člověku, který žije duchovně, patří i dar
modlitby. Vždyť z modlitby pramení všechny
Boží dary a štěstí.
V dobré rozmluvě s Bohem najde člověk sva
tost, sladkost a krásu, která je předzvěstí
nebe. Bůh se však svěří jen tomu, kdo se
snaží sám sebe ovládat. Kdo umí ukáznit
svůj jazyk, ten brzo pozná dobrotu a lásku
Páně.
UŠLECHTILÝ STYK S LIDMI
Každý má rád mírného a klidného člověka.
Před nevycválaným a ostrým jazykem každý
prchá. Uvažme: je možné mít přirozeně rád
člověka, který píchá každého jazykem jako
vosa, vše vykládá ve zlém, hádá se, reptá,
nadává, naříká, kouše? Jen ho zahlédneme a
už před ním utíkáme. Pak ten, kdo z lásky k
Bohu nechtěl ukáznit svůj jazyk, daleko víc
vytrpí od lidí pro svoje neukázněné řeči.
Ale kdo rád nemluví s mírným, mlčenlivým a
jemnocitným člověkem? Pravá ctnost má jakou
si tajemnou přitažlivost k tomu, kdo ji
ovládá, lidé ho mají rádi. Je milá Bohu i
lidem. I ten, kdo ctnostného člověka pro
následuje, je uchvácen krásou jeho duše a
maně musí přiznat: Ten člověk je charakter
ní. Bude to jen tvá škoda, nebudeš-li se mu
podobat. - Pravá ctnost je nejlepší apošto
lát, nebol i ten největší a nejzuřivější ne
přítel křesťanství jí aspoň ve svém srdci
vzdá úctu. A ctnost se nejvíc projeví jazy
kem.
Nikde se nenabízí tolik správného ukáznění
jako v ovládání jazyka. Mnohá tzv.umrtvová
ní mohou být jen ďáblovým lákáním pýchy,ale
jemnocit a ukázněnost v užívání jazyka je
známka pokorné a citlivé duše, která jistě
míří k Bohu.

Takřka na každém kroku máme možnost ukázňovat
svůj jazyk. Jak často slyšíme hněvivá a
nespravedlivá slova! Jak často se setká
váme s lidskou zlobou! Kolikrát se nám
vytýká něco, co jsme nezavinili! Je
přirozené, že pak reagujeme prudce a
nelaskavě. Ale je záslužné zlost v so
bě potlačit a laskavými slovy uklidnit
rozhořčená srdce. Nikdo nemůže popřít,
že člověk, ovládající své srdce a
proto i svůj jazyk, jde rovnou za
svým cílem - k Bohu.
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PRAVIDLA OVLÄDÄNÍ JAZYKA
a. Zamiluj si mírnost
Tato vlastnost je pramenem, z něhož samočinně
vyplývá ovládaná řeč. Sám Kristus ji vřele doporu
čuje: "UČTE SE DEE MNE, NEBDŤ JSEM TICHÝ A POKOR
NÝ SRDCEM." - Je to tradiční překlad, který však
přesně podstatu věci nevystihuje. V latině je
slůvko "mitis" - a to má širší význam než naše
"tichý”. Člověk nemusí být tichošlápek-právě na
opak. Lépe to vystihuje slovo"mímý" - jako vlíd
ný, milý, ne příliš hlučný, ne však zase zalezlý
v koutě, který se dorozumívá s lidni jen posuňky,
protože má právě hluboké mlčení. Nesnaží se hro
madit vnější projevy, hlavně ty hodně nápadné,aby
si lidé všimli, že před sebou nemají jen tak lec
koho. Mírný člověk je přirozený, bez vyumělkovanosti, která by na něm visela jako hadry na hastrošovi. Nehraje si na nikoho, nechce všechny do
stihnout nebo předstihnout, ale umí dobře využí
vat těch darů, které mu Bůh dal, a tak v každém
prostředí sám sebou, nikoho neuráží ani slovy,
ani činy, protože každý vidí, že je to opravdu on
nevvumělkovaný, neznetvořený, plný lásky k Bohu a
k lidem. Jako z čisté studánky tryská křišťálová
voda, tak docela přirozeně tryská z dobroty mír
ného člověka jeho mluvení a jednání, které nezná
vyumělkovanost, faleš, rádobydokonalost .
Jen pozoruj Krista v evangeliích a pochopíš, co
je to "mitis". Dívej se na sv.Františka z Assisiale otrocky ho nenapodobuj! - snad pak pochopíš,
v čem spočívá mírnost. Největší škodu ve společen
stvích a řeholích nadělají vždy pseudonapodobovatelé, kteří nemají a neměli ducha svého vzoru.
Dívali se a neviděli, poslouchali a neslyšeli.
Vzali si za svůj vnějšek, ale nepochopili podsta
tu vnějšku, takže nakonec vnějšek zbožštili a
podstata jim úplně unikla. Stali se slepými vůdci
slepých a tak pokazili mnohověřících a úplně zni
čili skvělou myšlenku svých vzorů, kterých se v
posvátné úctě stále dovolávají. Je to jen kukla!
I sv.Pavel je"mitis", ačkoliv píše Galaťanům s
rozhořčením a vážností, zároveň však s láskou.
”Mitis”může být jen člověk zapálený pro věc Kris
tovu a hořící jemnou láskou k lidem. Kdo se uzaví
rá světu a jeho problémům, nikdy se nenaučí ovlá
dat svou řeč, utopí se v malichernostech z nichž
plynou hříchy jazyka, kdo nežije vnitřním
životem Církve.

SÝR

vá, nemohla se zbavit podezření, že je to spiknu
tí proti ní a že se ho zúčastnily skoro všechny
Od 14.-do 16. června jedeme s Otcem Bernar
dem z Norce do Nevers, Arsu a Foray le Mo- sestry. "Útočily na ime ze všech stran." Je jisté
nial. Zde, v řádu Navštívení Panny Marie, že kdyby byla tušila před vstupem do kláštera, že
založeném sv. Janou de Chantal, duchovní pří ji budou nutit jíst sýr, byla by tam nevstoupila.
telkyní sv. Františka Salezského, žila sv. Byl hoiký, letní den. Položily před ní vyzrálý,
rozteklý a veliký kus doma vyrobeného kozího sýra
Markéta Marie Alacoque, které tu zjevil
Celý spolek de Sirotové porušil pravidlo o ovlá
Kristus lásku svého božského srdce.
dání zraku a pokradmu pozoroval Markétku. Ubohá
Když měla Matka Saumaisová první řádový
dívka se zvedla a hrdlem jí stoupala strašná šky
koncil v Paray, byla dokonale podvedena. 0 tavka nezadržitelného hnusu. "Ach, pomoc,"zakvípodivné novicce jí řekly, že každý volný
lela v duchu, "iryslím, že z toho onemocním. Mám
okamžik tráví v kapli a klečí bez hnutí ce zavčas odběhnout? Tisíckrát raději bych jedla
lé hodiny"tváře v ohni. Úplně se liší od
hnůj než sýr." V jídelně zavládlo smrtelné ticho.
druhých, ctihodná Matko; mohlo by to poško Soucitná Annina ruka se přikradla k ruce Markétdit její rozun, "lstivě vnukla sestra.
čině a stiskla ji, aby sestře dodala odvahy. Mar"A je tu nebezpečí pro pokoru,"řekla jiná, kétka uchopila kousek sýra a pomalu jej nesla k
která maskovala svou nechut k Markétce.
ústům. Náhle se jí zmocnila divoká křeč, žaludek
"Slyšela jsem vyprávění o strašné Magdaleně se jí obrátil.. .ne, bylo to nemožné!
z Kříže, františkánce z Kordoby..."
Po třech dnech takového boje, v palbě pohledů ví
"Vypravujte, prosím, "řekla Matka Saumaiso ce než čtyřiceti párů oči, vzbudila konečně Marvá s obvyklou, neuspěchanou zdvořilostí.
kétka soucit v duši novicmistrové.
"Hříšná historie! Vstoupila v sedimácti do
"Jděte, nezasloužíte si ani, v téhle
řádu, třikrát byla abatyší.Když
věci poslechnout. Nyní vám tedy zaka
jí bylo pět, zjevil se jí člábel
zuji to, co jsem ván dřív nařídila!"
v podobě různých svátých a vnuk
Markétka odešla do kaple a úpěnlivě
nul jí touhu po svatosti. V tři
prosila Krista, aby jí pomohl: "Láska
nácti pozorovala svou marnivost,
nesmí mít žádné výhrady!"
pýchu a smyslnost, a tu se jí
Klekla znovu před Matkou novicmistroČlábel zjevil a slíbil, že uzavře
vou a prosila ji o dovolení dělat to,
li s ním smlouvu, rozšíří daleko
co jí dříve poručila. Ještě týž večer
široko, že je světicí a po tři
snědla malý kousek sýra, chtěla jej
cet let ji zahrne každým potěšením. Měla
polknout, ale nezdařilo se jí to. Musela vybě
pak vidění, vznášela se nad zemí, její pro hnout z jídelny stranou a v hrozném záchvatu
roctví se plnila, dokonce měla stigmata a všechno jídlo zvrátila.
jedenáct let předstírala, že žije bez jídlá•'Po celý zbytek dne jí bylo špatně,ve tváři vypa
"Znám chytrého kněze, který taková předstí dala strhané. Tuto krutou a zbytečnou zkušenost
rání rychle odstraní,"podotkla Matka Saumai“opakovala několikrát týdně po dlouhých osm let.
sová. "Zavře takovou řeholnici a dá jí pít Nikdy se jí nepodařilo zadržet jídlo v sobě,
nápoj ze seny/silne projímavý, p.r./"
nikdy se srdce sester neobmäkčilo. Tato opravdu
"Třicet let ta äábelská řeholnice klamala
divná událost je strašnou obžalobou sester, kte
klášter a bohoslovce Španělska, biskupy,
ré měly sice v řádu velkou úctu, že do puntíku
kardinály, inkvizitory a šlechtu. Všichni k dodržují všechna pravidla, ale neměly lásku.
ní chodili na porady a dávali jí almužny. Markétka nepočítala s velkodušností Mistra, který
Ale před smrtí všechno veřejně vyznala,své se nedá v štědrosti překonat. "Po této první obě
ho slibu litovala, museli z ní äábla vymí ti se všechny milosti a laskavosti mého Nej vzne
tat a zavřít ji do jiného kláštera."
šenějšího znásobily a plynuly do mé duše s tako
"Strašné, milá sestro, ale naše novicka
vou silou, že jsem často musela říkat: "Spoutej ,
Alacoquová se ani dost málo dáblu nepodo nůj Bože, ten prudký proud, který mě přemáhá bá. Vypadá dost bezbranně."
nebo mi dodej schopnosti, abych ho mohla přijí"U člověka, který má vidění, se čekají vel mat!"
ká umrtvování. Já odkryla skulinu v jejím Zavřete slavíka do klece, zastřete nad ním denní
brnění. Nechce se ani dotknout sýra!"
světlo - a svou písní otřese nebem!
Když odjela dobrá Matka Hersantová, vysvět Ani tato poslušnost nepřesvědčila Matku Saumaiso
lily sestry svým způsobem na koncilu tuto vou, že má být Markétka připuštěna k posledním
pošetilou záležitost se sýrem svým vlastnímšlibům. Teprve její stará představená, velká mys
způsobem nové představené.
tička Blulierova z Dijonu, ji uklidnila. Jinak by
Určitě to nebylo pouhé nedopatření, když
poslali Markétku zpět a řád Navštívení by tak
sestra, obsluhující v jídelně, nabídla Mar- ztratil svou největší ozdobu.
kétoe sýr. Jak byla Markétka jeimá a laskaTROUNCER : SESTRA
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"Je mi vás líto, Regino. Nepřišel
jsem pro relikviář. Přišel jsan,
abych vás zachránil." Revolver v ru
Mnohého podváděného manžela
ce mladé ženy se zachvěl.
potěšilo, když našli Josefa
"Vím, že jste zabila svého muže!"
Almayera s kulkou v srdci.
Pozoroval bílý prst ženy na spoušti,
Zřejmě přistihl při práci zlo
"...určitě vás dohnal k šílenství!"
děje svých kvalitních obrazů
Regině vypadla zbraň z ruky.
a jiných cenných předmětů.
"Měl mnoho dluhů. A vy jste tolik
"Echo Francie"otisklo dva
trpěla. Hádky, scény, výčitky..
dny poté dopis:"Vážená redak
Byl jsem tu, když jste se vrátili z
ce , protestuji- proti břídidivadla. Byl vzteklý..."
lům, která, zabili a okradli
"Nafackoval mi,"zašeptala Regina.
Almayera. Připíšete to mne,
"Vzala jste do ruky jeho revolver a
poněvadž jste tam našli mou
vystřelila jste. On utíká do salonu
vizitku. Ale jsem umělec
a padá k zemi. Náhle vidíte, že sa
zločinu. Kromě toho jeho Co
lon je vykraden. Šťastná náhoda!
rot byl falsifikát, rovněž
Zloději ho zavraždili - myslíte si!'
asi Vermeer. Zahájil jsem
"Vaši vizitku jsem neviděla!"
pátrání a budu o výsledcích
16
"Ganimard by mě stejně podezíral. A
policii informovat!
ted mě rozvažte. Jen mě neřízněte!"
V úctě ARSEN
LUPIN."
"Oni se za chvíli vrátí..."
"Choe nám namluvit, že někdo zneužil jeho
jméno. Nechal tam vizitku. Snad na to nena- "To asi ne. Komu napadla tato scéna. Mariovi?"
lítnete?"řekl inspektor Ganimard šéfovi po "Ano. Byl pravou rukou mého muže. Je nebezpečný.
Považuje mě za svůj majetek. Bože - kdy už ta
licie Duduisovi. "Ale tentokrát uvidí!"
hrůza skončí?!"
Na kostele sv.Antonína bily hodiny jedenáct ’Lupin mávl rukou, jako kdyby hypnotizér probou
V místnosti bylo ticho. Pak lehký šramot a zel medium z tranzu. "Zapomeňte na všechno...!"
průvan. Na prahu návštěvník zaváhal.
Pak jí nabídl ráně. "Představení skončilo. Bude
"Světlo!" ozval se výkřik. Překvapený muž
me mluvit vážně." Odvedl ji do pracovny a zvedl
se nehýbal. Ostatně, bránil mu v tom revol
telefonní sluchátko:"Halo! Prosil bych kriminál
ver. A žena v černán, která usedla na pohov
ku. Inspektora Ganimarda! Cože, ty ještě nespíš?
ku.
Kdo mluví? Však to víš, tvůj milý Lupin. Bud
Arsen Lupin se usmál: "Paní Almayerová?"
zdvořilý, je tu dána. Chceš chytnout vraha Almay"Relikviář, na který jste se dal nachytat z
era? Zavolej své nejlepší chlapce a jděte hned
novin, neexistoval,"prohlásila. "Mario, pro na bulvár Invalidů č.21. Ve staré stáji jsou kom
hlédni ho!" Když bylo po prohlídce, zeptal plicové Almayera, tři kusy. Pracovali pro něj.
se, kdo jsou ti pánové.
Budte opátmi, mají zbraně. A jsou strašně našt
"Přivaž ho k židli!"nařídila paní. Zatím co vaní, protože se do stáje zavřeli sami. Starý
Mario plnil její rozkaz,vykládal:"Tten vyso žertík, zatáhneš za kruh, myslíš, že se otevře
ký je Bebert a druhý je Nosáč."
stěna a zatím za sebou zavíráš pancéřové dveře.
"Vrátím vám všechno, "prohlásil Lupin. "V kap'A pozor. U Maria najdeš revolver, kterým zabil
se mám klíče od vrat domu na bulváru Invali'Almayera. Nevěříš? Jsem Lupin, poctivý člověk!
dů 21. Dveře jsou pancéřové. Na zdi jsou
A ted pospíchám, jdu na ples. Vyřid pozdrav panu
kruhy, ke kterým se přivazovali koně. Za
Duduisovi. Před tebou si i já musím dát pozor!"
třetí odprava zatáhnete, část stěny se odsu Zavěsil sluchátko, rozesmál se a řekl:
ne a v jeskyni jsou mé poklady. Stěna je
"Usmívejte se také, Regino!"
strašně těžká, musí tě jít všichni."
"A co když z té stáje utečou?"
"Uhlídán ho,"řekla paní Almayerová.
"Ale neutečou. A vás stejně nenajdou."
"Máte zbraň?"zeptal se Mario.
"Kam bych šla?"
"Přinesu si mužův revolver." Odešla.
"Na rohu ulice je červený mercedes. Dáte šoféro
"Sed klidně. Šéfa panštit nechceme, byla to vi mou visitku a Oskar vás zaveze do Eunervillu,
svině a ona je.." Almayerová se vrátila s
malé vesničky, kde bydlí stará žena. Přivítá vás
revolverem.
jako vlastní dceru."
"S tím neumíte zacházet. Vezměte si můj a
"Nepojedete se mnou? Rád tančíte?"
když se za hodinu nevrátíme, zavolejte zná "Ne. Ale musím do Elyzejského paláce."
mé telefonní číslo,"řekl jeden z mužů a
"Lákají vás krásné ženy? Společenské události?"
pak všichni odešli. Po delším mlčení zašep
Ne - já miluji vždy jen jedinou ženu.Ale je tam
tal Lupin:"Regino!"
seňora Inez de Carabajos-ošklivá jako noc. Má
"Zakazuji vám... "utrhla se paní Almayerová.
však skvostný perlový náhrdelník. ..Ukážu vám ho
pak v Eunervillu. "
_
Bozleau a Narcejac

ARSEN LUPIN
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN

ŽIVOT SV.DCNA BOSKÁ - vynikající české audio
vizuálni pásmo se promítá v Curychu v 19,30 hod 17.a 31.1.,
po mši sv.v kostele, zasvěcenému sv.Donu Boscovi. Ve Winter
BOHOSLUŽBY
AARAU - u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v thuru 19.a 26.1.po mši sv.-inf .P.Simčík. DOPORUČUJEM!
krypte, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15 VÝLETNÍ- NEDĚLE PRD DĚTI do Atzmäniku- lyžování po mši
BADEN - kapie sv.šebestiána/vedle far. sv.v Růti-Tann,malým busem. Inf .P.Šímčík
20.1.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA
11,15
BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě Schůzka mladých u P.žimčíka v klubovne v Curychu.
české a slovenská, sobota
18,00 Návrhy, kam o jamích prázdninách.Inf.P.Simčík 24.1.
BASILEJ - Heilig Geist Kirche, každou SETKÁNÍ S P.J.POLÁČKEM Z ŘÍMA v klubovních
3.neděli v měsíci
18,00 místnostech u P.Simčíka v Curychu,Brauerstr.99.
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
9-11,30, 15-18 hod./se mši sv./
3.
Aemtlerstr.46., neděle
19,00
SIDVENSKÄ - v kryptě Lieb f rauenkirche,
OBNOVU V QUARTENU povede osvědčený jesuita z
Weinbergstr.34., v neděle a svátky 9,0 vatik.rozhlasu P. J.Č U P R. Přihl.u misionářů.15.-17 3
OORTZklLIOD-10 km na juh od Neuchatel,
ooooo
EXERCICIE V BETHANIEN - povede Otec biskup J.ŠKARVADA
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiacip. MAZÁK
10,00 přihl.u misionářů, zejm.u P.Birky,Lucem. 21.-24.3.
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00 PO STOPÁCH SV.CYRILA A METODA A SV.PAVLA: do Soluně,
Filippy, Kavaly, na horu Athos, den v Athénách a ne
lAUSANNE—y kaplnke "Foyer du Serván"
povinně do Verie, Verginy a Edessy. Cena v dvoj lůžko
Rue Eugěne Grasset, 3.a 5.ned. 9r15
ROTI-TANN-kaple u katolického kostela vém pokoji za osobu 1.504 frs. Příplatek za nepovinný
P.šlMdk rozesílá pozvánky, ned. 9,30 výlet 62 frs/s obědem/.Na požádání pošleme anglický
LLĽĽEN-St.Peterskapelle, neděle 18,30 podrobný plán zájezdu, přihlášeným složenku na zapla
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra, cení 200 frs zálohy. Pojede s námi Msgr.P.Dr.Jaroslav
St.Peterstr.il. P.ŠIMČ& posílá pozv. P O L C z Říma. Počet míst je omezen. Kdo nemá západ
SOIGTHURN-Spitalkirche, každou 2.nedě ní pas, musí si SÁM opatřit řecké vizum.Polopenze.
od 15.5./12,35 letiště Curych/ do 22.5.
li, P.BIRKA
10,30
ST.GAI J FN-poslední sobotu v měsíci v
Herz Jesu Kapelle v dóně, vhod z nádvo VELKÁ POUÍ V EINSIECELN. Slavnostní kazatel Otec bis
ří. Po mši sv.kulturní program a bese kup ŠKARVADA. Bude biřmovat ty, kdo dosud biřmováni
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr. 34. nebyli. K této svátosti křesťanské dospělosti se mu
18,00 sejí biřmovanci připravit, proto se HNED přihlaste u
2.6.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg, svého misionáře k duchovní přípravě.
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA - v kapii pri kostole sv.Terezky ZÁJEZD DO ARSU-do Paray le Monial a do
14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,33 Nevers-k sv.Janu z Vianney, sv.Markétoe Marii a sv.
14 Ave du Mail, každú štvrtú nedeíu v Be madettě z Lurd. Doprovází nás zase P.Bernard.
kostole Sv.Bonifáca v
18,00 Přihl. u misionářů nebo u pana St.HOLECKA, PF 403,
CH 6002 LUZERN, tel.041-364533 nebo v práci 213538
Data nepravidelných msi sv.vám misioná Cenu zatím neznáme, ale protože se zájezd pořádá jen
ri rádi sdeli i telefonicky. Na ne se v režii, bude zase nízká a včas sdělíme. 14.-16.6.
obrajte v záležitostech křtus pohřbu3
sňatku nebo obnoveni katolického sňatku VĚTOVÁ POUŤ DO ŘÍMA - kde oslavíme
vyučováni náboženstvi3 návratu do Cirk- 1100 let od smrti sv.Metoděje. Cena z Curychu 668 frs
cena jen pobytu 468 frs, plná penze a výlety. Přihl.
ve/konverse/3dětských táborů atd.
u misionářů nebo u P.V.WNDRY, 8735 St.Gallenkappel,
P.Jan BIRKA,6OO6 LUZERN,Schädrutistr.
tel.055,881460. Pošle vám složenku na zálohu - 100 fr
26.,t.041-312635
P.Jos.ŠIMŽÍK,8004 ZORICH,Brauerstr. 99. v níž je i pojištění pro ty, kdo z nevlastní viny/neiioc/by museli účast odříci. Přijdou krajané z celého
t.01-2415025,P. A. BANÍK,-01-2414455
2.-9.8.
P.Martin MAZÁK, 1110 M3RGES,La Longeraie světa!
tel.021-717713
TÝDEN DETľ NA HORÁCH
P.\ONDRA,8735 St.Gallenkappel,055-881460
P.ONDREJKA,4O53 BASEL,LINDENBERG 21,
V G L A R US U - 17.-23.ÚNORA
tel.061-321944
INF,A PŘIHL. P. Š I M Č f K

G. BROWN

ANO, MADAM !
"Procházka mi udělá dobře. Trochu mi vyvetrá pa
K PEABODYOVUM SE VLOUDÍ HAD....
lice,
"zvedl se mladý muž a ohlížel se po cylindru
Lev salonů byl tak elegantní, že jeho zjev
"Váš nábytek je opravdový sloh,"řekl obdivné.
ozářil celou ulici. Vypadal, že musel být
rozžhaven a vlit do šatů-tak bezvadně mu pad Slečna Ema svěřila zařízení domu odborné firmě a
ly. Cylindr svítil, bílé kamaše oslepovaly, nyní byla polichocena. "Miluji starý nábytek. Něk
a točil svinutým deštníkem o trochu silněj teré kusy jsou opravdu velmi ušlechtilé."
"Měly by bejt,"řekl zasmušile Peabody/'stály..."
ším, než byl jeho malíček.
"Nebudeš šíastná, dokud nebudu vypadat jako "Bydlíte v sousedství?"ptala se Ema rychle.
"Mám kvartýr blízko Jermyn Street. Ale už musím
von, Ehio,"řekl Peabody s úžasem.
Ema lítostivě zavrtěla hlavou:"Tak nebudeš opravdu odstartovat!"
"Nechcete ještě skleničku?"navrhl Peabody.
vypadat ani kdyby ses snažil tisíc let...
"Ne, děkuji. Richard má čpět lví srdce. Jsem vám
Co je mu?"
hrozně vděčen. Nu - pá - pá!"
Mladík pod okny domu zavrávoral, nejistě
Nebylo už dál oo říci. Hostitel a hostitelka do
udělal krok a chytil se mříže před dcmem.
Postoupil asi o půl metru, drže se zábradlí provodili návštěvníka ke dveřím, potřásli mu
jako tonoucí stébla, pak se deštník svezl na srdečně rukou a pozorovali ho, jak jde rychle po
ulici způsobem, nasvědčujícím, že se úplně zota
dlažbu a muž s povzdechem, slyšitelným i
vil ze záhadné nemoci, která ho k nim přivedla.
skrze okno, klesl a začal naříkat.
Když zahnul za roh a zmizel z jejich dohledu,
"Je napilej nebo co?"podivil se Peabody.
"Je mu nevolno! Musíme mu pcmoci." Následo řekl Peabody:"Příjemnej mladík. Není nafoukanej.
vána valícím se Peabodym prošla halou a se Ale v Leedsu by vypadal tak trochu z cesty, viě?
běhla po schodech. Když se dotkla mladíkova Jermyn Street? Tam žijou přej všichni ti plnokrevníci."
ramene, muž zvedl tvář příjemných rysů, s
"Ráda bych věděla, kdo to je,"řekla slečna Peaboaristokratickým nosem a knírkem.
dyová zamyšleně. "Nechtěla jsem se ho tázat na
"Jste nemocen?" zeptala se slečna Ema.
jméno."
Mladý muž pomalu vstal, jednou rukou se
"No, dy£ ti to přeoe řek? Richard, povídal. Ale
držel zábradlí, druhou nadzvihl cylindr,
poslechni/'řekl
Peabody se širokým bratrským
uklonil se a slabým hlasem odpověděl: "Je mi
úsměvem,"oo ti tak na tem záleží? Měla by ses
líto, omdlím ván tu na schodech..."
Pohled na elegantního mladého muže, stižené stydět, Ehio, při tvým věku! Mohla bys bejt je
ho záchvatem, přiláká jistou dávku pozornos ho...."
ti. Ulice sice neharašila životem, ale už tu "Nebučí blázen, Berte,"řekla slečna Peabodyová
chladně. "Nevidíš, že ten mladý muž je člověk to
byly tři osoby, maličký poslíček, tělnatý
pán a nepopsatelná ženština. Kdo zná zvyky ho druhu, s jakými se musíme seznámit, když chce
londýnské ulice ví, že za pár minut bude He me někam dospět?"
"Já nechci nikam dospět,"odvětil Peabody klidně.
reford Street zatarasena zvědavými diváky.
"Mně je docela dobře tam, kde..koukej! Něco tady
"Nechtěl byste si k nám jít odpočinout?"
zapomněl." Shýbl se a se slabým vzdechem zdvihl
"Hrozně hezké od vás, madam. Je mi trochu
s
podlahy vzadu za židlí, obsazenou před chvílí
šoufl. Smím-li se na chvilku utábořit..! "
"Potřebujete brandy, "řekl Peabody a za chví Neznámým, deštník tak tenounký, tak elegantní,
li se objevil se skleničkou. Marod se vděčně tak zázračně stočený, že král, kdyby někam zalo
napil. "Je mi lépe! Najednou kolem ime všech žil žezlo, byl by jej s radostí vzal jako náhra
du.
no zčervenalo a tak. .krajně nepři jeimé!"
"Taky mi tak bejvá, když jich pár vytáhnu," "Prima kousek,"řekl Peabody, obraceje opatrně
přisvědčil knoflikář,"jednou. . "ale vzpomínky deštník."Byl by to hřích, nechat to paraple zmok
nout. Mám běžet za tím mladíkem a..."
zvadly pod ledovým pohledem jeho sestry.
"Ne!"řekla ostře jeho sestra."Přijde si pro něj!"
"Bude to počasím"řekla,"dnes je dusno.."
"Je mi z devadesáti procent znamenitě,"podí Peabody se ušklíbl a s velkou pozorností položil
val se na ni vesele mladík. "Abych plaval.." deštník na stůl v halle.
Příslušník zlaté mládeže představoval to,co "Vy ženský!" řekl.
obdivovala a proto se loučila nerada:"Snad Jeho sestra neslyšela. Zasněně zírala do dáli,
přesně řečeno - do budoucna.
abych objednala taxi?"

HUMOR

obvázaní. "Jsem tu proto, ze
jsem žene nechtel koupit auto. "
Unite francouzský?"zeptají
"A já jsem tu proto, ze jsem jí
se budoucího ředitele hote
to auto koupil!"
lu. "Yes.""Ale to vypadá
Muž přijde donů trochu podrouše
jako angličtina?""Tak vidí
ný. žena mu říká:"Víš, drahouš
te, umím anglicky a ani o
ku, jsem celkem mírná, a odpus
tem nevím."
tila bych ti to, ale není to
Povídá kuchař:"Co je to za
bohužel poprvé. Právě tak opilý
mi žerný nůž? Ani chleba se
ses vrátil donů v červnu 1939."
jím nedá ukrojit."SoustružV jednom kupé najde průvodčí
ník nato:"Co je to za mizer
plačící ženu. "Co se vám stalo?'
ný chleba? Nedá se ani no
"Ale muž vystoupil na zastávce
žem ukrojit!"
z vlaku, aby mi koupil něco ke
"Tak Maruško, co budeš dě
čtení a mezitím mu ujel vlák!"
lat, až budeš tak velká ja
' "Já vím, je to zlé, zůstat ce
ko maminka?""Odtučňovací kúru."
lou cestu bez čtení!"
Pan Novák usne při hokejovém zápase v televizi.
Honzík jde gratulovat tatínkovi k svátku.
"Nejlepší dárek pro mne by byl, kdybys mel Manželka ho budí: "Vstávej, už je šest deset!"
dobré vysvedčení, "říká otec. "Pozdě, tatínku. Pan Novák vyletí:"A pro koho?"
Už jsem ti koupil kravatu!"
''Pane jemý, já si vaši dceru za manželko nevezmu.
"Pročpak jsi nepoděkovala, Alenko, tetičce Je tuze hloupá. ""Já vím, vy potřebujete manželku,
za těch pět franků, co ti dala? Víš přece, která by mela rozumu za dva. "
co říkám tatínkovi, když mi přinese pení
"Tak jaká byla dovolená?"ptá se jedna přítelkyně
ze?" "Vím. Říkáš:A to je všechno?"
druhé."Báječná. Skvělá. Jídlo bylo tak špatné,že
Otec se rozčiluje na šestnáctiletého syna: jsem zhubla o tři kila!"
"Okamžite si svlékni můj plást do deste!"
Ptá se učitel: "Kdy vznikne vzduchoprázdny pros"Ale tati, pak ti zmokne tvůj nedělní oblek. ' tor. ""Prosím, když kolo najede na hřebík!"
"Konečně jsem našel ženu svých snů.""A ože "Cože, ty píšeš upomínky sám sobě?"žasne Karel.
níš se s ní?""Nemohu. Na to nemám dost
"Diplomacie! Když ty upomínky čte manželka, tak
velké příjmy."
se vůbec neodváží chtít po mně peníze!"
"Jak vidím, slečno, na účtence, učili vás
"Tvá paní je teč. stále spatné naložená, hubuje,
ve škole kromě přídavných jmen také přídav zlobí se, není to hrozné?""Ani ne. Když má dob
ná čísla!"
rou náladu, tak si stale zpívá, to je horší. "
"Jak se ti líbí vaše nová učitelka, Jarouš Filmová hvězda se vdává. "Byla to láska na první
pohled?"ptá se reportér. "Ani ne. Spíš na druhý
ku? ""Je hodně přísná. A krčmě toho ráda
pohled, při prvním jsem nevěděla, že je milionář'.
střílí.""Jak to?""Ale hned v první hodině
V americkém autosalonu obdivuje návštěvník auta.
mi zabavila prak."
Baví se v nemocnici dva pacienti, důkladně Pak se zeptá prodavačky:"A nač je tohle světylko
zelené barvy na rozvodní desce?""To má připome
nout řidiči,
že má zapla
tit další
splát
ku'.
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INSPEKTOR Č M Ú~Č H Ä L Ě K
Maskovaný mladý muž přepadl obchod, vybral po
kladnu a uprchl. Podezření inspektora ónuchálka padlo na mladého Roberta, ale jeho otec
prohlásil:"Vždyt je to odtud tři kilometry a
syn byl nejvýš dvacet minut mimo nůj dohled,
to jsem byl právě ve sklepě. Pěšky by do vsi
nedošel a kolo stojí tak, jak stálo, podívej
te se na pedály. Zakázal jsem mu kola použí
vat, dokud neudělá svou práci. Ostatně, kolo
jsem si dnes ráno ©fotografoval a sám obraz
vyvolal, zde je." Inspektor porovnal obrázek
kola se skutečností a zjistil, že Robert
přece jen kola použil. Jak na to přišel?

ZNÁTE ODPOVĚĎ NA TYTO OTÁZKY ?
1. Jmenujte aspoň šest církevních učitelů!
2. Co znamenají písmena I.P.I.?
3. Co je "doxologie"?
4. Co znamená biskupský prsten?
5. Co jsou apokryfy?

NAJDĚTE ROZDÍLY - 10 - NA VEDLEJŠÍCH OBRÁZCÍCH !

