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všimli jste si, jak vás někdy pouhá přítoimost určité osoby ovlivňuje? Nemusí ani mluvit.
Jako kdyby z ní něco zářilo - někdy zlo, někdy dobro. Rozhodně to není prázdná slupka.
"Nejsi studený ani horký, proto tě vyvrhnu ze svých úst,"čteme v Apokalypse. lhostejnost
je choroba dnešní doby.
Kolik toho zničí zlá, nepravdivá nyšlenka, vidíme v diktaturách. Předstírají dobro a kona
jí zlo. Matou pojny, nejsou spolehlivé, jejich řeči a smlouvy nenají cenu. Dobrá myšlenka
je jasná, plná pravdy a předkládá se s láskou.
Věřící lidé si neodříkají a nemodlí se proto, aby Bohu něco dali. Bůh je dokonalý, nic od
nás nepotřebuje. Avšak stvořil nás, vykoupil nás a chce nás obšťastnit svou přítoimostí.
Proto v sobě věřící člověk stále víc uvolňuje místo Bohu tím, že se zbavuje toho, oo je
Bohu nepřátelské - hříchu, nicoty. Není divu,že ti, kdo v sobě téměř dokonale uvolnili
místo-totiž svatí-dělali zázraky a zářili. Bůh dělal zázraky a zářil skrze ně.
Odříkání a sebekázeň nejsou vynálezy středověku. Jsou nutné k budování vyrovnané osobnosti,
I sportovec a umělec se stále cvičí, kontrolují se, odříkají si, aby dosáhli mistrovství.
A co získají? Slávu, majetek, uznání. Staneme-li se však "mistry"v životě s Kristem, do
staneme to"oo rez a mol nekazí a zloději nekradou", totiž Boha - zde i na věčnosti. O tom
praví sv.Pavel:"Ani lidské oko nevidělo__ ani na nysl lidskou nevstoupilo, oo Bůh připra
vil těm, kdo ho milují.
Jistý muž seděl před léty vedle ženy, jejíž jméno neznal, nevěděl, odkud je, snad spolu ani
moc nemluvili. Nebyla to ani nejmladší krasavice-sám je ostatně šťastně ženatý-a dodnes ho
tento dojem povzbuzuje. Právem. Ta žena skutečně v sobě stále uvolňuje místo Bohu a tak pů
sobí i beze slov na svou rodinu a své okolí. Snad jste se už s takovým člověkem také setka
li. Často to bývají kněží a řeholní sestry, je jich "povoláním" je dokonalost. Takoví lidé_
jiskří. Mladý jesuita ve vlasti tak zapálil několik desítek
nevěřících, že přijali Krista za svou velkou lásku. Navíc
působí svým duchovním žárem na svého "křestního synka" kte
rého v životě neviděl. Rodiče to pozorují.
Modlitba a oběť nezná překážky-ani železnou oponu.
Přijímejme do sebe jen dobré myšlenky a chraňme se před
špatnými, a když přece do nás vklouznou, ubijme je svým
odporem jako jedovatého hada. Tomu učme i své děti.
Výborná pcmoc k životu s Kristem je dobrý duchovní rádce.
Vyplatí se jezdit za ním jednou, dvakrát ročně třebas
stovky kilometrů, a složit mu účty z hospodaření ve vlast
ní duši. Poctivě, bez zámlk a překrucování . Lékaři také
sdělíme své zdravotní potíže, jinak nás nemůže uzdravit.
Dnes jsou nesmrtelné duše ohrožené ze všech stran. Naše
jediná záchrana je Kristus a společnost lidí, kteří jdou
za Kristem. "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem
já s nimi."
Pak posílíme i druhé, slovem, příkladem, ba jen svou exis
tencí. To je nejúčinnější apoštolát. Máme vzor člověka,
který byl dokonale proniknutý Kristem-královnu máje, Matku
Církve, Pannu Marii. Její láska a vliv překrývá celá dvě tisíciletí.Va^ redakce

byla zavražděna povstalci v r.1964.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
24.4.ohlásil sv.Otec jména 28 nových kardi 23.4.se sešli Češi a Slováci z Říma v kostele
nálů/jeden in petto-v srdci/, kteří budou sv.Bartoloměje na Tiberském ostrově a oslavili
přijati do kardinálského sboru 25.5.v sobo svátek druhého pražského biskupa sv.Vojtěcha.
Mši sv.sloužil Otec biskup Škarvada v kapli za
tu před Svatodušními svátky. Mj. je novým
kardinálem slovenský arcibiskup Josef Tomko, svěcené sv.Vojtěchovi, kázání měl P. V.Steiner.
tajarník biskupské synody, Msgr.Poupard,pro- Slovenské vystlané Vat.rozhlasu seznámilo poslu
předseda sekretariátu pro nevěřící, arcibis chače s interními instrukcemi strany a vlády o
protináboženských a hl.protikatolickych akcích
kup Simonis z Holandska, arcib.Wetter z
Mnichova a nástupce + kard.Slipého Ukraji proti oslavám 1100 let od smrti sv.Metoděje.
nec Lubačevský. Kardinálů je nyní 150, ale V Říme se na Gregoriánske universitě konalo v
jen 120 kard. vyhovuje podmínkám, aby směli dubnu třídenní symposium o postavách a díle slo
volit nového papeže/t.j.pod 80 let/. Ke kar- vanských věrozvěstů. Ve Frankfurtu měl 2. 3. P. Tom.
dinálskému sboru se vrátíme v příštím čísle. Spidlík TJ, přednášku o významu cyrilometodějské
10.4.-na Bílou sobotu-vzpomněli oficielně ho poslání pro Evropu.
na Velehradě 1100 let od smrti sv .Metoděje. Novým generálním tajeimíkem biskupského synodu
Papežské poselství přečetl věřícím kardinál místo kardinála Torrko byl jmenován Belgičan Msgr
Tomášek-bylo přijato s nadšeným potleskem. Yan Schotte,C.I.C.M.
Ohlášené přednášky se však nekonaly. Vati Sv.Otec oznámil krásným duchovním dopisem kard.
kánské pošty vydají 7.5. tři známky k tomu Bertolimu, ze přijímá jeho demisi. Prý dostal
původně nejvíc hlasů při volbě papeže , ale pro
to jubileu. Také vyjdou známky k 450. výr.
smrti sv. Tomáše Mora.
2 stárí/71 let/odmítnul a navrhnul kard.Wojtylu.
Kard.Tomášek zdůraznil v dopise presidento Sv.Otec se ostře postavil proti filmu Je vous
vi ČSSR, vládě a sekretariátu pro věci cír salue, Maria-Zdrávas Maria, který se promítá v
kevní, že oslavy sv.Metoda nají ryze nábo jednom římském kině. Je to hrubá urážka citů vě
ženský a duchovní ráz. Kritizuje přípravy řících vůči svaté Rodině.
různých institucí např.okresních, krajských Náš milý Otec Msgr Jaroslav K.UBOVEC z NSR osla
a místních NV, vědeckých ústavů, nakladatel vil 17.3.tr. 40 let svého kněžství. Vzpomínají
ství, sdělovacích prostředků a propagačních na něho vděčně i lidé z USA, o které pečoval
institutů, které v jednom dokumentu volají obětavě v uprchlických táborech. I my mu přejeme
mnoho božího požehnání do další kněžské práce.
na poplach proti církevním oslavám, jako
26.3.byl uveřejněn apoštolský list sv.Otce ho
kdyby byla ohrožena republika. Protestuje
chům
a dívkám o budoucnosti Církve a světa, v
proti různým politickým opatřením.
K setkání mladých, se sv.Otcem a k jubileu malé modré knížce o 66 str.a 16 kapit. Týž den
sv. Metoda napsali mladí Slováci odvážný do vyšel papežův dopis kněžím a biskupům k Zelené
mu čtvrtku.
pis sv.Otci-podepsaný 500 mladými-kde ho
zvou na Velehrad a do Saštína, kde by zasvě Diplomatickou cestou zaslala rada gener.předsta
til slovenský národ Se dmi bolestné Panně Ma vených v Římě 9.4. čs. úřadům dopis, kde znovu
rii. Myšlenka se zrodila 15.9.83 v Saštíně, protestují proti zrušení řádových společností
rozšířila se i do Čech a na Moravu, kde po- před 35 lety, v dokumentu se nezmiňují, že všich
depsalo pozvání asi 20 tis.věřících, az ce ni řeholníci museli pobýt několik let v koncen
tračních táborech, všichni představení a mnoho
lou akci policie zastavila.
Švýcarští biskupové-jen ti mohou mluvit jmé řeholníků bylo ve vězení, řeholní sestry nasaze
ny do továren v pohraničí, kde pracovaly za krů
nem Církve-se postavili oficielně za akci
Právo na život-Recht auf Leben. Jejich jmé tě promyšlených podmínek a mely daleko do práce.
Vzdor všemu utrpení zradilo své řeholní poslání
nem promluvit tajemník bisk.konference v
televizi/v kolárku!!/. Vedoucí evangelicko- jen nepatrné procento řeholníkůrna rozdíl od
reformované církve se postavili proti-i když svobodného Západu.
20.3.schválil italský parlament 350 hlasy proti
řada věřících souhlasí. Zato evangelická
strana žádá své členy, aby hlasovali kladně. 75/39 nehlasovalo/jednu část osnovy nového kon
Apoštolský pro-nuncius v Indii, arcib. Agost. kordátu se sv.Stolcem. Kněží nebudou dostávat
Cacciavilla řekl 7.4.,ze sv.Otec vyhoví po plat od vlády, později bude zaveden nový systém
zvání indického min. zahraničí a příští únor platu kněží-vlastní financování, bohoslužebné
navštíví Indii. Při poslední návštěvě věno poplatky a svobodné příspěvky Italů. 8 Italů z
val Pavel VI.Matce Tereze své auto.-Zdá se, 10 nechce financovat své kněze.
ze v srpnu navštíví sv.Otec Togo, Kamerun, Kard.A-Brandao Vilela, are.ze San Salvador de Ba
Pobřeží slonoviny, Středoafrickou republiku, hia a prý brazilský primas byl pozván k aktu uzá
konění komunistické strany Brazílie. Prohlásil,
Keňů a Maroko-cesta by trvala 10 dní". V
Zairu by blahořečil sestru Negapatu, která že každá politická strana má právo hájit své ná
zory a řadu jiných hloupostí!

houkal. Žádná odpověčí. Zaklel, rád už by byl do
ne u přátelského ohně a u oběda, ale hryzlo ho
V obývacím člunu žil Tom sám. Býval to
svědomí. Seskočil z bryčky, přešel zasněžené po
uhelný škuner, ale když doprava uhlí usta břeží a sestoupil ke břehu. Vybral si nejlehčí
la, tlel v bahně. Nikdo ty staré necky ne lodku a s námahou vesloval k člunu, vyšplhal se
chtěl. Tenkrát lod pro sebe zabral Tom, ří na palubu a sešel do podpalubí. Tom ležel na
kalo se, že ji dostal za libru. Kdysi se
pryčně v rraličké kajutě, mráz jako v ledárně.
sem jako mladík přišel zotavit z vážné a
Pod starou pokrývkou se oelý třásl.
záhadné choroby. Snad zápal mozkových blan. "Qo je s tebou, člověče?" zvolal Finlay. "Jak
Tom byl tichý, příjeimý a kamarádský, ale dlouho jsi tady?"
"kapánek trhlej". Například když si sbíral "Týden nebo tak nějak, "zamumlal Tom a zuby mu
třešně, povídal si se stromem. Nebo v sou horečně drkotaly.
mraku poslouchal na břehu jezera hlasu vln Finlay zjistil, že jím zmítá horečka. Ale kam s
a usmíval se, jako by to bylo něco krásného ním? V takovém stavu ho do nemocnice nepřeveze.
Žil jako poustevník, narostly mu vlasy, vou vyšel na břeh, nastoupil, popohnal hřebečka a
sy měl rozcuchané. Stal se místní raritou. jel k farmě paní Robbové. Byla to vdova, která
Výletní parníky dělaly kvůli němu zajíždku, měla o sobě velké mínění a ještě větší energii.
na což byl Tom pyšný. Parník ho míjel, on Za jejími penězi se táhla spousta nápadníků,ale
si lotpal zelí, shodil jakoby náhodou zelný všechny je bez milosti vykázala ze dveří.
list a pak šups-po lilavě v šatech do jeze Když jí Finlay řekl, oč se jedná, zatvářila se
ra; za chvíli se vynořil s listem v zubech. kysele:"Nevím, kam skočit a ještě přítěž - staTuristé ho měli rádi, nejednou přiletěla rýho, plesnivýho chlapa." Ale když ji Finlay
na palubu půl libra.
přesvědčoval, vydala pár ostrých rozkazů a za
Byl vynikající rybář. Na podzim sbíral oře chvíli byl Tom na farně.
chy a ostružiny, borůvky a maliny, jedl ko- "Promiňte,"řekl,"hned zítra se vrátím na lock"
řínky a léčivé byliny. Zima byla pro něho "Uf/'zavrčela, "však si oddechnem, až se vás zba
ovšem zlá. Za plískanice se třásl pod pa
víme." A ukázala jim cestu do pěkného, vyhřáté
dacími dveřmi a neměl skoro oo jíst. Nikdo ho pokoje. Finlay a dva podomci Tona svlékli a
se o něj nestaral a on nikomu starosti ne uložili do postele.
dělal.
3 "Je to zánět pohrudnice, paní Robbová, "oznámil
Když přišel Finlay do Lavens fořtu, bylo
Finlay vesele ženě."Ale už se trochu zotavuje.
Tomovi skoro padesát. Z tvrdého, drsného
Má totiž obdivuhodnou tělesnou soustavu."
života a tělocviku v čisté vodě měl tělo
"To abych mu dělala ošetřovatelku, "vztekle řek
atleta. Urostlý jako buk, svalnatý, pokož la paní Robbová.
ku ošlehanou do ryzího bronzu, vypadal ja "Jak se bude cítit lip, vystřelí odtud. Nikdy
ko Poseidon. Pěl ušlechtilé čelo a hnědé
by pod žádnou střechou nezůstal, ani z lásky,
oči. V rozedraných šatech však vypadal špi ani pro peníze."
navě a směšně.
Druhý den přišel Finlay znovu.
Jednou v kruté zimě ležela krajina dlouho
"To vaše nachlazení/'řekla rozhořčeně paní Rob
pod sněhem. Lidé uléhali do postele. Kde
bová, "neviděl jste, že umírá hlady? Čtyři dny
kdo potřeboval lékaře a Finlay objížděl
neměl sousto v ústech - a ta zima!"
okolí. Když se druhý týden vrhnul v hostin "No, on takhle žije pořád..."
ci U erbu na šálek horké kávy, prohodila
"To je skandál, "přerušila ho. "0 tom jsem nemě
paní Dowová:"Nezahlíd jste, pane doktore,
la tušení, a je to kousek odtud. Jinak bych ho
Bláznivýho Torna na lodi, když jste dnes
už dávno dala do pořádku. A ty jeho šaty! Spáli
jel kolem zálivu?" S kouřícím šálkem vdla- la jsem je - na člověka se nehodí! "Bojovně po
ních-ruce měl zkřehlé mrazem-zavrtěl hla
hlédla na Finlaye. Pak ho důstojně odvedla na
vou. Pokračovala: "V takovým počasí si při horu.
cházívá k zadním dveřím pro trochu polívky. Finlay Terna ani nepoznal. Vymydlený, oholený,
Víte, je to jakoby záloha. Když přijde ja ve flanelové košili, vypadal náranně.
ro, nechá nám na zápraží lososa nebo tu
"Cítím se lip! Zítra ráno se vrátím na lod!"
cet pstruhů."
"To neuděláte," řekla Lizzie Robbová ode dveří.
"Máte o něj strach?"
Přišlo tárí, kraj se zazelenal. Pak našel Finlay
"Ten hroznej mráz, napadlo mi, jestli mu
Tona v pěkných šatech po nebožtíku Robbovi.
něco není."
"Nebylo by na čase, aby ses vrátil na loá?"
"Dám pozor, až pojedu okolo."
"Je tu na farmě docela hezky,"řekl vlídně Tom.
Když skončil ve vsi návštěvy, jel bryčkou Vstoupila paní Robbová: "Že vypadá pěkně?"řekla
kolem Písečné zátoky. Ale na člunu ani
vlastnickým tonem.MMohl by z něho být farmář!"
známka života, z komínku se nekouřilo Za- "Už se nevrátím, "řekl Finlay.-Ale vrátil se za
Podle A.J.CRONINA
dva měsíce-jako svědek na jejich svatbě.

„KAPÁNEK TRHLEJ”

CELIBÁT

Chceme-li přiblížit dnešnímu člověku hodnoty
oelibátu a ukázat hodnotu nanželství a jeho
Ptán-li se mladých knězi, kteří se
čistoty, začněme tím, z čeho vycházejí náučí zpovídat, které problémy jsou
mitky. Cnešní doba tělo studuje a pěsnej těžší, jsou odpovědí různé
tuje. Tělo má velké možnosti ve sportu
podle zemí a prostředí. Dříve
Srovnejme schopnosti těla s dusí.
to bývaly problémy, týkající
Duše poznává, studuje, tvoří, chce,
se pohlavní čistoty. Proč se
cítí. Umí chtít dobro, dovede milo
dnes vyskytují tyto hříchy ve
vat a vyjádřit to i v těle. Člověk
zpovědnicích méně? Jsou snad
dovede vyjádřit svou lásku tělem,
lidé ctnostnější? Spíše nevě
službou těla, řečí těla.
ří, že by to vůbec byl hřích.
Je tedy zvrácená myšlenka, že si s
Slyšel jsem často od mladých
tělem mohu dělat co chci. Ani o pe
lidí: Hřích je to, čím se dru
nězích to neplatí. Bůh přijal tělo
hému ublíží. S tělem si mohu
v Kristu, a to se stalo nástrojem
dělat oo chci.-Ale co druhá
spásy. I my máme tělem vyjádřit
osoba?-Když souhlasí a není to
ideály duše, lásku k lidem a k Bohu.
násilí, co je komu P° tom. Což
Láska se dá vyjádřit penězi, podporou, dobrým
trestá Bůh lidi za to, že se mají rádi?slovem, pomocí. To se dá rozdávat na všechny
Tento názor má hluboké kořeny ve výchově,v strany. Tělo máme jen jedno, proto je můžeme da
televizi, ve společnosti a neotřesou jím
rovat jen jedné osobě, t.j. v manželství, kde
ani katastrofální důsledky ve vlastním živo je spojení jedinečné. Dnes nám připadá divné, že
tě. Tento druh dáblů se nedá vymýtit jinak, církevní Otcové nepřáli ani druhému manželství,
než modlitbou a postem, jak říká Písmo.
když jeden z manželů zemřel. Zdál se jim to ne
Ale tento názor proniká i do katolických
dostatek oddanosti k jedné osobě. I sv.Pavel žá
knih. Kde se nedá zadržet praxe, začnou po dá, aby představeným Církve byl muž, který má ne
kulhávat teorie, aby ospravedlnily to, co
bo měl jen jednu manželku./l.Tim 3,2/. Dát tělo
nedokázaly zadržet. Obvykle mají tyto věty dvěma ženám, i když postupně, rozděluje člověka,
formu pochybností a otázek. Byla tzv.tradič myslí sv.Jan Zlatoústý.
ní mravnost správná? Žádá Písmo to, co říka Je zajímavé, že stejný důvod udává sv.Pavel ve
jí přísní zpovědníci? Písmo mluví o krajních prospěch celibátu. Křestan totiž může docela za
případech, odsuzuje perverzitu, morálky . světit své tělo Bohu. Ne všichni to chápou. Je
jdou do podrobností.
to zvláštní charisma, které dostávají od Boha
Mluvme konkrétně. Nejdříve hodnota panictví, jenem někteří. "Kdo to mažeš chápat, chápej!"
úplné zdrženlivosti v sexu. Kněžství není
/Mt 19,12/. Ti pak vědí, že se mohou modlit ne
nutně spojené s celibátem. Uniatští kněží
rozděleně.
jsou ženatí. Nemohli by být ženatí i západ Lidé v manželství se ovšem také modlí a musí se
ní kněží? Otázka je tak závažná, že ji může modlit. Ale sv.Pavel dodává: "Jsou rozděleni."
řešit jen synoda biskupů, koncil nebo tam, /1 Kor 33 násl./. Kdybychom o lem chtěli diskuto
kde zaujímá společnou pozici celá Církev.
vat, jistě bychom našli dost důvodů a příkladů,
Jinak vznikne zmatek a desorientovanost.
abychom dokázali, že ternu tak nemusí být. Ale
Je však celibát lepší než manželství? Námit sv.Pavel nevede řečnické cvičení. Oznamuje nám
ky tvrdí: Mnišství a celibát se rozmohly v jen krátce své mystické zkušenosti. Totéž děla
4.st.,kdy vzniklo mnoho spisů o"panenství": jí i ostatní obhájci celibátu. Jejich rozumové
sv.Řehoř Nyský, sv.Jan Zlatoústý aj.Dnes ji důvody jsou vlastně jenem přibližné. Hlavní je
mi nejsme nadšeni-dokazují, že člověk je v tu ta zkušenost, kterou vyjádřil sv.Jan Klimak:
podstatě duchovní a čím víc se odpoutává od "Čistý/a v této souvislosti myslí na čistotu do
těla, tím se blíží dokonalosti. Davod není konalou, celibát/ je ten, kdo přemůže lásky
správný:člověk se skládá z duše a z těla,
láskou."
obě má od Boha a oběma má Boha oslavovat.
Tato věta je hluboká. Označuje správně, že se
Druhý důvod:Bohu se lépe slouží v samotě.
xuální život je od přírody spojen s láskou. Bohu
Ale není dokonalost v tom, že Boha vidíme a žel v přesexualizované společnosti ztrácejí lidé
sloužíme mu v bližních, v rodině? Když jsem právě lásku, nevědí ani, co je, a proto si myslí
upozornil, že Kristus se narodil z Panny,
že si mohou dělat se svým tělem, co chtějí.
žil v oelibátě, apoštolově manželky opusti Jeden básník píše:"Neznal jsem květiny. Objevil
li a sv.Pavel panictví chválí, řekli mi, že jsem růže až když jsem se zamiloval, protože se
to byly dobové zvyky od kterých se musí
z růží dá udělat kytice a ta se dá darem."
křesťanství časem osvobodit. Ovšem z tohoto Tím víc.člověk objeví své tělo, až pochopí, že
důvodu by se dalo odstranit z evangelia sko se může stát darem. Objev, že se může stát darem
ro všecko, vždyt život Kristův a jeho slova Bohu, je jeden z největších objevů lidstva.
vždy nějak odrážejí mravy doby.
/Zkráceno/.
P.T o m á s S P I D L ľ K
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V oběti raše sv.vstupuje jednou provždy obět Kris
tova na kříži svátostné do našeho času a dějin.
Muže zasáhnout všechny lidi, přijmout je do utr
Ve slavnosti eucharistické obeti se sjedno pení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Osou této je
cuje Kristus-nejvy šší kněz-se všemi částmi dinečné oběti na kříži jsou všechny milosti a ce
svého mystického Těla-Církve. Všichni spo lá spása a mohou se nám darovat skrze oslaveného
lečné s ním a skrze něho přinášíme Otci
/proraěněného/nejvyššího Kněze v oběti raše sv.
obřad dokonalého vzývání a oslavování. "Věří *
KRISTUS SÁM JE KNĚZ, KTERÝ PŘINÁŠÍ OBĚŤ. Dělá to
cí nemohou udělat jiný čin, který by byl
tak svátý a božský, jako je toto vznešené stejně poslušně a se stejnou láskou k Otci, jako
tajemství. "/Tridentský koncil/. Slavení mše kdysi na kříži, plný téže touhy, přinést nára ovo
sv.je "vrchol a zároveň střed křesťanského ce vykoupení, které nára na kříži jednou provždy
náboženství. "/Pius XII. v encyklice Mediator získal. V knězi vidíme Nejvyššího Velekněze pris
Dei/. Je to dokonalý způsob, jak vzývat Bo ta samého, který skrze člověka-kněze říká všemoc
ná slova: "Toto je mé Tělo. Toto je má Krev."
ha a odevzdávat se mu. Mše sv.je:
*
VZPOMÍNKA NA UTRPENÍ, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A NA MŠE SV.JE TAKÉ OBĚŤ CÍRKVE a všech, kdo k ní pat
ří. Církev přijímá nekonečně oennou Obět Kristo
NEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. "Kdykoliv totiž jíte
tento chléb a pijete z tohoto kalicha,smrt vu jako obětní dar a nabízí ji trojjedinému Bohu
Páně zvestujete, dokud on nepřijde."I. Kor jako svou vlastní obět. Zároveň přináší za obět
11,26/.Dříve jsme se modlívali s knězem po sebe samu; obětní dar hlavy a údů, jediná obět
sv.proměňování: "Proto také pamatujeme, Pane, Krista a jeho Církve.
my, tvoji služebníci- a tvůj svátý lid, jak I *MY-POKŘTĚNÍ, PŘINÁŠÍME VE MŠI SV. KRISTA JAKO
spásonosného utrpení a zmrtvýchvstání, tak Sv8j OBĚTNÍ EAR. Proto volává kněz od oltáře k
i slavného nanebevstoupení Pána našeho Je ostatním: "Modleme se, bratři, aby Bůh přijal
žíše Krista. " Ľneš se nedlíme:"Tvou smrt 5 obeí své Církve...” "..přinášíme ti, Bože, toto
zvestujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na
díkůvzdání, tuto obět živou a svátou."
tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste." Proměňovat smí a může jen kněz u oltáře. Ale na
Spasitelná oběí Kristova obsahuje Kristovu oběti, kterou dokonává kněz po sv.proměňování,se
smrt na kříži a její dokonání při zmrtvých
zúčastní i věřící, s knězem
vstání a nanebevstou
a skrze kněze. Plná moc obě
pení. Krvavé, smrtel
tovat se dává křtem svátým.
né utrpení je nazna
Tak smějí a nají věřící při
čeno odděleným pro
mši sv.vykonávat své obecné
měňováním chleba a
kněžství. Jako "královské
vína."á tak památka
kněžstvo"/ 1 Petr 2.B./při
jeho skutečné smrti
nášíme společně s vysvěoena Kalvárii se opa
nýn knězem v obět Krista se
kuje v každé mešní
vším, co je a co v sobě
oběti, protože se
ukrývá. On sám se stává
oddělenými symboly
osobním darem vzývání, díků
naznačuje a ukazuje,
chvály, prosby, smíru za na
ze Ježíš Kristus se
še hříchy a hříchy světa.
stále obětuje."
Není nic světějšího, větší
/Mediator Dei/.
ho a důležitějšího, co by člověk mohl vykonat,
*
Mše sv. však není jen vzpomínka na něco mi než obět mše svaté.
■k
nulého. Je i OBĚTNÍ SLAVNOST PŘÍTOMNOSTI.
Náš obětní dar přinášíme jen tehdy, když se KRIS
Na kříži dokonal Pán krvavě, na oltáři je
TU SAMI OBĚTUJEME a"zároveň se stáváme jediným
to svátostná obět a to oddělením Těla a
obětním darem s Kristem. /Mediator Dei/. Kdo při
Krve Kristovy silou proměňovacích slov: "To náší Bohu obětní dar, dává v obět i sám sebe.Při
to je moje Tělo. Toto je moje Krev. " Svá
slavení nejsv.Oběti je rozhodující, že sami při
tostné obětování je jasný výraz jeho neustá
nášíme nebo v sobě obnovujeme obět, kterou nesl
lého života vnitřního darování se a oběti. Kristus v srdci při oběti na kříži a na oltáři.
Je to duše eucharistické oběti, jako byla Správné spoluslavení raše sv.má velkou mravní hod
duší oběti na kříži.
notu a vyžaduje dobrou přípravu.
*
MŠE SV.JE TEDY PRAVÁ A ZPŘÍTOMNĚNÁ OBĚŤ, v MŠE* SV.JE SLAVNOST SPOLEČENSTVÍ. - Mši sv.nůžeme
níz"koná božský, nej vyšší kněz své nekrvavé slavit jen v společenství těch, kdo jsou shromáž
/svátostné/sebeobětování, to co dělal na
děni kolem oltáře, kde ji kněz slouží, dále s
kříži, kde sám sebe přinesl věčnému Otci
Církví na zemi, s Církví svátých a blažených v
jako milý obětní dar. "/Mediator Dei/.
nebi a s obětujícím se Pánem.

OBĚŤ MŠE SVATÉ

Všichni mise j i být plni snahy, dokonale a uctivě chválit Boha a Pána a obětovat Bohu jak se
be, tak Církev a všem lidem na zemi vyprošovat vykoupení a spásu, milost a pomoc. Proto je
v mešních modlitbách podstatné slůvko"ny". My tě prosíme...My přinášíme tyto dary... Modle
me se... Ve svátém společenství s Pannou Marií, svátými apoštoly a"všemi tvými svátými "prosí
me Boha "aby přijal tyto dary". Eucharistickou oběť irůžeme slavit jen s Kristem a ve spo
lečenství Církve na zemi i v nebi.
*
K pravé a dokonalé obětní slavnosti a k účasti na ní skrze svátostné sjednocení patrfpodstatne OBETNÍ HOSTINA, SVATE PŘIJÍMÁNÍ. " "Vezměte a jezte, toto je mé tělo. Pijte z toho
všichni, toto je má krev." V svátém obětním pokrmu přichází obětující se Pán, aby ty, kdo
se s ním obětovali, proniknul svým duchem oběti a svou obětující se silou, aby je posílil
pro úkoly křesťanského života. Obětní hostina prohlubuje sjednocení s Kristem a s věřícími
mezi sebou, navzájem. Je to prostředek svornosti a znamení vzájermé lásky, znamení míru a
jednoty v Církvi. Je to jádro budoucího zmrtvýchvstání těla a záruka budoucí účasti na
nádheře zmrtvýchvstalého Pána.
SCH0TTi0SB.
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KLAD A ZÁPOR
Vysloužilé politiky nebo tam odsunula nežádoucí
UNESLO.
0 B R E
politiky.
1 .MYŠLENKA, ZALOŽIT INESCO BYLA SPRÁVNÁ, 3.UNESCO vyplácí největší mzdy na světě. Tri čtvr
MOUDRÁ A VELKORYSÁ. Při OSN měla být i
tiny příjmů pohltí platy zaměstnanců a jen
instituce, kde by řešili mezinárodní od čtvrtina je k dispozici nutným a užitečným pro
borníci kulturní problémy spolužití.
jektům na celém světě.
2 .Žádná kultura neměla na svět tak mocný ."UNESCO se postavilo nepřátelsky proti základ
vliv, jako kultura evropská. I když je
ním institucím svobodné společnosti3 zejména vů
středem kultury také Řím, Londýn, Praha
či svobodnému trhu a svobodnému tisku. " Jean
a Vídeň, nejdéle byla jejím středem Pa
Gerard. býv.US poslankyne u UNESCA.
říž. Proto je vhodné, že toto město bylc^ .Sovětský vliv na UNESCO je přemrštěně silný,tak
zvoleno za středisko INESCA.
že skupiny komunistických a afrických států sta
3 .Bez INESCA by byl analfabetismus ve svě čí k tomu, aby prosadily každé rozhodnutí nebo
tě ještě větší. Svými rozsáhlými vzdělá dosáhly schválení ročního rozpočtu.
vacími programy udělalo především pro
g .Manipulací personální politiky se podařilo gene
Afriku velmi mnoho.
rálnímu řediteli dosáhnout, že asi 900 míst v
4 .Leckde se zasadilo I.NESCO o to, aby se
jeho sekretariátě obsadili Afričané, a to na
zachovaly nenahraditelné památníky minu úkor států, které hradí polovinu příjmů UNESCA:
losti: Benátky, Akropolis v Athénách,
Japonsko, NSR, SSSR a do konce minulého roku
Abu Sinrme a jiné nubijské chrámy, BudhoUSA - které samy platily čtvrtinu příjmů
va svatyně v Borobuduru na 3avě aj.
UNESCA.
5 .Učencům a specialistům, odkázaným na me-? Dříve skromný a liberální generální ředitel se
zinárodní spolupráci, např.v geologii a
změnil v úplně jiného člověka. Sám sobě vyměřil
v geofysice, meteorologii a oceánografii plat 60.000 DM, má zdarma byt o pětistech m?,
umožnilo UMESCO setkání.
a ovšem za každou cestu tučnou denní penzi. Vy
6 .Ve srovnání s jinými mezinár.organizace tvořil si hierarchii, kde každý musí na slovo
mi je často UNESCO živější. Stále se
poslouchat a proti níž jsou kasárna kávový večí
tam něco děje. Do jisté míry přispělo k
rek. Proslýchá se, že chce být generálním ředi
oslabení konfliktu Západ-Východ.
telem LNO a získat Nobelovu cenu míru! !
Z.Senegalec Amadou Mahtar M'Bow, zvolený v UNESCO chce opustit i Anglie , uvažuje o tom i
r. 1975 a znovu v r.1980 na 7 let potvr
Japonsko a NSR. Pak bude UNESCO na dlažbě i se
zen, by mohl být ideální ředitel: Afri svým generálním ředitelem, jehož Francouzská
čan, ne antiimperialista, umírněný, libe kultura je zřejmě tak povrchní, že stačilo víc
rální, vzorný produkt franc, vzdělání .
moci a víc peněz, aby z něho odprýskala a obje
vil se africký domorodec.
ŠPATNE +
l.Z myšlenkového institutu s asi 100 za
T E Ě E V I S E - Ženevská prof .filosofie Haenne
městnanci a příjmem 7 mil.dolarů se stal HERSCH vidí velmi závažné nebezpečí v tom, že
obrovský aparát s 2700 zaměstnanci a
malá skupinka programátorů v elektronických sděl,
příjmem 160 mil.dolarů.
prostředcích rozšiřuje své názory a tím ovlivňu
2.0 "mezinárodních kapacitách"se už nedá je nebo může podstatně ovlivnit společnost. Ve
v UNESCO mluvit. Většina ze 161 člen - svém referátě na Vys.škole v St.Gallenu navrhla,
ských zemí, používá míst, která jsou jim aby se vytvořilo grémium ze zástupců polit.a spo
v UNESCU přidělena, aby jimi odměňovala lečenských vrstev a pečovalo o pluralismus mínění

LIDÉ CHTĚJÍ DOBRO-ALE....

V minulém článku rozebírá autor C.S.LEWIS že máme raději sodovku než pivo, nebo si řekneme,
důvody, proč je ateismus nesmyslný a ze že jeden se klame, když se vydává za dobrého. Chcemusí být něco, co nám dalo idee, s kterým^me-li říci, že dáváme jen jednánu přednost před dru
vše, s čím se seťkává^j_s'eovnáoáne^___^ hým, nemažeme vůbec mluvit o dobru a o zlu. Dobro
Ateismus je příliš prostďnké východisko.A je totiž to, čemu máme dát přednost bez ohledu na
ještě jiné stanovisko je prostinké-totiž to, jestli se nám líbí. Kdyby "být dobrým"znamenalo
křesťanství, které se spokojí slovy, že přidat se na stranu vlastní chuti, bez objektivního
dobrý Bůh je v nebi a tím je vše v pořád důvodu, pak by dobro NEBYLO dobrem. Tedy je jedna
ku. Vynechávají nesnadné a nepohodlné uče_z
 těch Mocí skutečně dobrá a druhá skutečně zlá.
ní o hříchu, o pekle, o dáblu a o vykou TŘETÍ MOCNOST X
7
pení. Obě teorie jsou jaksi nedospělé.
Tak klademe do vesmíru třetí možnost-zákon či řád
Mluví se o jednoduchém náboženství. Ale DOBRA s nímž je dobrá Moc v souladu, zlá v rozporu.
skutečné věci nejsou jednoduché. Stůl vy Tento řád, jímž se měří obě věci, musí být vysoko
padá jednoduše. Ale ptejte se učence, z nad nimi-a to je Bůh. Dobrá věc je ve správném
čeho se skládá, aby vám řekl všechno o
směru k Bohu , špatná ve směru protivném.
atomech, jak se světelné vlny od nich od Jiná oesta:má-li pravdu dualismus, musí být Zlá Moc
rážejí a dopadají na sítnici oka, co pů bytostí, jež miluje zlo pro zlo. Ale nikdo na svě
sobí v očním nervu, oo tím vzniká v mém tě nechce zlo pro zlo samo. Např.ukrutnost. Lidé
mozku-a poznáte, že výrok"vidím stúľ'vás jsou krutí buá proto, že jsou sadisté a nalézají v
přenese do tajů a konplikací, že nedojde krutosti siryslnou rozkoš, nebo jdou za nějakým cíte do konce. Ptáte-li se, co se odehrává lem-penězi, mocí, bezpečností, které jsou samy o so
v dítěti, které odříkává dětskou modlit bě dobré. Špatnost je ve zlých prostředcích, zlých
bičku, není odpověS snadná. Nebo podívej způsobech nebo bez míry. Jsou to lidé špatní, ale
me se na zemi, slunce a planety. Čekáte, subjektivně jdou špatnou cestou za dobrou věcí.
že všechny planety jsou udělány tak, aby Můžeme být dobrými pro dobro, ne však zlými pro zlo
se k sobě hodily, např.ve stejné vzdále Můžeme být laskaví, i když nám to nepůsobí radost,
nosti od sebe, nebo všechny stejného ob ale působí nám radost dobro. Ale nikdo není krutý
jemu, nebo narůstají podle vzniku, podle proto, že krutost je zlo, ale že mu to dělá dobře.
toho, jak se od slunce vzdalují. Ve sku Dobro je tedy svébytné, ZLO JE JEN PORUŠENÉ DOBRO.
tečnosti tu pravidlo není-ať vzhledem k Tedy tu musí být napřed dobro, které bylo pokaženo.
objemům nebo vzdálenostem, některé mají Musíme mít dříve představu o sexuální normálnosti
měsíc, jiné prstence, dva, čtyři, jeden. než můžeme mluvit o sexuální zvrhlosti.
Skutečnost nemůžeme předem uhádnout. Pro Zlo a Dobro nejsou rovnoprávné.Zlý musí mít mož
to věřím křesťanství. Je to náboženství, nost dělat dobro, ale odvrátí se špatným sně ran.
které si nikdo nemůže vyiryslet. Nedává
Zlý tedy musel mít podněty původně dobré, aby je
nám ten obraz světa, jaký si přejeme. Má mohl porušit. Je-li zlý, nemůže si ani dobré věci
své podivnosti, jako ostatní věci. Neani podněty sám opatřit. Musí je dostat od Dobré
problém není jednoduchý a odpověá také ne. Moci. Není nezávislý, patří nějak do Moci dobra.byl jí stvořen.
1
JAKY JE PROBLÉM? X
Aby
byl
zlý,
musí
existovat
a
Je tu svět, který obsahuje zřejmě imoho
špatného a zjevně beze smyslu, ale žijí mít inteligenci a vůli. To
na něm tvorové, kteří vědí, že je to špat jsou však věci dobré-musel
je dostat od Dobra. I pro
né a beze siryslu. Jsou tu dvě teorie:
zlo si vypůjčuje od Dobra.
jedna je KŘESŤANSKÁ a říká, že svět je
Ďábel, padlý anděl, není
dobrý, ale zkazil se; zachoval si však
vědomí toho, jakým má být. DUALISMUS je pohádka. Je to parazit na
víra, že za vším vězí dvě rovné, nezávis dobru. Moc ke zlu mu pro
lé moci, dobrá a zlá, a vesmír je bojiště, půjčilo dobro. To, oo dává
zlému člověku možnost,aby
v němž vedou nekonečnou válku. Ale tato
teorie má háček: obě moci či duchové-dob- dělal zlo, je samo o sobě
rý a zlý-mají být na sobě nezávislí, exis dobré:chytrost, rozhodnost,
tují od věčnosti, nestvořili se navzájem, vzezření, existence. Tedy
jeden ani druhý nemá právo se nazývat víc dualismus v přesném slova
bohem. Každý má sebe za dobrého a druhého snyslu neexistuje.
za zlého. Jeden miluje nenávist a krutost, Pravé křesťanství na rozdíl
od vlažného křesťanství
druhý lásku a milosrdenství. Každý hájí
své stanovisko. Co tedy nyslíme tím, když stojí dualismu blíže, než
si lidé myslí.
mluvíme o jednom jako o Moci dobra a o
druhém jako o Moci zla?Bud je to náhoda,jako

Když jsem četl Nový zákon, překvapila ime teimá moc ve světě, o níž se v Novém zákoně ne
ustále mluví - mocný duch zla, jako moc odpovědná za smrt, nemoci, hřích. Křesťanství učí,
že tato moc byla půvochě stvořena Bohem a byla dobrá, ale zkazila se. Tedy souhlasí s tím,
že ve vesmíru panuje válka. Ale ne válka mezi nezávislými mocnostmi. Je to spíše občanská
válka, vzpoura, a my žijeme v části vesmíru, obsazené povstalcem.
Ano - území obsazené nepřítelem - to je náš svět. Křesťanství nám vypravuje, jak se objevil
pravý král, ale v přestrojení za člověka, a svolává nás k tomu, abychom tento svět saboto
vali- Přijímáme-li slovo Boží, víru Církve, posloucháme vlastně tajnému vysílání našich přá
tel. Proto se nás od toho snaží náš nepřítel odvrátit. Daří se mu to, neboť imoho lidí je
domýšlivých, lenivých a jsou to intelektuální snobové. Snad se mě někdo zeptá:"Snad nevěří
te v áábla s rohy a s kopyty?" Zde nejde o rohy a o kopyta, to jsou výmysly malířů. Ale
v áábla věřím. Netvrdím, že vím něco o tom, jak vypadá. Kdybyste ho snad chtěli poznat lépe,
řekl bych vám:"Budte bez starosti - choete-li ho opravdu poznat, poznáte ho. Ale bude-li
se vám pak, až ho poznáte, také líbit - to už je jiná otázka."
_ _ T„TtTC,

SLAVNA TAJEMSTVÍ

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. - Ona se asi tomu všemu ne- NANEBEVZETÍ. - Ona mela podíl na všech úspěších
divila~co vyprávěly zeny o odvaleném kameni apoštolů. Tešila se z každého nového obrácení,
z každého človeka, který si vzal jejího Syna za
a co říkal Petr s Janem-že našli hrob prázd
vzor. Radovala se, že Církev roste. Ale součas
ny. Ani ji nepřekvapila zpráva o tom, ze
dva učedníci potkali jejího Syna cestou do né mela touhu. Chtěla být se svým Synem. Věřila
Emauz. Proč se nezjevil jí? Byla by ho rá v nebe jako žádný jiný človek. Vedela, ze nebe
znamená jen jedno: být s Kristem pohromadě. Je
da videla. Ale mél-li jiné plány, melo se
li možné umřít z touhy, pak to by
stát to, co chtěl On.
8
la
její smrt .
Maria je s tebou, když Ti
Ona se modlí za Tebe, abys věřil
unikne radost, na kterou
v nebe. Aby znamenalo pro Tebe to
jsi něl právo, ujde slá
též, oo pro ni: přijít k Pánu Je
va, která Ti patří.
žíši!
NANEBEVSTOUPENÍ. - Nebe KORUNOVÁNÍ MATKY BOŽÍ.
to je jeho sláva. A ona ve
Tam je to docela jiné, ale nějak
dela, ze Ježíše nemůže vy
taky lidské. Tam žijí lidé podle
hladit zlo. Že jeho život
jiných
principů, ale každý zůstá
musí vrcholit návratem k
vá nějak sám svůj. A ona je tam
Otci.. - Choe, abys i ty
tak jako zde - MATKA. On je tam
svým životem došel k Otci.
také jako zde, její SYN. Ona je
SESLÁNÍ DUCHA SV. - Sál,
tam táž Matka, která, když byla
kde se slavila poslední
pozvána na svatbu v Káni, se sta
večeře. Místnost je plná
rala, aby nic nechybelo.
Kristových, úředníků, ale
Ona se tam o Tebe stará stejně ja
On tu není. Osiřeli, jako
ko zde, aby také Tobě nic nechybě
ovce bez pastýře. Jsou
lo. Ona je tam Tvou MATKOU.
zděšení. Nemohou pochopit,
Malínský: Růženec
co se stalo. Nerozumí jeho
smrti, vzkříšení, odchodu.
KNĚZ
Modlila, se, aby je Bůh
"Kněz je podle rme svislou čarou,
osvítil, aby konečně po
která sahá až do nebe, a vodorov
chopili, aby se nebáli.
nou čarou, která obepíná oelý
Byla bezradná, když vide
svět." Bruce Marshall.
la slabost učedníků. A tu
se stalo to, co nazýváme
"Kněz je prodavačem radosti."
seslání Ducha sv. Poté šli
Jiří Bernanos
ucedmd ven ze sálu. Mlu
"Nežádám od kněze nic jiného, než
ví ke shromážděným Židům. Najednou jsou
aby mi dal Boha."
Francois Mauriac
moudří a odvážní. - On je také s Tebou,
když nad Tebou visí stín nevědomosti,když "Spása lidstva je v rukách kněze. Křesťanství je
jediný lék, který nůže uzdravit lidstvo, kněz je
po Tebe sahá temnota a strach. Prosí za
jediný lékař, který ho nůže rozdávat."
Tebe, aby Tě osvítil Duch sv., abys byl
Giovanni Papini
moudrý a odvážný.
"NECHTE FARNOST DVACET LET BEZ KNĚZE A LIDÉ SE ZAČNOU KU\NÉT ZVÍŘATBm" - Sv,Jan Vianney

BL. RENATA

22.5.

Zbožná bavorská vévodkyně RENATA nebyla sice Církví svatořečena, ale lid ji ctil a ctí jako
světici. Vzpomíná na ni 22.května, kdy v r.1602 v Mnichově zemřela. Podobala se trochu sv.
Alžbětě z Thůringen, podle jejíhož zářícího příkladu se řídila celý život.
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Jako Alžběta i Renata byla dobrotivou matkou svým poddaným i vzornou, zbožnou maminkou svých
dětí. Svůj život úplně zasvětila Bohu a skutkům milosrdné lásky.
A konečně - Bavorsko může děkovat za to, že protestantský odpad od katolické víry neměl v
Bavorsku skoro žádný úspěch jen blahoslavené Renatě.
Renata se narodila 20.dubna 1544 jako dcera Františka I.z Lothringen a jeho manželky Kris
tiny. Jako dítě se uzdravila na přímluvu Panny Marie ze smrtelné choroby a proto celý
život Matku Boží vroucně uctívala. Její sňatek s vévodou Vilémem, kterému se říkalo Zbožný,
v r.1568 popsal a zhudebnil Massim di Trojan.
Oba manželé byli jednotní v Bohu jako "jedno srdce a jedna duše" jak vyprávějí kroniky. Vé
voda sám byl vzor křesťanského knížete; v Renatě našel manželku, která smýšlela úplně stej
ně. Mladá matka Bavorska byla velmi nadaná a velmi zbožná. Brzo si jí začal lid vážit a
zamiloval si ji. Říká se, že nikdy nepromluvila slovo nebo neudělala sebe menší skutek a
pohyb, který by nevyjadřoval i její ctnosti. Všechno, co konala, konala ke cti a slávě Boží.
Především se snažila pomáhat lidem v hmotné nouzi; chudí a nemocní v ní vždy našli ochotnou
pomocnici. Neúnavně sledovala cestu lásky k bližnímu. Cenně sedělo u jejího stolu dvanáct
žen, kterým nejen dala potravu, ale plná pokory a lásky je sama obsluhovala. Každý rok opat
řila 72 chudým ženám oblečení a přístřeší. Navštěvovala nemocné, chodila do příbytků chu
dých a všude pomáhala útěchou i skutkem.
Vévoda prý o své zbožné manželce řekl:" KDYBY CHTĚL NĚKDO NAMALOVAT LÁSKU, MUSEL BY
VYTVOŘIT PORTRÉT VÉVODKYNĚ; NEBOŤ V Nf JSOU SJEDNOCENY VŠECHNY VLASTNOSTI
LÁSKY TAK, JAK JE POPISUJE APOŠTOL PAVEL."
Renata porodila svému manželovi deset dětí. Mszi nimi je i pozdější kurfirst Maximi lián I.,
vedoucí Katolické ligy, velký katolický hrdina třicetileté války. Dále Magdalena, pozdější
vévodkyně Pfalz-Neuenburgu, která svým vzorným životem obrátila na víru nejen svého manžela,
vévodu Wolfganga Viléma, ale i mnoho poddaných. To všechno je zásluha blahoslavené Renaty,
která výchově svých dětí věnovala nesmírnou péči.
Když vévoda Vilém v r.1597 předal vládu, rozhodl se vévodský pár, věnovat svůj život jen a
jen chvále Boží a žít v duchu svatosti. Blahoslavená Renata přijímala každý týden Nejsvětější svátost, žila životem odříkávosti a věnovala se modlitbě a rozjírrání. Její pokora, trpě
livost a zdrženlivost byla tak velká, že je všichni chválili jako něco mimořádného.
Z vlastních prostředků založila hospic sv.Alžběty a podporovala vévodu při zakládání nemoc
nice - oba ústavy existují v Mnichově dodnes.
Postila se tolik, že podle jedné zprávy "jedla denně sotva víc než se vejde
do slepičího vejce." Lékaři se divili, jak může při tak nedostatečném příjmu potravy vůbec
existovat. Navštěvovala nemocnice a místa, kde panovala bída "tak horlivě, jako jiné dány
vyhledávají místa zábavy."
Také chodila často se svou družinou na tehdejší hřbitovy, neboť zbožná Renata měla neustále
na irysli svou smrti, jejíž den a hodinu předpověděla. Aby se na smrt důstojně připravila,
vykonala 20.dubna 1602 se svým manželem jejich poslední pouť.
Nejdříve jel vévodský pár do Ebersbergu, kde se uctívá sv.Šebestián; odtud šli k Matce Boží
do Altottingu. Zde doporučila vévodkyně svou zemi -zvláštní ochraně Matky Boží - a zde také
onemocněla. Renata věděla, že svou nenoc nepřežije.
Když se vrátila do Mnichova, připravila se na rozloučení se světem. Než ji Bůh k sobě 22.
května povolal, opakovala - umírajíc - krásná slova Velepísně:"Jsem slabá samou láskou, při
táhni mě k sobě, ó Pane!"
Renata byla pohřbena 23.května v kostele sv.Michaela, který vybudoval vévoda pro jesuity.
Její hrobka je pod hlavním oltářem a na černém mramoru je prostý náhrobní nápis:
Serenissima Renata Lotharingica domo nata, Guiliemi V. Bavariae ducis conjux... Hic deposi
ta 23.Mai 1602.
Národ ji oplakával jako svou matku.

hluboce otřesený. Nevěřil ani v Boha, ani v duši.
CRONINOVA CESTA nin
Za rok poté pracoval v kraji Montmouth, kde nebyla nemoc
Své dílo Zelená léta končí spisova
tel Cronin výrokem: "Ty snad nehle nice. Pomáhala mu dobrá, asi padesátiletá zdravotní sest
dáš Boha, ale Bůh hledá tebe a na ra. Tato duše vyzařovala světlo a úsměv. Do krajnosti
velkodušná, ve dne v noci ochotná bdít u nemocných.Vzdor
konec Tě najde."
tanu měla velmi malý plat.
Jako mladý medik se přizpůsobil
Jednou
jí Cronin řekl:"Je to směšné, pracovat za tak
Cronin duchu doby a jako jeho kole
gové hleděl na náboženství s pový málo!"
šeným úsměvem. Sotva dostudoval,vě Se zářivým úsměvem odpověděla:"Na živobytí mi to stačí."
noval se vášnivě svému lékařskému "Ne, měla byste mít aspoň o šterling víc týdně. Jen sám
povolání. Styk s tajemstvím života Bůh ví, co byste si za svou práci zasloužila.
ho nutil k hlubokému zamyšlení .Byl "Když Pán Bůh ví, co bych si zasloužila, tak nic jiného
už několik let lékařem v hornickém nepotřebuji, pane doktore. To je pro nne nejdůležitější'.'
městečku, kde byli hluboce věřící Cronin zůstal jako omráčený. Později se přiznal:
horníci. Jednou zasypal výbuch ply- "Tehdy mnou pronikl paprsek světla, ve kterém jsem viděl
úžasně bohatý život této ošetřovatelky a ubohou prázdno
tu svého života."
Tak účinně umějí zapůsobit na jiné ti, kteří se dávají
vést Duchem svátým.
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Croninova cesta k úplnému obrácení byla ještě velmi
dlouhá a plná těžkostí. Trápil ho zejména problém, který
je jádrem jeho románu: A HVĚZDY MLČÍ. Jak se může Bůh
nečinně dívat na utrpení lidí? Je to problém a otázka i
mnoha věřících. Jak je možné věřit, že existuje božská
bytost, když se celý svět zmítá v utrpení, nespravedlnos
ti, chorobách, válkách, vraždách a smrti? Ale stejně se
dá těžko odpovědět na otázku: Jak se mohl dívat Bůh na
umučení svého jediného, naprosto nevinného Syna? Nebo:
Jak se Bůh může dívat na tolik hrozných hříchů, nevěry,
nelásky, štvanic, ničení pravdy, svádění dětí a mladých
lidí? Utrpením vinných i nevinných se platí za každý
hřích na světě.
Cronin si nedělá nárok na to, že najde naprosto vyčerpá
vající odpověči na tento problém utrpení nevinných.
Odpovídá s Jobem: Život není sháněním se po požitcích,
ale přípravou na věčnost. Je dobou zkoušky, a rychle
utíká ke svému cíli. A tento cíl je zaměřený na věč
nost.
Spisovatel Cronin není ani teologem, ani mystikem, ale
ve svých rorónech - aspoň v některých - vydal pokorné,
ale výmluvné svědectví o Bohu.
Není těžko pochopit vysokou hodnotu, která ukazuje a
brání víru a je velkým duchovním svědectvím. Neboř.
Cronin je jedním z největších moderních romanopisců.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Skupina italských osobnosti s min.kultury předala sv.Otd
2 konvičky: zrekonstruovanou vonnou mast, kterou Marie
nu ctmáct dělníku v dolech. Zatím Magdalena nalila na nohy Kristovy a mast, použitou po
co pomocné čety horečně pracovaly sejmutí Krista z kříže a k zabalení do plátna.

na jejich záchraně, z městečka sek Po demisi Heldera Canary/76/jmenoval sv.Otec arcibisku
nebi vznášely vroucí modlitby. Po pem v Olinde - Re cife v Brazílii kavmelitána Msgra J.Cardopěti dnech se k nim konečně proko se Sobriniho/62/, dosavadního biskupa v Paracatu.
pali. Je zajímavé, že na tvářích
Díky computerům zrekonstruoval italský profesor z Turinhorníků nebylo ani stepy zoufalstv: .ského plátna Kristovu tvář, ale bez ran a krve. VýsledekZpěv písně"Pane, ty odvěký pomáháš' klidný obličej krásných rysů. Práce trvaly 6 let.
a modlitba jim dodávaly odvahu a
Podle France Presse provedla čs.policie v dubnu domovní
sílu, aby tak dlouho vzdorovali
prohlídky v bytech 7 pražských a bratislavských katolí
zoufalství.
ků. 4 osoby byly zatčeny-ale prý zase už propuštěny.
Tímto projevem víry byl lékař Cro-

rozkolu mezi Východem a Západem. Většina se
však vrátila zpět, jen někteří, hl.Koptové v
Egyptě, Arméni a Jakobité v Syrii v bludu setr
ZOSIMUS /18.3.417.-26.12.418/
vali dodnes. Chyba Lva Velikého bylo, že odmít
Byl to Řek, který za krátké vlády nul jmenovat jakéhosi nuncia pro Východ, stej
upevnil papežský primát a zároveň ně i jisté okrajové snahy a tím snad položil
se snažil objektivně najít důkazy, základ k pozdějšímu rozkolu. I když bojoval
je-li Pelagius skutečně bludař; po ostře proti zásahům státu do vnitrocírkevních
zději se rozhodl jeho učení odsoudit •věcí, vždycky byl státu v nouzi k dispozici.
Neměl dost schopnosti vcičovat se do cizích Na jaře 452 zaplavil Atila horní Itálii, takže
psychologických předpokladů, navíc byl tvrdo slabý a na útěk už připravený císař Valerián
hlavý a neměl dost znalosti, proto se dopusti lili.prosil Lva, aby s Atilou vyjednával. Papež
řady vnitrocírkevních chybných kroků, s který -se setkal s barbary u Mantovy a pohnul Atilu k
mi se museli vyrovnávat ještě jeho nástupci. návratu. Tak zachránil Západ. Raffael zobrazil
tuto událost v Stanza ďEliodoro ve Vatikáně.
►BONIFÁC I. /28.nebo 29.12.418 - 4.9.422/.
V r. 455 se musel postavit Lev ariánskénu králi
Zároveň s jeho volbou se dal zvolit vzdoropa
pežem Eulalius, napřed s pomocí císaře Hono- Vandalů Geiserichovi, nezabránil sice vyloupe
ria, který po roce poznal, že není pravým pa ní Říma, ale aspoň Řím nezapálili a nevyhubili
pežem a nechal ho padnout. Honorius vydal z obyvatele. Lev byl vynikající státník, psal
vlastního popudu edikt - první státní zákon dopisy, spisy a kázání klasickým stylem, doko
o volbě papeže - podle něhož při nerozhodnos nalou formou, uměl se krásně vyjadřovat. Bene
ti oba kandidáti mají ustoupit a začne se no dikt XIV.ho povýšil na církevního učitele. Je
pohřben v chrámě sv. Petra pod oltářem, který
vá volba. Tento zákon neměl však význam.
sám posvětil. Od něho pocházejí významná slova:
►CELESTIN I./10.9.422-27.7.432/.11
"Důstojnost svátého Petra se neztratí ani u
Za jeho vlády pokračovaly rozpory uvnitř ~
jeho nehodného dědice." Freskový portrét z 8.
Církve v severní Africe. Vedl v nich sv.Augus -st.je v Santa Maria Antiqua.
tin, kterého papežové uznávali jako vedoucího
obránce pravé víry té doby. "I moji předchůd
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ci ho považovali za jednoho z nejlepších uči Katoličtí biskupové v Mexiku tvrdí, že rostoutelů," napsal papež. V Konstantinopoli vystou “cí počet evangelíků ohrožuje národní jednotu.
pil Nestorius a popíral Pannu Marii jako Mat Proto vyzývá 88 biskupů k boji proti tomuto
ku Boží a boholidskou přirozenost Kristovu, zjevu. Počet protestantů se zdvojnásobil, pra
Byl v r.431 na III.obecném koncilu v Efesu
cují v nejchudších oblastech a podporují je fi
odsouzen. Celestin prý zavedl do mše sv.tzv. nančně vlivná a bohatá místa USA,jm.i CIA
Introit/vstupní modlitby/.
V Říme byl promítnut některým osobnostem jako
světová
’fyředpremiéra"film Americana polského
►SIXTUS III./31.7.432-12.8.440/.
Byl to druhý papež z domu Colonna a pokračo původu Alexandra Romatiho ASSISE UNDERGROUND val s úspěchem ve snahách o mír v učení a v o odvaze a nezištnosti řeholníků v Assisi,kteří
Církvi. Zahájil stavební činnost v Římě. Vy 1943 po pádu Říma a uzavření příměří zachránili
stavěl baziliku sv.Vavřince, dokončil křestní velké množství židů před odvlečením do koncen
kapli v Lateraně a vyzdobil na památku koncil tráků. Akci řídil biskup Giuseppe Nicolini za
v Efesu jím přestavěnou baziliku Panny Marie pomoci představeného františkánů Rufina Niccacciho. Vzdor výslechům dokázal s pomocí řehol
Větší mariánskými mosaikami.
níků, klarisek a místních obyvatel zachránit
►LEV I.Veliký/29.9.440-10.11.461/.
všechny, kteří se k němu uchýlili o pomoc.
Byl jáhnem za Celestína I. ,kdy se proslavil a Představené klarisek nařídil biskup, aby nehle
osvědčil jako obránce čistoty učení a primátu děla na po 700 let neporušené pravidlo klauzury
a tím bojem proti manichejcům a císařem Teo- a otevřela ji uprchlíkům. Biskupa hraje americ
dosiem II.protěžovaných sekt a státně-církev- ký herec James Mason,který 26.7.1984 zemřel.
ních tendencí, jak se projevily v r.449 na
Po čtyřiceti letech komunismu se 90 Z Poláků
protiřímské, takzv.Lupičské synodě v Efesu, hlásí k víře v Boha, většina jsou katolíci. Po
na níž popřel Eutyches dvojí přirozenost v
tvrzuje to ideologický časopis ústředního výbo
Kristu. V r.45O zahájil vládu císařský pár
ru sjednocené strany dělníků a vybízí k inten
Pulcheria a Marcián, ti svolali se Lvem 451 zivně j ší kampani za "překonání zpátečnického
IV. obecný sněm do Chalcedonu. Tento nejslav společenského vědomi tak velké části společnos
nější starověký sněm prohlásil, že v Kristu ti". Jen 6,5 Z Poláků se hlásí k ateismu, 98Z
jsou dvě přirozenosti v jedné osobě. Blud
dotázaných potvrzuje, že dostali náboženskou
však byl hluboce zakořeněn, přáli mu císařové výchovu. Časopis končí:"Úsilí laicizovat pol
Zeno a Anastasius, takže došlo i k dočasnému skou společnost ztroskotalo..."

TY JSI SKÁLA!

HORA ATHOS
Jak málo víme o hoře Athos a přeoe byla kdy
si tak slavná! Není to vlastně hora, ale
horský masiv, 60 km od SZ na JV, na nej šir
ším místě ani ne 10 km široký, na zeměpis
né šířoe Carihradu a Neapole, který tvoří
jeden z řeckých poloostrovů Chalkidiky, vy
bíhající do Egejského moře. Ttento horský
irasiv, porostlý hustým panenským lesem s
horskými, částečně dlážděnými stezkami, se
20 ti klášterů. Republika je od r.1912 pod pro
tyčí místy až do výše 2033 m.
Athos, tak význačný v minulosti, neztratil tektorátem Řecka. Kromě klášterů je tam 14 imišských obcí a imiši, žijící v malých komunitách.
svůj význam ani dnes. V poslední době se
stal předmětem péče řecké vlády, která se V l.typu se zachovává přísná chudoba,v 2.mají
miši své vlastní pohodlné byty s altány. Na
rozhodla pro stavbu komunikací nákladem
30 mil.dracheifyasi půl mil.franků/. V 10. nich Otcové rádi meditují. Jejich společníkem
st.tam byla zřízena imišská republika, nej . bývá nezřídka papoušek nebo kocourek.
starší demokracie na světě. Byla vzorem pre , V r.1923 byl uznán smlouvou v Lausanne protekto
rát Řecka mezinárodně, rovněž nedotknutelnost
Utopii sv.Tomáše Moora. Zatím tam nemají
neřeckých klášterů. Hiera Koinotes—nnišská sprá
přístup ženy.
Athos byl už pro antické Řeky posvátnou ho va, byla přeorganizovaná 1924 a řeckou vládou
rou, kde hledali lidé v nebezpečí ochranu. uznána 1926. Mezi representanty klášterů je roz
Z jeho vrcholku, kde dnes stojí malá kap dělena pečeE na 4 části. Řeckou vládu represen
lička, dívala se daleko na moře socha nej- tuje laik, gener.guvernér, podléhající min.zahra
vyššího řeckého boha Dia. V místě, kde se ničí. Duchovní pravomoc má ekumenický patriar
spojuje s pevninou a měří jen 2 km, dal v cha v Istambulu /Byzanc, Konstantincpol/v Turec
ku. Připomíná se v liturgii.
r.483 př.Kr.prokopat perský král Xerxes,
dobyvatel světa, průplav pro své lodstvo, Mniši se zabývají zemědělstvím, zahradnictvím,
aby si zajistil vítězství. Byl však poražen rybolovem, vyřezávají dřevěné kříže, nádobí, ma
a Evropa byla zachráněna před perskou vlá lují ikony; každý klášter má mlýn, kovárnu, pří
stav a hřbitov. V dějinách byzantské říše měli
dou. Zbytky kanálu jsou tam dodnes.
velký
význam, čím byli světější, tím účinnější
U cesty na posvátnou horu je vesnice Sta
gira, rodiště filosofa Aristotela/384-322 byly jejich modlitby. Císařové a knížata tuto
př.Kr./Aristoteles vychovával makedonskéhc duchovní pomoc bohatě odměňovali. Není divu, že
krále Alexandra Velikého a ovlivňoval vě kláštery ohrožovali lupiči, proti nimž se chrá
nily vysokými zdmi a uzavřením před západem sluň
decké myšlení Evropy až do 17.st.
Legendy kladou vznik kláštera do 4.st.,ale ce. Kdo přišel později, přenocoval venku. Nejed
doložitelný je až kolem 8.st., kefy přilá nou bylo obsazení biskupského stolce ovlivněno
kal křesťanské poustevníky, kteří toužili nnichem. Pro svatost Otců se stala mnišská repu
po úzkém spojení s Bohem. Nejdříve žili 12 blika středem východní církve.
V r.1972 tam žilo 1146 nnichů, 365 mladších než
ojediněle, pak tvořili společenstva tzv.
koinobia, která byla předstupněm dokonalej 50 let. 1976 už 1300 mnichů, nnoho mladších-filo
ších klášterů, zv.Laura. První takový kláš sofů a teologů. Do kláštera Stavronikita,který
byl na vymření, vstoupilo 20 mladých, všichni s
ter založil v r.963 na přání byzantského
diplom/, opat má doktorát ze Sorbonny.
císaře Nikephora Phokase řecký mnich
Athanasios z Trapezuntu, který byl později Vzdělání se považovalo za světskou věc, ale vždy
svatořečen. Klášterů přibývalo. R.969 jim měly kláštery učence a umělce, hl.malíře. V 18.s
byla mnišská republika založením akademie stře
udělil byzantský císař samosprávu. Tak
vznikla imišská republika. Vládl jí arci- dem řecké vzdělanosti. V 19.st.pro špatné vedení
opat, volený mnichy a potvrzený diecézním a nepřízeň císařů zanikla. Příručka malířství z
Athosů od kněze a malíře Dionysia ze 16.st.se
biskupem. Zákonem byla Bible. A tak tu v
bratrské shodě vznikaly pravoslavné kláš mylně považovala za umělecký kánon řecké církve.
tery, řecké, ruské, rumunské, bulharské a Kostely na Athosů s malbami a freskami jsou
srbské. Ani Turci jim samosprávu nevzali. zdrojem poznání byzantského umění. Mají tam i
10.000 rukopisů, mj.listy císařů, knížat a sul
Dnešní ústava platí od 17.st. Od 19.st.
vzrůstalo slovanské, hl.ruské mnišství. V tánů. - Ženy na Athos přístup nemají, ale podle
r.1912 bylo ruských mnichů víc než polovi legend/ jej navštívila manželka sultána Murada,
na. Republiku spravuje synoda ze zástupců icera srbského knížete, Mara. Když přišla do

blízkosti srbského kláštera Agiu Pavlu, uslyšela hlas:"Nechod dál, zde vládne jiná královna
než ty. Zde vládne královna nebes!" A opravdu, snad nikde jinde na světě není Matka Boží
tolik uctívána jako právě zde.
A tak tu stojí
20 klášterů jako mocné Boží hrady. Mechem porostlé zdi střeží mír srdcí
vprostřed míru přírody.
A dostat se tam není lehké. Turista potřebuje povolení řeckého ministerstva vnitra, poutník
doporučující dopis athénského metropolity svátému Synodu mnišské republiky.
ánncz JEDLIČKOVÁ

meZZ občtavč dachovríZ Otce kZzAZanAke vZsty a když
"Jménem věřících občana naši republiky se pžZ Ave duchovná AZažbě zatožZtZ Z nctóe AtovanAké
musím ohnadlt proti způsobů, jakým reagu pZAemnZctvZ, je to daZÄZ bod naÄZ vděčnoAtZ.
jete na letošní 1100.výročí smrti sv.
V Pnaze, dne 18.bžezna 19 85.
Metoděje. Je to významné jubileum pro
PnantiZek, kandZnáZ TomäÄek,
všechny křes lany a kulturně citlivé lidi
atcZbZAkap p/iáŽAký
a nás l ve s větě kotem nás. Mám na mysli
článek He uberta: "Vilo bratra ze Soluně,
legenda a skutečnost", uveřejněném v Tri
VY SE PTÁTE • MY ODPOVÍDÁME
buně č.1.1985. V tomto článku benediktin
"V
Písmě
se
vyjadřuje
Pán Ježíš, že nikde větší se
ské kláštery jsou typovány jako semeniš
nenarodil
z
ženy,
než
sv.Jan Křtitel. Jinde zase
tě tmářstvl a o bs korán tis mu, a sv.Bene
říká, že v království Božím ten nejmenší bude vět
dikt jako ne příliš povedený patron. 0
sv.Cyrilu a Metoději se píše, že to byli ší než Jan Křtitel. Kdysi jsem dostal vysvětlení,
jenom jeho služební ministranti/ sv .Kene- že Jan Křtitel byl ještě ve St. Zákoně a ti že do
království Božího nepřijdou. Ale slavíme přece sv.
dikt zemřel asi v r.547!/, 0 Sv.Vojtěcho
vi Se píše, že to byl sluha německého cí Annu, matku Panny Marie, jako svátou. Nebo proč
na hoře Tábor viděli apoštolově Petr a Jan oslave
saře a doslova anděl smrti pro pobaltské
né proroky?"
Prusy. Víme však, že historická skuteč
nost je docela jiná a navíc Vám ne.nl ke
Naše katolická Církev staví sv.Jana Křtitele v
cti, že tyto vaše výroky nemají společen království Božím na vysoké místo, hned za Pannu
skou úroveň. Je však zvlášt zarážející,
Marii a sv.archanděla Michaela, před apoštoly Pet
že v tomto článku je opět hrubým způso
ra a Pavla/např. na Hod Boží Velikonoční v lita
bem napadena hlava naši Církve, papež 13 niích k svátým/. Svátek narození má jen Panna Ma
Jan Pavel II., nebol o něm píšete takto: ria a Jan Křtitel. P.Maria byla uchráněna hříchu
"Apoštolsky list papeže Wojtyly/!! /hlásá při svém početí, sv.Jan Křtitel byl od něho očiš
nepravdu, když mini, že Rostislavovo po těn před svým narozením-při Navštíveni Panny Marie
selstvo bylo vysláno též k carihradské
Svátky Narození Jana Křtitele a Narození Páně jsou
cirkvi. " Věrohodně prameny se o tom ne spojeny symbolicky - ne podle historického datová
zmiňuji, avšak logicky uvažující čtenář ní. Kristus o sobě řekl, že je světlo světa. Jan
se podiví tomuto obviněni z nepravdy,
prohlásil o Kristu, že Kristus musí růst a on,Jan,
neboťprameny mlčí, tak nic nevyvracejí. se menšit. Tak slavíme Narození Páně o zimním slu
Historicky poučený čtenář vl, že při těs novratu, kdy slunce začíná růst a narození J.Křti
ném spojeni církve a státu v Byzanci Cír tele o letním slunovratu, kdy slunce začíná ubývat.
kev sice mohla vyslat duchovni osoby,ale A narozeniny sv.Jana pro nebe slavímejako u mučed
ne bez účasti patriarchy. A v této souvis níků Stětí sv.Jana. - Své místo v pořadí hierar
losti pravidelný čtenář"Rudého práva"sl
chie království Božího má sv.Jan na základě výro
muže vzpomenout, že tutéž nepravdu hlásá ku, že se nikdo větší nad něj nenarodí1-tedy mís
l akademik Poullk, nebol doslovně píše o to před apoštoly. I slova"...ten nejmenší v krá
vysláni poselstva byzantskému clsarl Mi lovství Božím bude větší než Jan Křtitel" si srov
chalu III.a patriarchovi cařihradskému
nejme s Ježíšovým výrokem, když ho hledala Matka
(Haló sobota, c.49,1985]. Je však trapné, a příbuzní :"Kdo je má matka a kdo jsou moji brat
že v tomto duchu v poslední době plši l
ři? Ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce, ten
jiné časopisy a noviny.
je mi matkou i bratrem i sestrou." U těchto textů
Jedno je však společné v této tiskové kam jsou i správné poznámky. Jan přijal křest krve,
pani: vlastni posláni sv. Cyrila a Metoděje, který nahrazuje svátost. Patří do St.zákona jako
které bylo ve službě kreslanské viry.
poslední z proroků, tzv.vidoucí, ale ještě víc pa
Snaží se přenést na posláni kulturně-poli tří do Nového zákona jako předchůdce Páně. V ka
tické, avšak naši tehdejší předkové dobře lendáři máme svátek sv.Anny, ale i Adama a Evy .mu
čedníků makabejských, starozákonních proroků aj .
vedeli, ze v solunskych bratřích
DOPIS KARDINÁLA TOMÁŠKA ČASOPISU TRIBUNA

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

26.června 1922.
Už uplynul rok od chvíle, kdy vyhlásil Lenin novou hospodářskou politiku - NEP, ale teči
teprve něco z toho cítíme. Lidé vládě nevěří, nezdá se jim, že by to myslela vážně s otví
ráním soukromých obchodů. Ted se ale muži NEP vynořují víc. Byla otevřena spousta obchodů,
patří hlavně židům, kteří obchodu nejlépe rozumějí. Otcové některých mých bývalých spoluža
ček mají obchody s oděvy a s poživatinami, ale zdá se, že z toho velkou radost nemají.
Včera jsem byla v obchodě otce Soni Libermannové. Ěekl mi: "No - co je to za obchod. Skoro
každý den přijde někdo od GPU a ptá se, kolik vydělám, odkud mám zboží, kdo u mne kupuje,
kolik dětí má moje žena, proč má doera hedvábnou šálku a tak dál. Obchoduji, přísahám,
docela počestně - a pořád mám pocit: "Zítra tě zavřou nebo vypovědí!"
12.července 1922.
Jako obvykle jsem seděla na lavičce před domem a slunila se se svým maličkým, který právě
zvedal nožičku k ústům, aby si cucal svůj růžový paleček.
Tu vyšly z předního domu dvě ženy, každá měla pod paždí bílý ranec. Byla to mladá žena ko
misaře a její matka. Odcházely směrem k městu. Asi za hodinu se vrátily. Tu mě komisařova
žena spatřila a přistoupila ke mně: "Ach, ted jsme právě daly pokřtít našeho maličkého,"
řekla a po tváři se jí rozlil šťastný úsměv.
"Ale jak to? Vy, komunisté, přece nesmíte dávat své děti křtít, nýbrž oslavit na úřadě
"oktobřiny"? /Tehdejší komunistická náhražka za křest/.
"Jistě, budeme i oktobrovat! Ale rozhodli jsme se, dát ho napřed pokřtít; co by se stalo s
jeho dušičkou, kdyby ted zemřel? Můj muž o tom ovšem nesmí vědět. Chce mu dát při oktobrování jméno Vil /začáteční písmena Vladimír Iljič Lenin/ - tak jsme daly dítěti při křtu
jméno Vladimír - pro každý případ. Kdyby se sovětské zřízení nakonec rozpadlo, má aspoň
křesťanské a ne psí jméno."
14
"A co když se to dozví váš muž?"
"Nu, bude se tvářit, že o tom nic neví. Vždyť je to jeho vlastní dítě. A kdo by si přál,
aby jeho dítě přišlo do pekla?"
v
,„„
22.července 1922.
Dnes jsem se dlouho přela s Otmarem. Skončilo to tak, že mi přísně nařídil, abych konečně
cmezila kojení. Velice jsem zhubla. Vidím sama, že je to nutné, protože jsem den ze dne
slabší, ale mám z toho velký strach. Město je plné dětí, které mají úplavici, protože kde
se dnes dostane nezávadné mléko? Otmar řekl, že koupí kozu.
25.července 1922.
Předevčírem jsem vyměnila pud mouky za kozu a hned jsem dala mléko svému rraličkónu. Zdá se
mi ale, že to nedělá Jurkovi dobře. Horečka mu stoupla na 40,5°. Maj Bože, pomoz nám a
zachraň nám Jurku! Otmar mi mlčky klade ruku na rameno. Beru ji, skrývám v ní svou tvář
a pláču, div mi srdce nepukne. Pak beru horkou, vyhublou ručičku svého dítěte a tiše mu
šeptám: "Musíš, chceš žít! To jsou přece první slova tvé ukolébavky! Dala jsem ti život,
abys zůstal mezi námi a ty budeš, musíš žít! Neodejdu od tvé postýlky, pokud nezahlédnu
na tvých rtech úsměv. To bude znamení, že se uzdravuješ!"
13.srpna 1922.
Konečně náš maličký usnul. Je nemocen. Celou noc plakal a křičel, museli jsme ho stále no
sit v náručí. Jeho milé, dříve tak kulaté tvářičky jsou bledé, ručičky visí bez síly a
uslzená očka jsou bolestně, široce otevřená. Otnar zapomněl na své knihy a sedí celé hodi
ny u postýlky našeho dítěte. V jeho očích vidím zoufalství.
24.srpna 1922.
Jak rychle to jde u dětí! Náš hošík byl tak nemocný a tečí je skoro tak růžový a má kulaté
tvářičky jako dříve. Celou noc si hraje, ve dne spí. Rád bere vzdálené předměty, co je v
jeho blízkosti, toho si nevšímá. Docela jako dospělý člověk!

ZLATÝ KOHOUT

o zkrácení trestu vašeho snoubence... .Bučíte s ná
Legrand nevěřil, že razie v hotelu Zlatý ko mi ve spojení a telefonujte vždy z budky, nikdy
hout bude mít úspěch. "Nepořídíme, "řekl serpřímo z hotelu..."
žantu Michelinovi, když vstupovali do záři Už druhý den se Veronika ozvala:"Jsem tu jako po
vě bílého hotelu, kde se nad průčelím, zdo kojská pro přízemí a první poschodí. Ozvu se!"
beným květinami, vznášel zlatý kohout.
Druhý den opravdu znovu zatelefonovala:"Dnes tu
"Na udání musíme něco udělat - a hlas té
byl mladý s kufrem. Starý odnesl kufr do svého
dívky v telefonu byl upříímý. Jasně nám řek bytu. Začala jsem tam uklízet, ale nemohu jej na
la, že dopoledne přijede vysoký mladý muž s jít. Ale já nepovolím, nebojte se..."
kufříkem v zelenán autě. A přijel. Vstoupil Ozvala se za dva dny, tentokrát tiše, rychle a
do hotelu a my půjdeme za ním, do kufříčku tlumeným hlasem. Legrand cítil, že má strach:
se podívat."
"Neříkejte nic, pokud neskončím. Pronásledují mě.
Majitel Zlatého kohouta je srdečně pozdra Vedle budky stojí chlap a poslouchá. Slyšíte? Je
vil: "Dobrý den, pane inspektore. Už jste tu to zlatý kohout.. .Zlatý.. .Pomoc! Nechte mě!"
dávno nebyl."
Pak bylo ticho, jen slyšel, jak aparát cvaknul.
Legrand mrzutě kývnul. "Kdo byl ten mladý
"Micheline! Ti lidé ji stiskli! Přišli už asi na
muž, oo právě přišel."
to, že nám pomáhá.. .že hlídá..."
"Ach, to je můj syn. Odešel už zadním vcho Poklusem vyběhli a naskočili do policejního vozu.
dem, má tu nablízku děvče. " NAŠE KRIMI Za pár vteřin byli u budky - ale po Veronice ani
"Odešel i s kufříkem?"zeptal se jedovaté
vidu. Zamířili tedy ke Zlatému kohoutovi.
inspektor.
Legrand vyskočil a seržant spěchal za ním. Bris"S kufříkem? Ach tak, hned jej přinesu."
Hoteliér zmizel v kuchyni a vrátil se s ko sac se bavil s číšníkem a ohromeně na ně pohlédl:
"Zase na návštěvu, pane inspektore?"
ženým kufříčkem. Otevřel ho. Uvnitř bylo
"Kde je Veronika Camboisová?"
různé nádobí.
"Asi jste zklamáni. Víme všichni, že pracu "Pokojská? Co vyvedla?"
jete ve skupině pro potírání obchodu s onam- "Ukažte nám pokoje v prvním poschodí."
nými jedy. Ale já se tím nezabývám. Můžete Brissac vedl oba policejní úředníky po schodech.
"Nevěřím, že tu nahoře něco najdete,"řekl.
všechno prohledat."
Legrand
vrazil do prvního pokoje, ale byl prázdrý
"Snad jindy, děkuji,"řekl suše Legrand.
Najednou bylo slyšet z vedlejšího pokoje potlačo
"Kdo bylo to děvče, oo volalo? Snad nějaká vaný křik a hřmot padající židle. Pak někdo vyra
pomsta?" Brzo se to dověděl. Dívka už na
zil dveře a dovnitř vpadla Veronika. Vlasy rozcu
komisařství čekala, pozdravila a představi chané, šaty roztrhané.
la se:"Jsem snoubenka Louise Duranda, Ve"Veroniko! "zvolal Lengrad a vztekle si změnil vy
ronika Comboisová." Nabídli jí židli.
sokého mladíka, který stál ve dvečích.
"Je ve vězení k vůli omamným jedům. Není
"Dělal jsem, co mohl, abych ji zadržel, táto,"
tak špatný, ale ty jedy ho svedly," oči děv řekl potichu Anatol,"ale kousala jako tygřice!"
čete se naplnily slzami."Rozhodla jsem se Veronika se obrátila k inspektorovi: "Viděla jsem
vám trochu pomoci. Už řadu dní sledují
už, kam dávají kokain a heroin..."
Louisovy známé a zjistila jsem, že Zlatý
"Špionko!" vykřikl Brissac a vytáhl revolver.
kohout je to hnízdo, kde se prodává kokain Než mohl namířit, srazil ho Michelin na zem. Rá
a heroin. Anatol ho nakupuje v Marseille a na vyšla, Veronika vykřikla a klesla na kolena.
jeho otec s ním obchoduje!"
"Zadržte ho!"volal Legrant, když viděl, jak Ana
"Právě jsme se odtud
tol utíká dolů. Objal Veroniku a ovázal jí ka
vrátili, slečno,ale
pesníkem ránu."Měla jste štěstí...sta
nic jsme nenašli!"
čil milimetr...A kde je..."
"Brissac mě nezná,"
"Tam! "koktala Veronika,"tamhle je ta
řekla dívka po chvil
skrýš!" Okno bylo dokořán a před ním
ce zamyšlení. "Co
visela velká figura pozlaceného kohou
kdybych se tam hlásila o
ta. Legrand běžel k oknu a užas
práci, třebas jako pokojská?"
le hleděl na tenkou rýhu na po
"Dobrý nápad,"mínil Legrand.
zlaceném kovu, která umož"Jestli starý Brissac oprav
► ňovala nadzvednout horní
du řídí prodej omamných jedů,
třetinu. Vtáhl kobouta do
rád bych věděl, kde to svin
místnosti, otevřel ho a
stvo schovává! Mohla byste
uvnitř našel sta nalých balíč
nám hodně pomoci__ A jestli
ků heroinu a kokainu.
pomůžete, "dodal zamyšleně,
"Tak nám to viselo příno před nosem!"
určitě by se dalo uvažovat
zabručel.
Herbert HARRIS
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Čínské úřady požádaly malou norskou církev
"misijní konvence", aby postavila a vedla
V Mišimonja-blízko Osaky, Japonsko,
universitu pro 12.000 studentů pobřežního
se bude odhalovat bronzová socha
města Žhang Žhang v již.Číně. Vzniká tam
sv.MaxLmiliána Kolbeho.Je 3,5 m vyso
naftový průnysl, do něhož se už zapojily sou
ká a váží 500 kg. Znázorňuje světce, jak
kromé společnosti a Norsko. Universita by se
padá pod ranou nacisty a zvedá pravou ruku mohla otevřít za 10 až 15 let.
na znamení odpuštění a kněžského požehnání. Podle tureckého topografického odborníka prof.
Je to dílo Itala Efidio Geronu, který zho Yilianze Gunera nemohla Noemova archa přistát na
tovil několik bronzových dveří pro italské hoře Araratu-Agri-Dagi, 5165, nýbrž na hoře Cudi
kostely.
v severových.Turecku-2115 m.
75. -16. května navštíví sv.Otec Luxemburg.
UNESCO v Paříži dá razit medaili VIKTOR HUGO na
Jeho návštěva bude začátkem misie, která
počest 100.výr.smrti francouzského spisovatele.
se bude konat na podzim v Luxemburku.
Poprvé po dvou letech smela nikaraguajská kato
Ve Francii je "hnutí křesťanských motocyk lická vysílačka přímým přenosem vysílat mši sv.
listů" , jehož duší je 22 ti letý bohoslo
na Květnou neděli. Sloužil ji arcibiskup z Mana
vec z Nancy, Eric Hans, sám nadšený moto
guy, nyní už kardinál Obando y Bravo.
cyklista. Chce rozšířit hnutí, v podstatě- Se sv.Otcem se při jeho návštěvě v Beneluxu ne
ale ne úplně-katolické, po celé zemi. Pro- setkají nizozemští židé, protože nesplnil jejich
testanté ve franc.Švýcarsku už nají 2 roky požadavky a belgičtí protestanté.
křesťanský moto-klub v Lausanne.
Od 24.3.je sv.Otec cestným občanem Ecuadoru. V
Na vyšším tělových.institutu v Miláne obha dekretu, podepsaném presidentem, se zdůrazňuje
jovala. I .Ferrerio svou diplomní práci pe pastorační, výchovná a sociálne prospešná práce
lešný výchova a volný cas v učení JP II.
sv.Otce za jeho návštevy v zemi.
Získala 110 bodu s vyznamenáním. Analyzuje 29.3.byla na teol.fakultě v Innsbrucku poprvé
sportovní výchovu z pedagogického hlediska udělena cena Karla Rahnera Dr.Herbertu Ruckerona závodní, diletantské, a léčebné úrovni.
vi, asistentu university v Bochumu za disertač
Jugoslávské úřady zneklidňuje rostoucí vliv ní práci Africká teologie, výklad a dialog.
islamu hl.v Bosně-Hercegovině, Makedonii a Rahnerova cena byla založena krátce před jeho
v Kosovu; někteří intelektuálové pomýšlí na smrtí/30.3./ 5.března k jeho 80 tým narozeninám
zřízení islamské republiky v Bosně-Heroeg. Kardinál tajemník Casaroli byl v březnu vyzname
Kalifornský soud zakázal mši sv. za 16.500 nán portugalským min.předsedou velkým křižem
lidských plodů, kterou chtěli organizovat
Dona Enriqua.
protivníci umělého potratu na předměstí
Otec biskup Hrušovský vydal velikonoční pastýř
Los Angeles; prý je to ilegální.
16 ský list na téma:"Pokračování v cyrilometoděj
Reakce P.Boffa na odsouzení jeho knihy
ské brázdě".
"Církev, charisma a moc .-Nechce se rozejít Gener, kapitula. zvolila na dalšich 6 let P.Sains Církví, neboť je lépe jít s Církví než
ze de Baranda/Spanél/gen.představeným bosých
zůstat sám se svou"teologií'.' Na hranicích
karmelitánů. T.c. revidují své stanovy .-V Africe
mezi Itálií a Vatikánem se 21.3.konala mini roste počet oenediktinských klášterů.
manifestace ve prospěch Boffa, organizova 23.4.se konala na podnět Mariánských družin v
ná italskou extrémně levicovou stranou"pro- lateránské bazilice v Římě pobožnost na odčině
letářská demokracie".Týž den P.Boff sdělil, ní urážky Panny Marie, způsobené vulgárním fil
že nenavštíví Rakousko, Itálii a Assisi,
mem švýcarsko-franc.režizéra J.L.Godarda:Zdrá
jak bylo plánováno. P.Boff je prakticky vy vas Maria-promítaném v jednom římském kinu. Sv.
loučen z Církve jako každý, kdo popírá je Otec zaslal vikáři města Říma Polettimu tele
jí učení.
gram: "Připojuji se k odsouzení tohoto filmu,kte
Brazilská biskupská konference vypracovala, rý uráží a překrucuje obsah základních otázek
zvláštní Otčenáš na téma hladu v rámci kam křesťanské víry i historickou pravdu a bezohled
paně bratrství 1985. /Kristus nás tedy na ně zlehčuje náboženské city věřících, úctu k po
učil nedokonalému Otčenáši/.
svátným hodnotám i postavu PM, kterou křesťané
12.4.vzponněli v Olindě-Brazilie, 400 let tolik milují. Při této pobožnosti jsem duchovně
od příchodu františkánských misionářů. V
s vámi. Poselství uzavírá prosbou k PM o milo
r.1585 byl v městě založen první klášter.
srdenství vůči Církvi a světu.
Metropolita Filaret, zodpovedný za meziná Katol.universita v Argentine připravila pro ten
rodní styky pri moskevském patriarchátu
to rok přednáškový kurs: "Teologie osvobození a
schvaluje "teologii "/spíš ideologii/osvobo- marxismus". Kurs bude na 15 místech. Hl.námet:
zení a kritizuje postoj Vatikánu, hl.pokud "postupné pronikání marxismu do této tzv. teolo
jde o ukrajinskou uniatskou Církev.
gie a věroučné úchylky. Dále "Lidová církev" za
ložená natřídním pojetí”-námet příštího kurzu.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ŠVÝCARSKÁ PLÁN
svätodušní setkání mladých v rohru

od 24.5.-27.5.v benediktinském
klášteře 8428 ROHR, BRD. Infonrace
OPUS BONUM s.V. 8428 ROHR

BOHOSLUŽBY

AARAU - u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15
LAPEN - kaple sv.Šebestiána/vedie far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě
české a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-H1.Geist Kirche, 3.neä. 18 h.
slovenská-Rumelinbachweg 14.neä. 9 h.
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46., neděle
19,00
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr. 34., v neděle a svátky 9,0
00RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4,nedela v mesiacip.MAZÁK
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00
LAUSANNE—y kaplnke "Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasset, 3.a 5.ned. 9,15
ROTI-TANN-kaple u katolického kostela
12.a 26.května, neděle
9,15
lECEEN-St.Peterskapelle, neděle 18,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
Petra, St.Peterstr.il. 16.6.
10 hod.
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.nedě
li, P.BIRKA
10,30
ST.GALI EN-poslední sobotu v měsíci v
Herz Jesu Kapelle v dámě, vchod z nádvo
ří. Po mši sv.kulturní progran a bese
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
18,00
WINTERTHUR-S t. U1 ri chk i rche-Rosenbe rg,
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terezky
14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,33
Data nepravidelných mší sv.vám misioná
ri rádi sdělí i telefonicky. Na ně se
obrajte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku nebo obnovení katolického sňatku
vyučování náboženství, návratu do Církve/konverse/,dětských táborů atd.____ _
P.Jan BIFKA,6OO6 LUZEMtf, Schädriitistr.
26., tel. 041-312635
P.Jos. ŠIMŽ&, 8004 Zurich,Brauerstr.99.
tel.01-2415025
P.Antcn BANÍK -"- tel.01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 M3RCES,La Longeraie, tel.021-717713
P.V2NDRA,8735 St.Gallenkappel,O55-88146C
P.ONDREJKA,4O58 BASEL, Lindenberg 21,
tel.061321944

VELKÁ POUŤ V EINSIEDELN
Mše sv.v 12,15, dvě hodiny
před ní příležitost ke sv.
zpovědi ve zpovědní kapli
/vchod vpředu vlevo v chrá
mě/. Promluva:OTEC BISKUP
JAROSLAV ŠKARVADA z Říma.
Kroje vítány!
2.6.
14.-16.června
ZÁJEZD DO. PARAY...LE. .MDNIAL,...
kde se sv.Markétě Marii
Alacoque
zjevila lás
ka božského Srdce Páně, do Nevers k
neporušenému tělu sv.Bemadetty a do
Arsu, působiště sv.faráře Jana Vianneye. Přihl.a inf.:St.Holeček, tel.
041-3645 33/večer/,041-213538/v práci/

TANCUJ, TANCUJ VYKRÚCAJ. ..Je to sice
k nevíře, ale naše taneční skupina
FOLKLOR 75 slaví de
setileté narozeniny.
Není to pádný důvod
k oslave? Hudbu k
tanci zpestříme ně
kolika ukázkami z našich tanců. Všichni
členové, bývalí i bu
doucí, přátelé, rodi
če, známí, příznivci, mecenáši
atd.jsou srdečne vítáni.
15.6. ve 20 hod.na Rosenbergu ve Winterthuru u St.Ulrich Kirche.

VÝLETNÍ NEDĚLE NA SCHWÄGAĽPU 12 hod.mše sv.-po ní piknik v přírodě
16.6.
VÝLETNÍ NEDĚLE VE SCHWARZWALDU v NSR
hned za hranicemi. Mše sv.v 11 hodin v Bonndorfu, po
ní odjezd do lesa na piknik. Děti jsou tam v bezpečí.
POZOR! ZMĚNA DATA!
23.6.
LEl^. Tito
přihl.u P.šimčíka a P.Birky
do Í5.května!! Tábor je v Torvaianice od 28.7.-11.8

DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU - pozván je a účast při
slíbil Otec Cyril Stavěl z Norce.
22.-22.září

POZOR!UPRCHLÍCI BEZ ASYLU! Porada se zást.Amer.fondu
pro čs.uprchlíky panem MELOUNEM z Mnichova, v sobotu
1.června, Zurich,LAVATEBHAUB,na nám.St.Peterhofstatt
od 9.ráno.

G. BROWN

ANO, MADAM !
SETKÁNÍ SOUPEŘŮ
Náhle se zarazil. Do pokoje vešla Grantová s ky
"Hrone!"ucouvl Bili před návštěvníkem.
ticí aster. Rozpačitě se zastavila, postavila ky
"Holá hej! "usmál se světlovlasý mladý muž, tici do vázy a odešla. Hugh řekl uznale:"Jedna
jehož příjemný vzhled byl znetvořen knírkem z otrocích kolegyň, co? Pěkný kousek. No užij ho,
Ale pan Quimby se neobdivoval tanuto osle dlouho tu nebudeš. Když jsme my, Tolliverové, po
pujícímu vzhledu mladého elegána.
drážděni, jsme jako dábli. A horší než dábli jsme
"Sem nesmíš, Hughe!"
když potřebujeme peníze, synu Zlatého západu!"
"Tak zacházíš se svým příbuzným? Ubližuješ "Jak to uděláš, aby mi vyndali pérka?"
mi, Williame... "
"Dosud jsem se nerozhodl. Zatím jsem úspěšně
"Čeho si žádáš?"řekl Bili pomalu a zřetelně omdlel pod oknem a byl ošetřen paní domu. Včera."
"Kromě jiného dvou aspirinů. Vrátil jsem se Dál se nedostal. Bylo slyšet otvírání dveří a kro
ráno pozdě. Přesně řečeno, skoro jsem ne
ky. Pak vešla s velitelskou důstojností slečna
spal. Chci navštívit tvého zaměstnavatele." Peabodová a její zrak padl na elegantní postavu
"šli na oběd k jednánu panákovi za rohem." Tolliverovu. Na tváři se jí objevila skoro pro
"Chci zpět deštník, co jsem tu včera nechal'J tivná srdečnost.
"Včera? Co jsi tu u všech hromů dělal?"
"Jak jsem ráda? Vede se ván lépe, pane..."
"Počkám na ně. V tom brnění vypadáš konicky "Tolliver mé jméno,"uklonil se graciézně pán."Za
Jak dlouho mám stát na schodech. Na mou du stavil jsem se pro svůj deštník, a abych vám po
ši, dneska jsou ti sluhové...."
děkoval. Váš sluha,"ukázal lhostejně na Billa,
"Rozluč se s cylindrem, chci mu dát ránu!" "řekl, že se vrátíte každou chvíli, tedy jsem.."
"Ne-jen ne cylindr. Ještě jsem nezačal uva "Obědvali jsme u sira Charlese Drake-Drakeho,
žovat, jak jej zaplatit. Přemluvíme si."
souseda. Bratr se chce dostat do parlamentu a
"Tak spust,"zamračil se Bili.
sir Drake mu pomáhá. Berte, pojň sem!"
Tolliver se spustil do nejpohodlnější žid Ve dveřích se objevil Peabody,přepychově oblečený
le v pokoji:"Slyšel jsi o konické závěti
do pytlovitých kalhot a vesty levandulové barvy.
strýčka Teo? Asi ho někdo jako dítě nechal Právě si sundal límec-zůstala jen rudá čára ko
vpadnout na hlavu. Mluvil jsem s Mountai- lem krku - a obul si domácí šarlatové střevíčky.
nem. Ty a Sally musíte nějaký čas škrabat
"Přišel jste si pro paraple? "Už vám není šoufl?"
brambory a pak mažete sáhnout do pytlíku.
"Můj bratr je beznadějný bohém, pane Tollivere."
Vyndají-li někomu z vás pérka, budu šťast "Myslel jsem, že se jmenuje Richard!"
ným dědicem já. Mám pravdu? Ale mé požadav "Pan Tolliver nás přišel navštívit. Na co čeká
ky jsou větší než tvoje, máš jen prosté
te, Quimby?"
choutky a já byl vychován u plných hrnců," "Co? Já? Myslil jsem, kdybyste něco potřebovala,
vzdychl Tolliver a vypustil kouř nosem,"ja slečno - madam." Slečna pokynula hlavou a Quimby
ko jiní i strýček Theo si myslel, že jsem se měl neochotně k odchodu:"Tohle služebnictvo,"
jen větroplach-a já ho v ton nezklamal. Ne vzdychla, když Quimby odešel.
chtěl bys mi vyplácet penzi, až shrábneš
"Lombroso by řekl, že má zločinecké uši. Byl to
kořist?"
18 slavný kriminalista...Ne snad, že by byl váš
"Nechtěl. Jaks mě vyslídil?"
zhlapík zločinec,"dodal s úsměvem.
"Úředník od Mountaina, co vypadá jako špat "Chtěl byste s námi ve čtvrtek poobědvat/'řekla
ně trávící kozel? Svedl jsem ho luznými
slečna Ema po chvilce váhání/'přijde sir Charles
slovy a spoustou piva. Ale neví,kde je Sal a jeden náš starý přítel. V osm večer."
ly. Nevíš to náhodou ty?Ne? Rád bych se jí 'By Ä o by mi potěšením. Nechám ván tu vizitku, a
poklonil. Viděl jsem ji naposled jako žabku'. teň už musím plavat." Slečna ho doprovodila.
"Nemohu potřebovat, aby mě prozradil!"
Zatím co bratr si masíroval krk a nadával, studo
"Přišel jsem tě varovat...potřebuji prachy. vala Ema navštívenku. "Berte, ten muž nám může
Jsem nejúspěšnější dlužník Londýna a chci být užitečný. Ale co měl proti Quimbyho uším..?"
se dopustit sňatku!"
"Chceš-li každého posuzovat podle uší, na mé bys
"Gratuluji. Kdo je ta nešťastná dívka?"
mohla pověsit klobouk."
"Hezká holka. Potřebuji a budu potřebovat
"Není potřebí, Berte, abys byl vulgární!"
spoustu peněz. Vyndájí-li ti tu pérka...
"No, někdy to člověku dělá dobře,"zavrčel bratr.
Zasadím se o to osobně, Williame!"

Danuška se vrátila ze zoologické zahrady:"Mami,
já tam videla slony a žirafy a opičáka většího,
Ve skotském kostele půjčí k
než je náš tatínek!"
sbírce pan farár svůj klo
Honzík se doma chlubí:"Dnes ně
bouk. Ten se vrátí a je
pan učitel pochválil. Říkal, že
prázdný. Na konci pobož
píšu jako doktor s dvacetiletou
nosti se pan farář modlí:
praxí!"
"Bože, dekuji ti, že se
"Milánku, věříš na strašidla?"
mi aspoň klobouk vrátil!"
"Nevěřím, babicko. Ale potmě
Babička se ptá v zoo vnu
'se jich bojím. "
ka: "Honzíku, chtěl bys mít
"Jak jste se včera s mužem na
také tak dlouhý krk jako
koncertě bavili?""Napřed dobře,
žirafa?""Při mytí krku ne,
ale pak byla hudba příliš hlučná!"
ale při diktátu ve škole ano."
"Chceš se podívat na bratříčka, kte
Jeden diktátor, jehož žena se
rého ti přinesl cáp?""Ani ne. Naději
ráda vydává za vědátorku, hovo
19
bych viděl toho cápa. "
ří s astronautem:"Jak je možné,
že jste se vznášel v kabině mezi stropem a Tři mládenci se žení:"Víte, co je báječné na tem,
podlahou?"" To je tím, že ve vesmíru nepla že si bereme tři sestry? Budeme tři na jednu
tí zákon o gravitaci. " Doma se ptá diktátor tchýní!"
ženy: "Kdy jsem, prosím tě, podepsal zákon o "Obžalovaný,stojíte před soudem, že jste prodával
gravitaci?""Mně se neptej, "odsekne žena,"já obyčejnou vodu jako elixír života. Byl jste už
někdy třes tán? ""Ano, v roce 1756 a 1864. "
jsem vedec a ne právník. "
Když o půlnoci zhaslo světlo, můj tanečník Úspěšný umělec koupil mamince vzácný dar: ptáka,
toho využil. Nepolíbil mě - ale utekl a já který uměl pět řečí a navíc zpíval národní hymnu.
Večer jí telefonoval a zeptal se, jestli měla z
za něho musela zaplatit útratu!
Před zájezdem za kulturními památkami Prahy ptáka radost. Stál totiž 10.000 dolarů. "Jistě,
milý hochu. Chutnal výborně," řekla matka.
prohlásil vedoucí bratří z mokré čtvrti:
"Abychom zachovali své zásady, prohlédneme Muž se nemůže v restauraci dočkat oběda a odejde.
Večer jde kolem, z restaurace vyběhne číšník a
si tam jen starobylé hospody!"
volá:"Už dvě minuty vás hledám! Polévka je na
"Pane doktore, nůj muž si namlouvá, že
on je já." "Tak mi ho sem pošlete." "To ne stole!"
"Pepíčku, jestli nebudeš jíst polévku, nebudeš
musí být. Ten muž, to jsem já."
"Copak děláte proti nachlazení?"ptá se lé velkým a silným mužem. ""To nevadí. Já chci být
žokejem!"
kař pacienta. "Vypijú denně osm skleniček
rumu. ""To přece nestačí. ""Víc skleniček
Na přednášce se ptá jeden posluchač profesora
opravdu nepotřebuji!"
literatury: "Je to pravda, že se v poslední době
"Kolik je vám let?""No, blížím se čtyřicít našlo několik dopisů Balzaca?""Ano. Šest!""Hrozné
ce. ""Z které strany?"
jak je ta pošta nespolehlivá. "
"Tak moc ústa otevírat nemusíte. ""Myslel
Proč se naše doba nazývá elektrickou - ptají se
jsem, že potřebujete pro instrumenty hodně ve vlasti. Lidé jdou do práce s odporem, pro vý
místa. ""To ano, ale sám zůstanu venku. "
platu s napětím a když se dotknou vedení, dosta
"Mám strašlivé bolesti zubů, pane doktore.' nou ránu!
"Máte s sebou list od nemocenské?""Ne, na
Který ostrov v Rudém moři je nejkrásnější? Západní Berlín.
ten jsem záporně1.""Nu, jen si sedněte, bu
Víte, proč dětí policajtů v ČSSR nemusejí cho
du vrtat zub ruční vrtačkou a
bez umrtvení."
dit do školy? - Protože z nich budou také po
licajti!
,
"Bez fronty nic nevyřizuji! "roz
Kdosz ceká dlou
čiluje se úředník na žada
ho u telefonní bud
tele. "Stoupněte si do
ky. Konečně pootev
fronty. ""Ale vždyt tu žád
ře dveře: "Budete ješ
ná. není. ""Tak počkejte,
tě dlouho mluvit?"
až se sejde. "
"Vždyt já vůbec neza
Flegmatický Angličan po
čal. Mluvím totiž se
zval svou lásku na večeři |
svou ženou. "
a při ní se jí zeptal,
"Tati, proč mají tramvaje také
jestli se chce stát jeho
vzadu
čísla?""Aby člověk viděl,
ženou."S radostí, miláč
která tramvaj mu ujela před no
ku. " Po zákusku se Mary
sem! "
ptá znepokojeně:"Proč ne
mluvíš, drahoušku?""Dnes
jsem toho řekl už dost,ne?1
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ZNÁTE ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY ?
1. Co je apoštolská konstituce?
2. Kdy, kde a proč se konal první koncil?
3. Kolik bylo prvních jáhnů, ustanovených apoštoly,
který z nich byl umučen a který byl heretik?
4. Co se myslí pod výrazem"bratři a sestry"Ježíšovi?
5. Co znamená zkratka C.I.C.?
6. Jaký význam má slovo "kanón"?
7. Znáte jiný název hory Kalvárie, kde byl ukřižo
ván Kristus?
8. Co je katedrála a jaký má jiný název?
9. Co jsou katakomby a které křesťanské katakomby
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Vybarvite-li cerne plosky, oznacene teč
kou, zjistíte, jací živočichové se skrývaji v akváriu!

