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v poslední době pozorujeme, že se čím dál víc zdravé lidské nyšlení nahrazuje polopravdami,
sentimentalitou, sny, manipulováním. Prostě nastává zase období zmatení jazyků, o němž mlu
ví Starý zákon při vyprávění o babylonské věži. Lidé chtěli vystavět věž až do nebe a ne za
tento směšný pokus, nýbrž za jejich pýchu je Bůh potrestal zmatením jazyků.
Kolik manipulace, kolik naivity se hrne denně z hromadných sdělovacích prostředků do našich
unavených mozků. A nejen odtud, někdy i z kázání, z vyučování na různých školách, z divadel,
prostě odevšad, kde se dostane k peru, obrazovce nebo mikrofonu naivka nebo zákeřník.
Při vysílání rozhovoru k výročí svržení atomové borrby - mimochodem na útočníka, který páchal
v obsazené Číně neuvěřitelné hanebnosti a trýznil lidi - hovořilo několik osob a člověk
žasnul nad jednostranností a nedostatkem zdravého myšlení u některých z nich, kteří navíc
stojí v čele různých institucí s důstojně a lákavě znějícími jmény.
Bydlí-li člověk s rodinou v osamělém domě v lesích a slyší, že řadu osamělých domů v okolí
vyloupili lupiči a rodiny vybili nebo zmrzačili, připraví si pušku, dobrého psa, zabezpečí
okna a dveře - a nedbá rady naivní paničky, která chce, aby v noci otevřel okna dokořán,
zahodil pušku, zavřel do boudy toho štěkavého psa - a obdivoval krásu hvězd, vdechoval svě
ží vzduch lesa a oddával se romantice. Tam, kde řádí zločin nebo nemoci, není pro romantiku
místo. PRAVDA JE STÁLE SHODA MYŠLENÍ SE SKUTEČNOSTÍ.
Co by asi řekla ona hezká a sympatická paní, kdyby jí onemocnělo dítě, přišla si do lékárny
pro léky a tam jí řekli, že léky nemají, protože nemoci neexistují? Tak jsou i války.
Naivní tvrzení, že člověk z Východu se "bojí" člověka ze Západu se dá lehce vyvrátit: kolik
lidí uteklo z komunistických zemí a kolik lidí uteklo ze svobodných zemí do diktatury? Snad
to tak tak stihli vyzvědači, jimž byla policie v patách, ne
bo pár starých a nemocných lidí nebo ti, kdo se v diktatu
ře odnaučili samostatně myslet a pracovat, Kolik zemí pře
padl a obsadil SSSR a kolik zemí přepadly USA? Jak velký
vliv má na myšlení lidí komunistická agitace-od mateřské
školky až na práh smrti, a jak velký vliv má na ně
leckde už důkladně narudlý, ale stále ještě svobodný Západ'.
Jak velký a hrůzný Archipel Gulag jeve Východních zemích a
kolik miliónů trpí a trpělo ve svobodných zemích - jen z
politických nebo náboženských důvodů?
Ziratení jazyků je dílo opravdu dábelské. Lidé si dnes
nerozumějí. Napůl ošáleni lžemi, polopravdami, zamlčováním
které je omamují jako jedovatý plyn, nedovedou už logicky
myslet a vysmívají se těm, kdo se drží pravdy a logiky.
Musíme si zvyknout nyslet kriticky. To, o čem nemáme důka
zy, přijímat s takovou rezervou a opatrností, jako bychom
přijímali bobulky, které natrhaly děti v lese na neznámém
keři. Alja Rachnanová vypráví, jak si na novém koberci z
Kazachstanu hrálo dítě, dostalo sibiřský mor a zemřelo.
Bakterie byly v koberci. I my se chraňme,abychom nepřijí
mali lež v podobě umění a zábavy. Nebot dábel-Anděl svět
la-je stále Otcem lži-jak píše Písmo, a režim, “který sou
stavně lže, je oním "pachem ááblovým," o něnž řekl Pavel
VI., že se vloudil i do Církve.
Vaše

r e d a k c e

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Od 8.-19.8.cestoval sv.Otec po sedmi afric
kých zemích. V Douale v Kamerunu sloužil
mši sv. se sv.Otcem také kard.Tomko. Sv.
Otec oddal v Nairobi/Keňa/ 25 párů, jen je
den měl oděv domorodců, ostatní byli oble
čení po evropsku. V Togu a Nairo se sv.Otec
zmínil také o sv.Cyrilu a Metodějovi. Mladí
mohamedáni v Casablance-19.8.-přerušovali
jeho projev často potleskem.
V madarském Zalavaru, kde stalo kdysi staro
bylé opatství, postaví pomník sv. Cyrilu a
Metodovi. Tam slavili madarští katolíci ne
dávno 1100 lete výročí smrti sv.Metoděje.
Podle KIPY býval Zalavar biskupské sídlo sv.
Metoda, když byl jmenován biskupem slovan
ských knížectví. Oslav se zúčastnil i solnohradský arcibiskup Berg; v IX.st.privítalo
knížectví Mosapuro/Zalavar/misionáře ze
_
Solnohradu/Salzburg/.
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V ČSSR byli odsouzeni 3 Slováci, protože do
vezli z Polska 200 růženců, 400 křížů a ně
kolik kalichů. Tresty do pěti a půl roku!
V ústave sv. Cyrila a Metoda v Říme se dožil
Msgr Vavrovic 75 let.- 22.8.zemřel v Lumumbahi/Zaire/ve veku 55 let slovenský salezián
a misionár P.Ste fan Skorcík, z Dlhého Pola.
Metodisté Velké Britanie doporučují věřícínv
aby se vyhnuli členství u svobodných zedná
řů, proti kterým jsou teologické námitky.
"Dargebotene llanď've Švýcarsku zavolalo za
25 let, 1,7 mil .lidí, ze '8/4 zeny.
Nej starším knězem světa je asi španělský
P.Alvaro Fernandez, farář v Abrez, ve starošpanělské Astúrii. 8.9.je mu 105 let. Vysvě
cen byl v r.1908 a působí tam jako farář
nepřetržitě od r.1922. Je naprosto zdravý.
Sv.Otec přijede 8. září v 10 hod.na letiště
v Curychu, v 11 bude v Liechtensteinu mše
sv.s kázáním, pak se setká na zámku Vaduz
se zástupci vlády, poté s knížecí rodinou.
V 16,45 bude ve far.kostele ve Vaduzu boho
služba slova pro nemocné a staré, v 18 hod.
se setká v Schaanu s mládeží a tam se s ním
v 19, 15 korunní princ Hans Adam a zástupci
země i Církve rozloučí.Přenáší i televize!
Podle Kathpresu poslali čs.Františkáni zá
padním bratřím prosbu o modlitbu a o pří
mluvu u čs. vlády, která porušuje lidská prá
va :nenadálé policejní razzie, zabavování
nábož. literatury, zatýkání. Výzva došla tis
kové kanceláři po velké velehradské pouti.
81. 8.-8.9, je v Innsbrucku evropský sjezd
hnutí Pax Romana a cirk.hnutí pro kulturu;
ústrední námět jednání: evangelium a evrop
ská kultura na sklonku 20.stol.
18.8.se začalo s restaurací historicky cen
né katedrály v Guatemala City. Katedrálu po
škodilo zemětřesení v r.1973 a 1976.

V budově stát.archivu v Padově bylo v srpnu ote
vřeno muzeum sv.Antonína Paduánského.
Příchod uprchlíků do Rakouska za 2 mesíce značne
stoupnul. V červenci zadalo o asyl 594 uprchlíků
z ČSR a 260 z Madarska, stoupá počet uprchlíků z
Rumunska. 0 uprchlíky , z nichž včtšina utekla z
politických důvodů, pečuje min. vnitra. Značná
část vy emigroval a do jiných zemí.
Ve. Fonte Avelano se v srpnu konalo studijní sym
pozium o přípravě gregoriánské reformy a Řehoři
VII. a jeho pontifikátu.
21.-22.9.vykoná sv.Otec pastorační návštěvu v
Janove, připravuje ji vynikající arcibiskup a
kardinál Siri. Předtím navštívil dvakrát Janov
Pius VII.-jako Napoleonův vezen 1815 a pak když
korunoval milostný obraz Panny Marie.
Matka Tereza choe otevřít v Paříži dům pro chu
dé. Starosta J.Chirac slíbil pomoc. Když se vra
cela v červenci do Indie, setkala se v Římě se
slovenským biskupem Hnilicou. V Mannheimu má 3.
dům v NSR/další jsou v Essenu a v záp.Berlíně/.
V Kolumbii-Bogotá- se setkalo asi 100 biskupů a
žid.rabínů zemí lat.Ameriky, hledali nové způso
by spolužití a rozebírali problémy .rodiny, mla
dých, výchovy a náboženského dialogu.Svolal CE
LÁM.
P.Jean-Yves Calvez, TJ., který byl 12 let asis
tentem generála jezuitů P.Arrupeho, vydal v
nakl.Déclée de Brewer v Paříži:"Spisy pro evangelisaci." Jsou to úvahy P.Arrupeho z r.19631983, kdy byl generálem jezuitů.
V Madride se konalo irezinár.saleziánské studijní setkání na téma nezaměstnanost mladých a saleziánská odpověd; účastníci se snažili podrob
něji rozebrat situaci mladých v Evropě, hlavně
pokud jde o nezaměstnanost.
Zpráva Frankfurter Allgemeine o tom, že sovetšti
vojáci ve vých. Čechách prodali loni tank za dve
bedny vodky, kilo okurek a kilo sledů je málo
pravdepodobná. Sovětští vojáci jsou pod velmi
přísným dozorem. Jisté by ochotne prodali celou
Moskvu za vodku, ale který hostinský v komunis
tické zemi by mel ták nesmyslnou odvahu, koupit
sovětský tank? Vždyt by se na to muselo přijít,
tank by chybel, a jeho by čekal velmi přísný
trest - ne-li provaz.
27.června pohřbili v Belgii našeho prvního, ne
zapomenutelného exercitátora P.Josefa STREČANSKÉ
HO, slovenského saleziána. Staral se podle mož
ností dál o své exercitanty-bylo nás tehdy v Luoemu-Čfechů a Slováků-asi 30. Byl to vynikající
kněz, zbožný, odvážný, laskavý. R.I.P.
Letos uplynulo 10 let od smrti Mons.Stefana Nahalku, posledního vedoucího tajné katol. organi
zace ve vlasti RODINA a ředitele Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Římč. Také od smrti
P.Jaroslava Sychry uplynuly dva roky. Zbožný,
skromný, hluboce zbožný a vzdelaný kněz. Dával
exercicie přísným řádům, jednou též VELEHRADE.
Franc.televize tvrdí, že Francouzi vydají víc za
pověry než za vědecké bádání.

DELIRIUM CORDIS

"Jak krůpěj rosy, z klášterní zahrady sebraná,"
zadeklamoval
tiše Davie.
Není to y^selá povídka. Vlastně je to krutá
"Patřičný slova, "zazářil Pat, "dej si na nůj účet
a nelítostná pravda, začínající deliriem
"Až jindy." Odešel a čekal venku, aby viděl ješ
tremens a končící - však uvidíte, jak.
"Máte přijít k Jannii Leeové, pane doktore. tě Rosii. Spatřil ji vcházet do hostince.
"Zatracený živet,"vzdychl,"proč nejsem raději
Kvůli Davidu Ochnelkovi."
Ale nechám toho. Dokážu to! Dosud jsem
"Copak je tomu Ochnelkovi?"
3 mrtvý.
nikdy nechtěl. Ale ted chci!"
"Zase se opil, pane doktore."
Finlay se díval na ušmudlaného chlapce s nud.Vrazil k Finlayovi do ordinace a celý levenford
lí u nosu, v roztrhaných kalhotách, který mu se brzo usmíval, kd/ž viděl Davieho obleče
přinesl vzkaz z přístavního brlohu, kde Jan- ného do Finlayova obleku, když si Davie najal
nie poskytovala ubytování letenforské spodi byt, když začal pracovat u novin.
Jen Davie však znal muka bezesných nocí, dohá
ně.
nějící ho k šílenství. Ale vytrval! Lpěl na své
"On není obyčejně opilý. Je na mol,"dodal
jediné naději, na své inspiraci.
chlapec."A má delirium!"
Noclehárna Jannie Leeové byla nejhanebnější Jednoho večera ji potkal na okraji slatin. Srd
ce mu začalo prudce bít. Věděl, že je zamilova
haluzna s nápisem na zpuchřelých d^řích:
ný.
Usmála se na něho. Promluvili spolu a díva
Prvotřídní noclehy-jen pro muže.
Otevřela mu mladá coura."Jannie musela ode li se na vyhlídku. Doprovodil ji, snažil se být
zajímavý a veselý. Bavilo ji to, smála se.
jít, "řekla ostře,"a honorář si nebere na
starost. Davie Muir zaplatí, až mu bude lip'.' Na konci oesty se zastavil: "Tečí vás musím opus
tit...něco vyřídit...promiňte..."
"Ukažte mi vašeho Davieho."
Mávla rukou ke schodům a Finlad došel do ma Byl to skandál. Ochmelka Davie s dívenkou jako
kvítek. K Patu Marneyovi se donesl skandál se
lé, šeré místnosti, kde ležel na skládací
schůzkou jeho dcery a známého opilce hned druhý
posteli Davie. Pod špinavou pokrývkou měl
na sobě šaty a boty. Byl zarostlý, v zablá den.
Popadl hůl a vyrazil za Daviem.
ceném kabátě, límec u krku roztržený, oči
"Ty ožralý pse!" zařval na hlavní třídě,"ty se
upřené do nekonečna. Kolem něho hromady
budeš
motat kolem mý dcery, právě ty, který
prázdných lahví, ošumělý nábytek a knihy.
"Bože, to je spouš£! "Davie se náhle posadil tak chlastáš...To ti vyženu z hlavy, dobytku
na posteli a začal chrlit směs slov. Tvář mu jeden zkaženej..." A jako beze smyslu se pustil
zbrunátněla, žíly na krku naběhly jako pro do Davieho lískovkou. Mlátil jako pominulý a
vazy. Blouznil. S obtíží mu vstřiknul Fin bylo beznadějné se bránit. Brzo ležel Davie
lay morfiovou injekci a pozoroval ho celou v bezvědomí na zemi.
"Zavolejte doktora. Něco mu dá!"
hodinu. Muž se konečně uklidnil. Finlay
"Polejte
ho vodou!"
zvedl ze země knihu. Aeneis. Pak zamáčkl
"Ne vodou. Já vím něco lepšího. Dejte mu napít
štěnici a vyšel z pokoje.
Postupně Davieho navštěvoval a stále víc ho whisky, to ho postaví zase na nohy!"
A někdo mu přidržel láhev u úst. Pil žíznivě,
ovlivňoval jeho bohatý a vznešený duch.
ani si neuvědomoval, co dělá. Dopil láhev až
"Davie, proč nenecháš pití?"
do
dna.Při vedli ho do hospod/ U Fitterů. A vnu
"Ze sanatorií je mi už nanic. Zkoušel jsem
tili mu další pití. Pil divoce, horečně, šíleně
všecko. Nemá to cenu, jsem cím prosáklý,
Mamey ho uhodil. Jeho, vyznamenaného universi
prohnilý, jsem nepolepšiteľný pijan..."
tou svátého Cndřeje, zbil veřejně jako psa!
Večer pokročil, "mládenci"z loděnice se
Zvedl se a zamířil k Mameyově hospodě. Potáce
vrátili do krčmy a štastně se shledali se
je se, vrazil dovnitř a zařval na Mameye, umý
svým"Daviem". Urozený pán a chátra. Alkohol vajícího za pultem sklenice:"Tak ty budeš bít
štědře stékal do Davieho vyprahlých útrob.
džentlmena! Ty všivéj irskéj vepři! Prase, maso
Zářil. Chrlil vtipy. Překonával se.
kterého se i židé hnusí! Proč jsi mě bil? Že já
Druhý den vstal pozdě a šel dolů k Mameyoxi David Muir, jsem prokázal tvýmu buclatýma fakana skleničku. Když zahýbal kolem nároží,
novi čest a mluvil jsem s ním! "
zaslechl, jak ho někdo zdraví. Paní Marney- Napůl se pootočil a ztuhnul. Ve dveřích stála
ová. "Tohle se dělá, pane Muire? vyšly jsme Rosa, bledá a vyděšená. Slyšela každé slovo. Je
si s Rosií na procházku. Včera se vrátila
ho milovaná Rosa, jeho píseň nevinnosti. Zbledl
ze školy." Otočil se, aby se podíval na je jako křída, vykřikl, vypotácel se z místnosti.
dinou Patovú dceru Rosii. Díval se na ni
Tři dni po něm nebylo slechu. Pak viděly děti z<
dlouze a soustředěně. Pak sklopil oči.
přílivu, jak něco zlehka bije o schody naproti
"Promiňte, mám schůzku,"zamumlal a zamířil noclehárně.
rovnou do hospody.
Bylo to mrtvé tělo Davieho Muira.
"Nepotkal jste naši Rosii?"zeptal se Pat,
Ne delirimum trenems, ale delirium cordis ho
"nevinná jako dítě, jako květinka..."
zahubilo.
Podle A.J.CRONINA

SLUŽBA BOHU

si je Bůh vyvolí.
I ve St.zákoně je naznačeno osvobození od sebe,
V starém ruském čísle Bezbožníka jsem četl:
zlých nápadů a myšlenek. I proroci udělali zkuše
Církev je svými formami a výrazy vázaná na
nost, že se jim v srdci ozývají i hlasy, navádě
feudálni systém. Snižuje človeka na Božího
jící ke zlému.Kdyby je poslouchali,zničili by se.
sluhu-rusky:rab Božij. Učí človeka hrbit se
Zachrání je jen služba Bohu a nic jiného.
před všemocným pánem v kostele a to se pře Myšlenka"sloužit Bohu"inspiruje i sv.Ignáce z
náší do života. Křesřané mají sluhovskou, Loyoly. Chce sloužit vyššímu Pánu a opustit nižší
otrockou mentalitu. Proto feudální páni CírNežene ho obava z malých pánů, nemá pocit, že by
kev podporovali-vyhovovalo jim to.
ho někdo pronásledoval. Byl voják, který uměl
Známý kněz podotknul: "Snad je na tem trochu svou vůli prosadit u jiných. Hledá službu u větší
pravdy. Neměli bychom dnes moc užívat výra- ho Pána, nakonec u Krista. Inspiruje ho myšlenka,
zů"sluha Boží""sloužit Bohu". Dodal jsem
že tam udělá daleko víc než kdekoliv jinde. Tyto
pichlavě: "Pak se už nebudeme modlit v žalohroimé možnosti se snažil sv.Ignác vyjádřit ve
mech"Hospodin je můj pastýř"/? 22,1/, aby
svých Exerciciích a užívá obrazu typického v době
chom nepropagovali primitivní hospodářské
výbojů. Finguje ideálního krále, který chce opa
stadium lidstva, ani "Hospodinu patří krá
novat zemi, aby zavládl spravedlivý so
lovství"/? 21,29/mohla by to být
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ciální řád. vyzývá rytíře dobré
propaganda monarchie."
vůle,
aby se k němu přidali.
Náboženský slovník je obraz
Enešní kazatelé se obvykle za ry
ný, obrazy bere z lidského
tířskou formu omlouvají, dnes by
prostředí. Mají-li dostat
se musel snad vykreslit veřejný
náboženský význam, musí
praoovník, který rozřeší všech
se očistit od nedokonalos-^
ny sociální otázky ap. Když vy
tí denního života. To pla
bízí sv.Ignác k rozjímání o po
tí i o výrazu Otec. Ne
volání
12 ti apoštolů, přidává
můžeme si Ho představit
poznáirku: "Uvažte o tom, jak to
podle typu každého otce...
byli obyčejní lidé z nej jednoduš
Výraz"sluha Boží"je předších podmínek a přitom k jaké dů
feuduální. Zvi.Starý zá
stojnosti, k jakému poslání byli
kon je ho plný. V Novém
povoláni." Jinými slovy: jaké
zákoně čteme Kristovo ujiš
obrovské možnosti dal Kristus těm
tění: "Už vás nejmenuji slu
obyčejným rybářům z Galileje,když
hy, ale přáteli..."
se dali do služby Boží.
Výraz"sluha Boží"se rozmno
Když se mluví o Božím povolání,
žil v knihách baroka. Feu
žasnou všichni autoři nad divém
dálnímu prostředí byl ten
milosti, která tu působí. Ale sv.
to obraz běžný. Čestný
Ignác vidí rád všechny tyto otáz
šlechtic sloužil věrně králi a žádal čest
ky
z
hlediska
praktického,
lidského. Vlastní zku
nou službu od svých poddaných. I papež a
šenost
a
dlouhá
praxe
v
duchovním
vedení jiných
biskupové měli své služebnictvo. Ale obvyk
ho přesvědčila, že existuje cosi jako Boží psy
le se dodává: "BOHU JEDINÉMU SLOUŽIT. ”/Mt 4/ chologie v jednání s lidmi. Bůh jakoby stále hle
Izrael slibuje po svém vysvobození z Egypta
sloužit Bohu jedinému. Tedy na prvním mís dal v dějinách někoho, kdo vyhoví. Jakmile se mu
tě to znamenalo svobodu národní. Každý ná dá někdo k dispozici, už ho nepustí. Jedno poslá
ní střídá druhé, stále vyšší a stále odpovědněj
rod měl svá božstva, Jahve se stává Bohem
ší. Nejsou to ovšem všechna poslání navenek. Du
Izraele a nařizuje, aby všechna ostatní
božstva zavrhli. Tehdejší lidé se božstev chovní život zná především obzory vnitřní. Ale je
tu vždycky rozvedení lidských možností do hloubky
báli. Jít územím a nevzývat božstvo kraje
a do šířky.
se považovalo za riskantní. A přece Bůh
Izraele to zakazuje a ujištuje ?idy, že se Uzavřeme svou úvahu časovou aplikací. Uplatnění
nemusejí nikoho bát. Když mu budou sloužit, možností a schopností člověka je ideál, o kterém
ochrání je! Služba Bohu znamená tedy v Pís- sní moderní pedagogic. Proto se už od počátku děmě i osvobození nábožensko kosmické. PřírodpLají psychologické testy, hledí se zjistit sklo
ní síly jsou v rukou Božích. Voda zahubila ny a dovednosti dítěte. Stát se vyzývá, aby to
bral na zřetel a všem dal možnost se uplatnit. A
Egypťany, ?idy na poušti osvobodila.
_přesto dnes tolik mladých lidí mluví o frustraci,
Bůh bránil institucializaci vlády w vyvole
^ztraceném životě, zakopaných talentech, o tíži
ném národě. Varoval židy ústy proroka Samue
všednosti a banality. Genius se uplatní, když ho
le, že budou zase otročit svévolným králům.
někdo objeví a umožní mu cestu. Bůh chce objevit
Nakonec království připustil, ale vládci
všechny a otevřít cestu všem ve své službě. Je
Izraele mají nárok na poslušnost, jen když však potřeba dát se mu k dispozici .P. T.&IDLrK.

NADŠENÍ NA VELEHRADĚ
Švýcarský kněz z Wallisu se zúčast
nil tri dny slavností, na Velehradě.
JAKÝ DOJEM UDĚLAL NA VÁS PRVNÍ DEN?

5.července me překvapily davy mla
dých-asi 4.000 - přicházeli zřej
mě neorganizovaně, spontánně. Jak
mi řekli, nesmělo se o této slav
nosti veřejně psát. Zapůsobilo na
mě noční bdění mladých. Neustále
se modlili a zpívali, ovšem před
bazilikou, která byla na rozkaz
vlády uzavřena. Zajímavé bylo, že
poutníci-i později-zpívali dlouhé
písně zpaměti-bez zpěvníků.

jí. A zase zpěv bez přestávky. Policie uvolňuje
zed, obsazenou poutníky. Po deváté se v okně
•velehradské fary objevuje Msgr Casaroli.
Zástup volá: "Chceme sv.Otoe! AČ. žije sv.
Otec!" Středem ovací je také kard. Tomášek
Na slavnost přijel i USA biskup John Mořkovský, narozený v USA z českých rodičů,
mluví dobře česky. Ukazuje se i patriar
cha z Kijeva se svým společníkem a žehna
jí zástupu. Na pódiu se asi 15 ti členná
kapela připravuje, doprovázet hudbou zpěv
při mši sv.-všichni v krojích. Začíná ne
snesitelné horko. V deset hodin přichází
duchovenstvo, delegace, představitelé
vlády.
JISTĚ TAKĚ ŘADA OSOB K POUTNÍKEM MLUVILA?

KOLIK LIDÍ PŘEJELO DALŠÍ DEN?
První se ujal slova olomoucký biskup a
V sobotu bylo volno. Spousty aut a autobu představil přítoimé ostatním. Pak čte projev
sů jely objíždkou přes Kunovíoe k Velehra krajský předseda KSČ-ale zástup hned začíná hvíz
du. Parkoviště bylo u letiště. Bylo krásné dat a křičet. Chce náboženskou svobodu, chce aby
počasí. Auta bez zvláštního povolení na Ve přijel sv.Otec, chce náboženské školy, fečník je
lehrad nesměla, proto zůstala v Uherském překvapen, honem dočte jednotvárně svůj projev a
Hradišti a lidé putovali pět kilometrů pěš po něm se ujímá slova ministr kultury Klusák.Hod
ky. Někteří připutovali pěšky ze Slovenska ně gestiguluje, lidé ho přerušují, tu a tam ne
i z jiných vzdálenějších míst. A ti šťast smělý potlesk.
livci, co jsou u cíle, začínají plnit bazi-Konečně přichází kardinál Tomášek. Čte papežův do
liku. Neustále se modlí a zpívají. Přede pis s výzvou věřícím k statečné obraně víry a zamší sv.je hlava na hlavě, kostel k prasknu-chování dědictví slovanských apoštolů. Zvlášť se
tí. Sv.při jímání podává mnoho knězi po ce obrací na kněze, vychovatele a rodiče a zdůrazňu
lé délce chrámové lodi.
je spojení slovanských apoštolů se sv.Stolcem.
Ten daroval bazilice zlatou růži.Dosud ji má
A PO MŠI SVATÉ?
5
jen Fatima/1965/, Apareciad v Brazilii/1967/ a
Začíná pikniková atmosféra. I když jsem ře
čenstochová/1979/. Kardinálův proslov přerušuje
či nerozuměl, působila na me neobyčejně
asi desetkrát mohutný potlesk. - Pak mluví rusky
srdečnost lidí, hřejivé teplo. Odpoledne patriarcha Filaret, vedle něho kněz řeč překládá.
mladí tu a tam podřimovali, přišli zřejmě
zdaleka a možná šli část noci pěšky. V ba Mluví o historii Velehradu a zdůvodňuje, proč při
jel. Byl na nějakém kongrese v Praze. Lid na jeho
zilice jsou bohoslužby ve dvě, v pět a v
řeč vůbec nereaguje.
osm. Chrám je zase přeplněn a bez přestáv
ky se zpívá. Po poslední mši sv.se bazili PO PROSLOVECH BYLA ASI HLAVNÍ NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ?
ka zavírá a otevře se v neděli v sedm ráno. Ano-v jedenáct. Horko k nevydržení, jen chvilku
Ale před bazilikou lidé bdí. Policie dozí se ukázalo pár obláčků. Mladí po levé straně oltá
rá, nezabrání však tomu, aby se mezi mod ře, v krojích, čtou přímluvy a přinášejí obětní
litbu a zpěv nevkrádala náboženská hesla, dary, Epištolu čtou seminaris té. Vlevo za oltářem
provolávání slávy sv.Otci a přání, aby se představitelé státu, na pravé dechovka, vzadu du
chovenstvo a delegace. Zahlédl jsem i ženu z In
slavnosti směl zúčastnit.
die. Hlavním celebrantem Msgr.Casaroli, po jeho
NEJVÍC LIDÍ PŘIŠLO ASI V NEDĚLI!
pravici kard.Tcmášek-oeLkem 12 konoelebrantů . Při
Ano. Také bylo mohem tepleji. Bylo tam na všech mších sv.tři epištoly, vztahující se k sv.
150.000 lidí-mluví se i o čtvrt miliónu.
bratřím, A kolem na vrcholcích se pilně foto
Všechny mše sv.-v šest, sedm třicet a v de
grafuje. Jsou to poutníci? Nebo je to tajná
set- jsou pod širým nebem na asi 1,2 m vyso- policie a chce si obohatit své archivy? Po mši
kán a 8x8 m velkém pódiu na severní straně se Msgr Casaroli a kard.Tomášek několikrát uká
baziliky, za sochou Božského Srdce Páně.
Už v 5,30 je náměstí přeplněné lidmi. Řada zali v oknech fary-poslední příležitost, jak
seminaristů přisluhuje při mši sv., ale sv.. projevit radost a lásku i úctu k sv.Otci.
Pak se velmi, velmi pomalu zástup rozchází, vzdor
přijímání se nepodává-kdo chce, musí do ba
velké únavě a několikahodinovému stání je vidět
ziliky. Na další mši sv.je ještě víc lidí
na tvářích velké vnitřní štěstí.
a kolem deváté je hl.u oltáře asi 9 lidí na
čtverečný metr. Tělo na těle, všichni sto Vedení, vč.Msgra Casaroliho, na jednom sloven
ském zámečku společně obědvá.

JAK? JSTE SI ODNESL DOJEM Z VELEHRADU?
Fantastický! Setkal jsem se s nadšením, plným vřelého štěstí, aspoň na okamžik se osvobodit
od lži a vydat svědectví pravdě. Byl to opravdu svátek víry - byly to ryze náboženské osla
vy. Vzdor tonu to byl i svátek svobody - aspoň na několik hodin - na jeden den. Překvapila
mě síla národa, síla víry a zdraví lidu. Švýcaři by asi za takových podmínek přes celou mši
s v. ne vydrželi. Je to národ trpělivý a nechybí mu odvaha. Víru lidu podporují a chápou kněží,
kteří žijí ze stejné víry. Mladí - jako jinde, s krizemi mládí, s určitými rysy hypismu,
revolty, ale hledají ve víře svůj základ a snad i jak by se mohli opřít proti režimu. Je to
národ který dovede ovládat své nervy a svůj smích za všech útrap, jež mu nynější režim při
pravil a který si skutky tohoto ďábelského systému nikdy nemůže zamilovat.
6
P.J.-J.B.Wallis

NOVINKY

Matka Ite re za navštívila v červenci stredisko Do
P.Robert o Tucd, S.J., ředitel vatikánského na Orióna pro tělesně a duševně postižené v Razrozhlasu, byl v červenci jmenován předsedou něvu na varšavském předměstí. Otevřela v této ob
lasti noviciát pro sestry kongregace misonářek
koordinančního výboru VR. Novým ředitelem
Křestanské lásky. Snažila se při návštěvě promlu
VR je P. Pasquale Borgomeo, S.J., dosavadní
vit se všemi nemocnými. Mluvila v srpnu na euchaprogramový ředitel. Jeho funkci převzal P. ristickém kongresu v Nairobi a týž měsíc jí bylo
Festo Quercetti, dosavadní zástupce progr.
ředitele a vedoucí vietnamské sekce. Koor 75 let.
Na pout do Říma přijeli také skauti a skautky z
dinační výbor se skládá ze zástupců stát,
sekretariátu, guvemorátu Vatikánského Měs NSR s Otcem Valíkem ze Stuttgartu. Na generální
ta a vat.rozhlasu: schází se jednou měsíčné audienci se setkali s polskými skauty z Krakova a to byla senzace. Poláci se na naše skoro vrhli,
ke koordinaci administrativní a finanční
začali si vyměňovat odznaky a j.
správy VR.
Maáarský
min.pro cirk.záležitosti, Imre Mikloš,
Ten vysílá
udělil interview německému katol.týdeníku Herder
v 44 jazy
Korrespondenz. Pozitivně popisuje vývoj styků me
cích V 82
zi Církví a státem. Proces vývoje stále trvá,prý
zemích, a
se
zlepšuje/ale kterým směrem?/i když je cesta
naši pout
někdy klikatá.
níci v Ří
P.Kolár, S.J., se vrátil z Říma do Paříže a ujal
me dostali
se
zase svého opusteného stáda.
propagační
V Indii bylo v r.1971 asi 13,8 mil.křesEanů, v r.
materiál.
1981 už 16,1 mil., přesto je růst menší než u ji
Novým sta
ných náboženství. Nejrychleji rostou mohamedáni.
rostou Ří
Koncem června se konala v Zhořelci/NDR/ za účasti
ma je po
SO ti delegací ze 14 ti zemí 3.poradní konference
porážce komunistů krestanský demokrat Nico
evropských církví. Jednalo se o tzv. limském dokula Signorello, snad člen Opus Lei. Komunis
mentu/Lima, hl.mesto Peru/, o křtu, eucharistii
tická vláda mu jako dědictví zanechala roz
a svátostném kněžství. Další konference na stej
kopaný Řím a rozdělané stavby.
ný námet bude v listopadu v Croydonu u Londýna.
Kromě na biskupa Gojdiče-o němž se zmiňuje
V Montrealu-Kanada se konal v červenci 13.sjezd
me jinde, vzpomínáme na 25 let od smrti
svět.svazu Maronitů, t.j. věřících východního ob
biskupa Vojtasáka/byl 7. z 11 ti dětí-Spis/.
řadu, kteří žijí hl.v Libanonu. Zúčastnilo se ho
Kapucíni budou mít dům vs Švédsku. Má ho
na 500 delegátů z 29 zemí. Zastupovali 800.000 li
zřídit varšavská řádová provincie-jinde ka
pucínů silně ubývá-prakticky vymírají. Dům banonských Maronitů a asi 5 mil.Maronitů z jiných
států.
bude ve Stockholmu a řeholníci se budou hl.
V
věnovat pastoraci. Vte Švédsku je 193.000 ka Africe přibylo mezi r.1960-1980 o 400% alkoho
lismu.
tolíků, 88 knězi, z toho 55 řeholních, 6
Příští
rok se koná mezinárod. sjezd společnosti
stálých jáhnů, 7 bratří a 247 řeholních ses
sv
Vincenze
z Pauly v Montrealu - Kanada
ter.
Polský primas kard.Glemp navštíví 17.-24.9.
USA. Pozvala ho místní bisk.konference. Byl
tam uz dříve jako mladý kněz. Má také mluvi
se stát. zástupci o zřízení fondu na pomoc
soukromě hospodařícím zemědělcům v Polsku,
řízeném polskou bisk.konfereneí. Fond v
částce 28.000 dol.se má vyčerpat do konce
roku.

ZASLÍBENÁ ZEMĚ

štva Savinu zachovat. Napadlo mi, poptat se u
pana faráře Savinu. Pělo to několik výhod. Před
P.Leo KUCHAŘ, eucharistián z Vráně, na
pokládal jsem, že duchovní bratr mi neodepře popsal německy knihu: DEN RADAR UNTERFLOGEN itoc; že s ním mohu korespondovat latinsky-tehdy
Letos slaví 26 let od svého vysvěcení na jsem neznal ani slůvko polský; že se podívá do
kněze. Nikdo v Brně neměl tušení, až snad zápisů ve farní knize a jako kněz se spíš může
na několik málo zasvěcenců, že schopny
zeptat starších obyvatel obce. K dopisu jsem při
zdravotník, vyznamenaný za své zlepšovací ložil fotografii své maminky. Brzo došla odpověčl.
návrhy, je knězem. Jak k tomu došlo? Směs Pan farář se zmínil o mé záležitosti v kázání.
Řízení Božího, jeho vlastní chytrosti a
Přihlásili se muži i ženy, kteří v r.1942 praco
náhod, mu dopomohla k oltári. Popisuje to vali v židovském pracovním táboře Savin jako ci
v této knize, kterou Vám přivezeme na du vilní zaměstnanci. Jedna žena si dokonce při po
chovní obnovu Otce Cyrila nebo si ji může hledu na fotografii na mou maminku vzpomněla.
te objednat na adrese KLUB, B7S6 St. Gallen"Později se ale ukázalo, že se mýlila.
kappel a přiložit 6,60 frs ve známkách.
Židé v Savinu stavěli odvodňovací kanály. Po skon
cení prací je odvezli do plynu ve vyhlazovacím
Když se má maminka po světové válce v
r.1945 nevrátila z Polska, věděli jsme,že táboře asi 30 km od Savinu, jmenoval se Sobibor.
se už nepodaří zjistit dobu, místo a bliž-Psal jsem hned panu faráři do Sobiboru o další
ší okolnosti její smrti. Jako židovka by zprávy o táboře. Sobibor však není farnost,nýbrž
la v r.1942 odvlečena do Polska a za půl patří k farnosti Orchůvky na hranicích Sovětskéroku zavražděna./Je Za na smrt stejným vla-ho svazu. Pod okny fary teče pohraniční řeka Bug.
kem jako Edith Steinová, pozn.red. /.Posla-Na druhém břehu začíná velká říše Antikristova.
la několik pohlednic z pracovního tábora Cítil jsem se v Orchůvkách vždy jako na konci
světa. Ale nechci předcházet...
v Savinu ve východním Polsku. Pak její
stopa zmizela a o jejím osudu jsme se nic Pan farář z Orchůvek, ?.Albín Szymaňski,kapucín,
nedověděli. Savin jsem nenašel ani na na mi poslal několik novinových článků o Sobiboru,
pě.
7 vystřižených nebo opsaných ze starých novin. Nej
V r.1959 jsem začal uvažovat o tom, jak důležitější bylo na konci jeho průvodního dopisu:
zjistit stopy po mamince a zároveň o mož "Zvu Tě, přijeá do Polska a navštiv mě. 0 peníze
nosti, dát se vysvětit na kněze. Jednou se nestarej. Zde můžeš pátrat dál!"
jsem vyšel z bytu a octnul se v jedné z
nejživějších brněnských ulic, když jsem Tehdy neexistoval cizinecký styk mezi zeměmi vý
zaslechl volat své jméno. Nejdřív jsem se chodního bloku. "Železná opona"kolem ČSSR byla
doimíval, že ten hlas volá někoho jiného, nejen vůči Západu, ale i na Východě. Mohla za
kdo se také jmenuje Leo. Ale neznámý vo sáhnout jen Boží Prozřetelnost a udělat zázrak.
lal dál a kýval na mě z druhé strany uli Jakmile jsem začal uvažovat o cestě do Polska,
ce. Představil se:"Jsem syn strýce Poldi- mihla mi hlavou jako blesk myšlenka na možnost,
dát se v Polsku vysvětit na kněze. V Polsku neby
ho." Na prastrýce Poldiho jsem si ještě
vzponněl, ale na jeho syna ne. Při rozho ly zrušeny kláštery a semináře, nebyli tam zavře
voru jsem se dověděl, že můj vzdálený pří ni biskupové. V protikladu k poměrům v Českoslo
vensku tam měla katolická Církev nejen skoro
buzný, i když také žid, zůstal na živu
skoro zázrakem a pracoval v posledních le ■úplnou volnost, ale rozkvétala a měla takový
tech v Polsku jako technik. Když jsem se vliv, že kanceláře polské komunistické strany i
úřední budovy se vyzdobily papežskými prapory,
ho zeptal na podrobnosti osudu našich
společných příbuzných, ^teří všichni zahy když přijel biskup na vizitací do své katedrály,
nuli v Polsku, doporučil mi novou knihu nebo dopravní policisté zastavovali provoz, jelo-li biskupské auto ulicemi! Kde je to možné na
Krause-Kulky"Noc a mlha", v níž byly
všechny údaje o vyhlazování židů v Polsku, svobodném Západě? Zažil jsem to v Lublině - ale
pokud se daly sestavit z archivních doku zase nechci předcházet...
mentů. Knihu jsem si opatřil a skutečně Jsem vděčný za Boží Prozřetelnost a proto bych
jsem v ní našel vhodné pokyny a údaje pro rád zdůraznil: kdybych byl v onen památný den,
další pátrání.
kdy jsem se setkal se synem svého prastrýce,
Téhdy se ve imě probudila pozdní, ale sil vyšel z domu jen o minutku dříve nebo později,
ná touha, vnést trochu světla do termoty je možné, že bych dodnes nebyl knězem...
o konci života mé maminky. Nemohlo při
Zajímá Vás, jak Bůh a chytrý mladý muč- pokračova
tom jít o jednotlivý osud, vždyt byla jen li na podivuhodné neste ke kněžskému svčnení?
bezejmenným zrnkem v množství, postiženém Umíte-li němeoky, objednejte si knihu u nás.
"konečným řešením židovské otázky"; ale Jinak počkejte na další číslo KLUHu.
přece jen se muselo něco o osudu osazen-

POPRVÉ V ŘECKU

toda, kterou tam před léty objevil. Byli jsme
zklamáni, když tam malba nebyla; mezitím ji zni
CESTA A PRVNÍ DOJMY
čilo zemětřesení. Zato u vchodu mezi jinými iko
Naši krajané ve Švýcarsku dostali šťastný nánami je také jejich nová ikona. Mimoto právě se
pad, uspořádat cyrilometodějskou pouť do So světil zbrusu nový pravoslavný kostel sv.Cyrila
luně, když to nejde na Velehrad. Pozvali mě, a Metoděje-a čirou náhodou jsme byli pří temni
abych jim podal historická vysvětlení. Na poslednímu úkonu svěcení. Kostel stojí v parku
vrhl jsem jim, aby si přibrali i P.šPIDLÍKA,
na mořském břehu a náš hotel byl přes ulici.Jak
který je odborník ve východní teologii a
předtím
v katedrále, tak potom v kostele sv.Cyri
spiritualitě a také v ikonách. Když se o pou
la a Metoděje jsme zazpívali "Bože cos ráčil "a po
ti dověděl Otec biskup škarvada, také se
modlili se Otče náš česky. V obou kostelích byl
chtěl zúčastnit, připojili se i Mens.Planner vzdor tomu, že pravoslavní nejsou vůči katolíkům
a P.Simandi, takže nás z Říma bylo pět. Jed příliš ekumeničtí, klérus velmi přátelský,zvlášť
na skupina letěla do Athén z Curychu, druhá když se naše skupina nechovala jako stádo turis
ze Ženevy a my z Říma. Z Říma není do Athén tů a všichni po řeckém způsobu líbali vystavené
tak daleko, ale řecké aerolinie-Olympic Air- ikony a rozsvěcovali před nimi svíčky; nikdo ne
ways-nejsou příliš dochvilné. Vyletěli jsme měl námitky, abychom si tam vykonali pobožnost.
z Říma s tříhodinovým zpožděním - na Neapol, Kostel je bílý, s kupolemi, a prostorný. Byl
pak přes Brindisi nad mořem a už se objevilo zwnku ozdoben řeckými a makedonskými vlajkami a
hornaté, málo obydlené Řecko-Korintský záliv zelenými girlandami. Vnitřek je teplý. Velmi pěk,
a Korintská šíje s prokopaným průplavem už ný je ikonostas. Je na něm obraz sv .Cyrila a Me
v antické době, který v tomto století pře toděje, kteří jsou také zobrazeni v apsidě s Ma
klenuli velikým mostem. V Athénách je letiš donou. V neděli, když metropoli ta "dosvěcoval "ko
tě u moře a člověk se bojí, že přistane na stel, seděl při slavnostní mši sv.na trůnu s kří
vodě, když vidí pod sebou zakotvené lodě.
žem v ruce.
Pak se ale objeví pevnina a přistává se mezi
betonovými činžáky. Mezinárodní letiště je
staré, špatně udržované a špinavé. Řecko už
je Orient. Letadlo do Soluně nám odletělo
před nosem, ale hned za pasovou kontrolou
nám přilepili na letenku lísteček na posled
ní večerní let. Přišla i skupina ze Ženevy a
ztrávili jsme u letiště v samoobsluze při
víně a pivě příjeimý večer. Po jedenácté
jsme nasedli do obrovského letadla-letělo v
něm několik set lidí-a za tři čtvrtě hodiny
jsme byli v Soluni. I tam je mezinárodní le
tiště u moře, ale budovy jsou moderní a
vkusné. Už čekal autobus a vezl nás do hote
lu.
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P RVN Í DOJMY V SOLUNI
Druhý den byl svátek Nanebevstoupení Páně a
současně i s v. Jana Nepomuckého. V Řecku
drží pravoslavná i katolická církev juliánský kalendář-tedy jsou dva týdny za námi.
Mši sv.sloužili kněží s Otcem biskupem v ka
tolické katedrále latinského obřadu, pro
který ted užívají novořečtiny. My pochopi
telně česky. Katedrála je z minulého stole
tí, kdy tam ještě vládli Turci. Když už stála, chtěli ji zbořit, ale za příslušný bakšiš se všechno rázem urovnalo. Když přibyla
ke kostelu věž s hodinami, drama se opakovalo. Za bakšiš vyhlásili věž kvůli těm hodi
nám za kulturní a obecně užitečnou stavbu.
Katedrála stojí ve dvoře, protože na ulici
se nesměla stavět.
Potom jsme navštívili pravoslavnou katedrálu, kde sídlí metropolita. P.Špidlík nám
chtěl v kapli, kde je pohřben sv.Řehoř Pala "ARCIBISKUPOVÉ VELEHRADŠTÍ" SV. CYRIL A METO
mas, ukázat nástěnnou malbu sv.Cyrila a Me- DĚJ V KNIZE VELEHRADSKÉHO CISTERCIÁKA
KRISTIÁNA HIRSdíMENTZELL Z RCKU 1667.

V MNIŠSKÉ REPUBLICE NA HOŘE ATHOS, I S BISKUPEM!
Druhý den ráno jsme vyrazili časně do mnišské republiky
na hoře Athos. Řekové ji prostě jmenují Hagios oros-Svatá
hora. Nejprve jsme jeli podél moře autobusem kolem dvou
poloostrovů ve tvaru prstů. Za druhým, na konci zálivu,
"páni"nasedli na motorovou loci s průvodcem, zatím co dá
ny měly půldenní projíždku po moři. Do mnišské republiky
totiž nesmí vstoupit žádná žena, byt sebesvětější. Dokon
ce
na nástěnné malbě posledního přijímání sv.Marie Egypt
Když tam přišel sv.Pavel, žili tam
převážně potomci veteránů, jak to ské je světice znázorněna jako starý, plešatý poustevník.
naznačují i Skutky apoštolské/16, Výjimku ovšem tvoří Madonna. Říká se, že ženy tam nesmě
jí kvůli mnichům, ale důvod je jiný. Kdysi, kdy nebylo
21/výrazem"poněvadž jsme Římané "Ta bezpečné bydlet jinde, uchylovaly se na Athos celé rodiny
ké dosud zachované nápisy z l.a 2. i s dětmi a to rušilo mnišský život. Proto byzantský cí
stol.jsou převážně latinské. Sv.Pa sař ženám přístup na Athos zakázal a rodiny se musely vy
vel přišel asi v r.50-51 se Silasem stěhovat. Druhá báje o zvířatech ženského rodu má podobné
Timotejem a snad i Lukášem. Odtud pozadí, když se kradla stáda krav, lidé dohnali svá stáda
je tedy první zaznamenaná zpráva o na Athos, kde byla v bezpečí, protože byla ze tří stran
hlásání evangelia na evropské pev obklopena mořem. Zase musel zasáhnout císařský dekret a
nině. Křesťanská obec se tam sou
středila kolem domu bohaté prose- zakázal chovat na Athose zvířata ženského rodu. Tak zmi ze
ly i krávy. Dnes se tam veřejně nevidí žádná zvířata kro
lytky Lydie, obchodnice s purpurem.
mě koček, ale leckde prý si mniši sami leccos chovají po
Malá židovská obec však brzo donu
tají. - Za hodinu a půl jsme dojeli po modrém, klidném
tila sv.Pavla k odchodu. Ta měla
moři do malého přístavu Dafni, kde je řecká policie a
oratorium asi 2 km za městem při
hraniční přechod, Athos je totiž samostatná republika,kde
řece Gangitos. Dodnes se ukazuje
vládnou střídavě 4 zvolení opati z 20 ti klášterů, které
místo, kde měla být pokřtěna Lydie.
Je tam u řeky i vkusný kostelík. I jsou na dlouhém poloostrově, na jehož nej jižnějším konci
se majestátně vypíná hora Athos, 2030 m vysoká. Republi
tam se zpívalo a modlilo česky.
Pak jsme zajeli na místo, kde kdy ka je pod protektorátem Řecka, ale pod duchovní pravomocí
si stávaly Filippy. Dnes je to jen cařihradského/istanbulského/patriarchy, Dovolení ke vstu
spousta trosek. Častá zhoubná ze pu dává řecké ministerstvo zahraničí, ale mniši mohou od
mětřesení město téměř srovnala se mítnout vstup, jako to udělali např.římskému kardinálu
zemí a donutila obyvatele hledat 9 vikáři Polettimu; jsou na Vatikán velmi citliví, ale i na
si vhodnější místo. Nad trosky ční turisty. Naše jména a povolání/o všem kněží se kryli za
profesory a pod./byla předem předána ministerstvu a byl
do výše dosud sloupy byzantské ba nám přidělen průvodce.
ziliky. Nikdy nebyla dostavěna,po MILÉ PŘIVÍTÁNÍ NA ATHOSŮ
něvadž se příliš těžká kupole zří
V Dafni dali každému glejt s razítkem, rozděleným na čty
tila. Z druhé baziliky zbyla pouze
ři části,každý opat má čtvrtinu. Pak jsme jeli lodí kolen
podlaha a pár hlavic sloupů. Věze
pobřeží do řeckého kláštera Dochiariou. Bylo horké poled
ní sv.Pavla se dosud ukazuje-upro- ne, kolem ani živé duše. Vyšli jsme nahoru a u vchodu do
střed města u vládních budov, jak kláštera nás přijal mladý mnich s typickou černou pokrýv
se to zdají také napovídat staro kou hlavy ve tvaru hrnce. Ochotně nám ukázal kapli s vzác
bylé fresky na zdi. Uprostřed měs
nými freskami, pak v přítmí jiné kaple krásnou ikonu zá
ta je dosud dlážděná via Egnacia
zračné Madonny, pokrytou stříbrňýn příkrovem-vyjma tváře.
tak, jak ji viděl sv.Pavel. Tu a
Zazpívali jsme"Budiž věčně velebena"-asi poprvé se ozval
tam mezi obrovskými kameny ros
na Athosů český zoěv, Pak jsme šli do kostela, kde kromě
tou vlčí máky. U nedokonče
vzácných ikon jsou všechny zdi po
né baziliky je také jedna
kryty malbami z r.1563. Všem, na
zvláštnost, na kterou
bídli řecký likér ouzo, kávu
výslovně upozorňují
"turka"-ale v Řecku se tomu
všechny průvodce: veřej
říká"řecká káva"-a sladký zá
né WC s kdysi tekoucí
kusek
. při tom odmítli od nÄ
vodou pro 40 osob, sa
cokoliv vzít.
mozřejmě z mramoru. Fi
Druhý klášter je ruský, sv.
lipínští křesťané byli
Pantaleimona, Leží také u mo
ke sv.Pavlovi velmi mi
ře mezi Dafni a prvním klášte
lí. To dokazují vřelá
rem. Bylo tam jako po vymření.
slova chvály z jeho listu
My byli první skupina, kterou leNezapomínali na něho ani
Los pustili na Athos!! Je chudší,
hmotnou podporou.

První den jsme si prohlédli hradby města, DALŠÍ BAZILIKY SOLUNĚ
které tak dlouho vzdorovaly Avarům a Slova Kromě baziliky sv.Dimitri je je v Soluni ještě jed
nům v V.a VI.stol. Viděli jsme i via Egna- na prastará bazilika Panny Marie, postavená po
cia, starou římskou cestu, po které se pa Efeském koncilu v 5.stol.na počest "Theotokos",po
trně vydali sv.Cyril a Metoděj na Velkou dobně jako bazilika P.Marie Větší v Římě. Ty ješ
Moravu. Když se shlíží od hradeb dolů na tě nemají kupole. Tu už má bazilika Boží Moudros
město, nedělá Soluň velký dojem, ač je po ti, vystavěná cařihradským patriarchou na způsob
Athénách a Pireu třetí největší město a je stejnojmenného kostela v Cařihradě. Tato bazilika,
o 600 let starší než Cařihrad. Dnešní stav kam nepochybně sv.Cyril chodil jako chlapec,patr
téměř milionového města vysvětluje jeho
ně zavdala podnět k jeho snu, v němž se zasnoubil
historie. Soluň byla vydrancována nejdříve s Boží Moudrostí. Kostel je dost poškozen posled
normanskými křižáky v r.1185, v r.1204-22 ním zemětřesením. V atriu u vchodu visí ikona sv.
byla latinským knížectvím, pak jí vládli Cyrila a Metoděje s řeckým nápisem, kde se jim dářečtí usurpátoři a od r.1246 přešla pod By -vá titul ochránců všech Slovanů a celé Evropy. I
zanc, v r.1387 ji obsadili Janované, pak pravoslavní tedy přijali titul, který jim dal řím
byla zase byzantská, v r.1432 tyla předána ský papež. Dalo by se vykládat i o dalších soluňBenátčanům a v r.1430 byla zpustošena os- ských kostelích-jiné památky tam celkem nejsou.
rrenskými Turky, jejichž okupace trvala do Nám se ovšem Soluň stala východiskem pro další
r.1912, kdy Soluň dobyla řecká vojska. Tur -cesty:do Kavaly a do Filip a do rmišské republiky
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ci si počínali ve městě"jako donu"; všechn na Athosů.
pravoslavné kostely přeměnili v mešity,při
KDE PŘISTÁL SVATÝ PAVEL...
Stavěli k nim minarety, které Řekové zase
Kavala je přístavní město, počtem obyvatel druhé
výjma jednoho zbourali. Kostely přeměněné
po Soluni v Makedonii. Dříve tam kvetl tabákový
v mešity zase vrátili jejich původnímu úče
průmysl, ale v minulých letech se přestěhoval. Ka
lu. Vyjira středu města, které je moderní,
vala není původní název. Je to stará řecká Neapojsou všude malé domečky s verandami, jeden
lis-Nové město, kde se vylodil sv.Pavel s Timotenalepený na druhý, tak jak je stavěli Tur
ci. Nejdříve jsire navštívili archeologické jem, Silasem a jak se někteří doimívají, s budou
cím evangelistou Lukášem. Neapolis je přístav ne
muzeum. Donedávna v něm byly různé nálezy z
hrobů z okolí Soluně, ale v poslední době daleko Filippi, kde, jak zaznamenal Lukáš v Skut
bylo obohaceno o skutečný poklad-o vybavenacích apoštolských, založil sv.Pavel první křesťan
nově nalezeného královského hrobu Filipa 13skou obec na evropském území. V Neapoli vystoupil
Makedonského, otce Alexandra Velikého, propoprvé na evropskou půdu a Neapolis byla na to
ti němuž slavný Demosthenés skládal své"fi-yždy hrdá, dokonce si změnila jméno na památku sv
lipiky", když se Filip chtěl zmocnit Řecka. Pavla na Christopolis-a není vyloučeno, že právě
*tam bylo poprvé hlásáno v Evropě křesťanství-ale
Zvláš? krásné jsou dvě truhlice pro pozů
asi s malým úspěchem, poněvadž o tom nikde není
statky krále a královny z ryzího zlata a ko"historická zmínka. 2.června byly v Řecku volby.
runa v podobě věnce z jemně tepaných dubo
Kavala byla plná plakátů konservativního kandidá
vých listů s žaludy, také z ryzího zlata. ta, který tam večer řečnil. Řekli nám, že levico
V BAZILICE SV. DIMITRIJE
vé strany jsou silné ve městech a mezi universit
Pak jsme byli i v bazilice sv.Dimitrije z ními studenty/komunistů 7,5 proč, /ale venkov je
5.stol.,kterého sv.Cyril a Metoděj velmi konservativní. V Kavale byly i rybářské lodi ozdo
uctívali jako ochránce Soluně. Kromě ikono beny plakáty s portrétem konservativního kandidá
stase se bazilika málo liší od římských ba ta. V Řecku jsou si kandidáti podobni jako vejce
zilik. K sv. Dnitrijovi se v hymnu, který vejci: plešatí, s velkýma, výraznýma očima, širo
k jeho poctě složil na Velké Moravě patrně kou tváří, dvojitou bradou, šedivými vlasy tam,
sv.Cyril nebo po jeho smrti sv.Metoděj, se kde vlasů něco zbylo-a rozeznejte jednoho od dru
obrací velmi vroucí modlitbou .-"Uctivě se hého. V žádném případě to nejsou typy olympských
přimlouvej za naši bídu cizokrajnou, svátý Jjohů, tak, jak je popisuje Hcmér nebo vytvořili
kteří nyní opěvujeme tvou vznešenost,nebo? před víc než dvěma tisíci lety umělci.
vzhlížíme k tobě a pevně doufáme v tvou
F I L I P P I
přímluvu"a:"Uslyš, slavný, nyní nás ubohé 7 Kavaly jsme zajeli do Filippi, založeného Fili
slituj se, nebo? jsme vzdáleni od tvého
pem Macedonským, jehož pozůstatky a skvostnou zla
slavného chrámu, a srdce naše dnes hoří v
tou rakev jsme předtím viděli v soluňském muzeu.
našem nitru a toužíme, svátý,po tvém chrárr D Filippi došlo k slavné bitvě mezi vrahy Césara,
A "Proč, moudrý, ny, ubozí tvoji služebnic Brutem a Cassiem a císařem Augustem a jeho spojen
jediní jsme zba^ni tvé krásy pro lásku k cem Antoniem. Ti po vítězství nad Brutem obsadili
Tvůrci a chodíme po cizích zemích a městec město římskými veterány-tak tam povstala římská
na posměch...trojjazyčníků a kacířů".
kolonie se jménem Colonia Iulia Augusta Philippen
sis .

byl vystavěn z velké části s pomocí carů v ATHÉNY
minulém století a u moře má veliké budovy Z Meteorů jsme jeli do Athén. Byla to dlouhá
pro poutníky-vešlo se jich tam několik ti cesta v horku po venkovských cestách s několika
síc. vyhořely před několika lety, ale ted zastávkami k osvěžení, kde se také před jistými
je znovu zastřešují. Na nádvoří kláštera, místnostmi hned hromadily fronty a zdržovaly
jehož kaple a kostely se vyznačují jasně
nás. Dojeli jsme do Athén po jedenácté hodině
zelenými báněmi, jsme viděli utíkat plaše večer a utrmácení. Druhý den ráno jsme šli v
před námi osamělého mnicha. Když na něho
dobré hodině a 36° tepla na Akropol, kde se prákdosi zavolal rusky "Atěc"/přece jen je ruš vě filmovalo a byla pro návštěvníky zavřená.
tina k něčemu dobrá!/obrátil se. Když sly I doškrábali jsme se na vedlejší Arecpag, kde
šel, odkud přicházíme, byl moc ochotný a za -nám P .Spidlík podal výklad o Athénách. Pak jsme
vedl nás do horního kostela, kde nám ukázal zašli do byzantského muzea, plného vzácných cír
s výkladem ikony, otevřel ikonostas a nako kevních památek, zvláště ikon, a odpoledne do
nec, když jsme zazpívali a pomodlili se,
archeologického muzea, kde jsou šperky a památky
trochu zaváhal, pak vzal štólu a na stolek z klasické doby od údobí mykénského až po I.st.
před ikonostasem přinesl z oltáře relikviář po Kr./Výklad v tomto muzeu měla mladá řecká
s lebkou sv.Pantaleimóna k políbení. Řecký žena, německy, ale výrazivo prozrazovalo, že
průvodce se podivil, poněvadž je to znak
je zřejmě komunistka./ Vatikánské muzeum až
největší důvěry. Na věži jsme také viděli na několik jedinečných exponátů, má z té doby
prý největší zvon světa, po moskevském,kte řeckých soch a předmětů imohem více.
rý se rozbil, když jej vytahovali na jednu Večer byla závěrečná mše sv.v katolické athén
z kremelských věží. Už se chýlilo odpoledne ské katedrále nedaleko muzea, při níž se ze
ke sklonku, když jsme se vraceli zpět přes Skutků apoštolských četl úryvek z řeči sv.Pavla
záliv do přístavu - plni dojmů.
Atheňanům na Areopagu. Pak nastala honba za ta
xíky. Athény, ačkoliv nají přes 4 mil.obyvatel,
PODIVUHODNĚ KLÁŠTER METEORA
mají
jen 70 tisíc taxíků, které je možné zasta
Ze Soluně jsme jeli do Athén autobusem,aby
chom mohli navštívit ještě jednu zvláštnost, vit bez problémů na ulici - ne však večer. Tak
imozí klusali pěšky k hotelu pod morušovými
kláštery Meteora. To, co nazývají Řekové
dálnice a kde se platí mýtné, vede jednak strony dobré tři kilometry.
Druhý den jsme se s Athénami rozloučili a každá
kolem moře, pak vnitrozemím. Jeli jsme ta
skupina
se vrátila jiným letadlem domů. V Římě
ké kolem Olynpu, sídla bájných řeckých bo
bylo o dobrých 15°méně než v Athénách a ve Švý
hů a bohyň, dosud pokrytého sněhem, podle
ýr
čehož by se dalo usuzovat, že tam asi vět carsku byl pěkný chládeček.
šinu roku lyžovali. Z dálnice jsme pak je
li křivolakými cestami vnitrozemím přes ma
lé městečko Kalabaka. Tam najednou z ploši
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ny vystupují zcela nečekaně strmé, štíhlé,
věžovité skály, vysoké 300-550 metrů. Na
vrcholcích jsou doslova přilepeny kláštery, V r.1984 bylo nejrozšířenější náboženství' v
z nichž se zachovaly čtyři. Byl to athoský USA katolické. Na. druhém nrístě jsou "jižní
mnich Athanasios Koinovitis, který postavil baptisté".
Rodičovské sdružení dětí z katolických škol v
klášter Velký Meteoron ve 14.st.v místech,
kde dosud žili nezávislí poustevníci. Další Nicaragui protestovalo u ministra školství, z
jesuitského řádu vyloučeného Cardenala, proti
kláštery vznikly časem. Řecká vláda tam
dnes postavila silnici, vedoucí až téměř k stále intenzivnější výchově v duchu marxi stir—
ké-protináboženské-ideologie. Průklep tohoto
nim, a odtud pohodlné schody. Dříve se do
klášterů lidé vytahovali v síti na provaze. dopisu dostala místní biskupská konference.
Meteory už pochopitelně nejsou Athos. Všude Sotva byl jmenován arcibiskup z Managui Obando
se to hemží autobusy a cizokrajnými turis y Bravo kardinálem, zakázaly nicaraguijské
ty a turistkami. I tak je to krásné vidět. úřady, aby sloužil v neděli rozhlasem přímo
vysílanou mši sv./23.6.a 16.6./ Ministr
Kostely jsou plné ikon a nástěnných maleb
před kterými hoří temněhnědé svíčky vonící vnitra to odůvodnil prý napjatou situací v
medem ze surového vosku. Mnichů je tam má zemi.
lo-, jsou tam na přání řecké vlády. Během II. Představitelé různých vyznání přijali kladné
svět.války si obsadili kláštery partyzáni, rozhodnutí kěňské vlády/Afrika/, zavést od
kteří malby leckde poškodili, když malova příštího roku povinné vyučování náboženství
ným světcům vyškrabávali oči a stříleli do na školách. President Arab Moy prohlásil, ze
nich. Dnes je vše značným nákladem zrestau v zemi s tak hlubokým náboženským cítěním ne
lze povazovat náboženství za nepovinný před
rováno řeckou vládou,
mět.
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MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

27.října 1922.
Dnes jsem seděla s dítětem v parku na lavičce; bylo už velmi chladno, pozdní podzimní den.
Všimla jsem si, že vedle mne sedí stará žena, selka, na níž bylo hned poznat, že přišla
zdaleka a pěšky. Vzpomněla jsem si, že jsem ji už včera viděla sedět na stejné lavičce.
"Bábuško - sedíš tu už celý den. Vždyť se nachladíš. Jsi zdaleka?"zeptala jsem se jí.
"Můj Bože, ano, přišla jsem ke svému synovi z vesnice. Už jsme se pět let neviděli.. .Ited
se chystám k smrti, je mi už skoro osmdesát. Ale tak ráda bych ještě jednou viděla syna.
Zimu určitě nepřežiji, tak bych se s ním ráda rozloučila." Po chvilce pokračovala - zřejmě
mě vůbec nevnímala:"Oženil se, vzal si měšťku...Přinesla jsem mu z vesnice také dárky, jem
ně upečené lepjoški/moučné placky/a ted tu sedím a zítra se zase vrátím do své vsi."
"Jak to? Copak jsi svého syna nenašla?"
"Jistě že jsem ho našla, daří se mu ■velmi dobře, je tlustý a jeho paní také - malá, buclatá,
pravá dáma. Tak, a ted tu sedím, chci ho ještě jednou pohladit, až bude vycházet z kancelá
ře. A pak půjdu zase do vsi."
"Ale bábuško, proč na něho nečekáš v jeho bytě? Je už chladno, ještě dostaneš zápal plic!"
"Ne, ne, má milá! Spíš bych zemřela, než abych vstoupila do domu, z něhož vyhodili ikony!
Víš, myslím si, že můj syn je křesťan, ale udělal ze sebe komunistu, bezbožníka. Jdu do po
koje, chci se pokřižovat, pohlédnu do rohu, do druhého, nikde není ikona. Tu mi syn řekl:
Ikony nehledej, maminko, ty jsme už dávno spálili v kamnech, protože jsou to měšťácké před
sudky. Chceš-li se maminko pomodlit, máš tu Lenina nebo Nhrxe. - A ukázal mi zarostlou tla
mu, jako u pudla! A tak jsem začala plakat a řekla jsem, že nemohu zůstat v domě, kde se
zbožňují obrazy model, protože jsem křesťanská duše. Chtěl mě zadržet, ale nemohla jsem
zůstat. A on je také tvrdá palice; ted jde kolem banky do služby, pokývne mi hlavou a jde
dál. A když se vrací, zase stejně. Nu, jednou se ještě podívám, jak jde kolem a pak se vrá
tím domů__ Stejně ted musím umřít, a nemohla bych, kdybych svého syna ještě nespatřila ...
aspoň jednou!"
12
3.1istopadU 1922.
Přijali jsme služku. Jmenuje se Duňaša a nä dlouholetá, dobrá vysvědčení jako poslíček.
Doufám, že se ted úplně osvobodím aspoň od té nejhrubší domácí práce.
3.ledna 1923.
Docela neočekávaně přinesla dnes pošta dopis knížete naší Nataši. Sděloval jí, že se Tosji
podařilo prosadit jeho propuštění z koncentračního tábora, ale že miluje jen Natašu a chce
se s ní oženit. Četla zamyšleně dopis a konečně řekla:"Opravdu nevím, co mám dělat...Mám si
snad vzít soudruha? Na ocet také zůstat nechci!"
Ženská lékařka z oddělení, kde jsem porodila svého synka, byla zatčená. Jedna z pacientek,
kterou v soukromé praxi ošetřovala, zemřela na otravu krve a byla to žena význačného partajníka. Předhazuje se jí nedbalost.
23
1923
Dnes jsem potkala na Trockého ulici Jekaterinu Pavlovnu. Bylo chladno a všimla jsem si,
jak mrzne pod obnošenou kožešinou.
"Co je s vámi, Jekaterino Pavlovno?"ptala jsem se, protože mi bylo nápadné, jak je bledá a
její tvář měla skoro zoufalý výraz.
"Ach nic, jdu se jen trochu projít!"
"Vý - a projít? Od kdy?"
"vyšla jsem si na chvilku, můj muž pracuje s asistentkou.. .Ach co, proč bych se před vámi
ostýchala! Odešla jsem, protože chtějí být sami. Slíbila jsem mu, že se do jeho soukromých
záležitostí míchat nebudu a držím slovo. Me je mi těžko, dovedete si to představit!"
"Proč chodíte tedy po ulici? Posadte se do knihovny-na příklad."
"Ne-nemohu! Nechci nikdho vidět, potřebuji pohyb; čím větší zima, tím lépe!"

Nase kultura je především založena na tradicích,
psané texty. Tak
křestanů a stejně
Hledíme-li na evropskou kulturu ze zcela
tak i u Řeků. Biblí prvotní a možná i původní řec
světského hlediska, podobá se stromu s třemi ké kultury byly Ilias a Odysseaa snad i Theogonia
hlavními kořeny:řecké úsilí o srozumitelnost Řekové však vedeli, že tu nešlo o posvátné, Boherr
všeho, oo skutečně existuje, římský plán im vnuknuté texty a proto byli, více než v jiných
péria a víra židovského národa, k němuž pat kulturách, nuceni uchýlit se k rozumovému rozboru
řil Ježíš /zároveň však patřili i rodící Tak se stalo, že naše kultura, díky svým řeckým
se křesťanské oboe věřících/.
kořenům mela svůj podklad v tradici, jejíž původ
Mohli bychom, jako Hegel, připojit i někte ji zavazoval, aby přistupovala ke skutečnosti po
ré evropské tradice z oblasti severné od Alp mocí dialogu, který člověk vedl svým rozumovým
např.germánsko-keltské a snad také slovan myšlením; jeho výrazem a názvem byl tzv. lógosské, ale to jsou jen vedle jsi kořeny, které slovo. Zde je třeba zdůraznit: podle marxistické
začaly ovlivňovat evropskou kulturu až ve ho názoru má vědecké myšlení svůj původ v prak
dvou ci třech poslednich staletich prvního tických otázkách. Není obtížné dokázat, že tato
tisicileti/a tim se vysvětluje, že naše kul marxistická these je chybná, přihlédneme-li k
tura je spise vnitřně různorodá než jednot hmotným potřebám člověka. Již Aristoteles odůvod
ná/ ; mohly by se snad připojit též islámské ňoval, že původem filosofického myšlení, jež je
tradice, které jsou jakýmsi nikoliv jedno základem vědeckého myšlení, je údiv, který se ne
značným skloubením ži do vsko-křes banského
vztahuje na praktické otázky denního života. Ta
myšleni a kultury arabských kočovníků a je to marxistická these má své odůvodnění, ale ne ve
jichž nejdůležitéjši přinos naši kultuře
smyslu, jak se domnívají marxisté a historikové
spočívá v tom, že nám ve středovéku předali věd. Proč vlastně jiné kultury nevytvořily filo
sofické myšlení srovnatelné s řeckým, s výjimkou
řecké myšleni.
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Kořeny evropské kultury tkvějí tedy přede těch/velrri pravděpodobně to byla indická/,které
vším ve stredomorské oblasti; na to se dnes byly ovlivněny samotnými Řeky. Schopnost divit se
snadno zapomíná, protože objev ložisek cínu žasnout, mají všichni lidé. Lidské logos se pro
šetrně od Alp vytvořil v určitém období na jevilo v řecké kultuře v důsledku praktických
problémů, které jsou sice životně důležité, ale
šich dějin/VI.nebo VII.st./nová kulturní
ohniska v severních částech našeho světadí jsou duchovního, ne hmotného řádu. Lidské logos
lu. Dříve než začneme mluvit o evropských se u Řeků konkrétně uplatnilo proto, že jejich
kulturních kořenech, považuji za správné za kultura byla založena na praktických úvahách.
hájit tuto přednášku rozborem každé z těch Kultura, založená na textech, musí totiž vyklá
to tří velkých tradic stredomorské oblasti, dat, vysvětlovat. A jde-li o básnický text, o
třebaže již nemohu připojit imoho nového k němž Řekové dobře věděli, že je dílem lidské před
tomu, oo se každý vzdělaný Evropan naučil stavivosti/o Solonovi se Aristoteles vyjádřil:
Básníci jsou lháři/, je nutno najít nějaký vý
šk01®' ŘECKÁ KULTURA
klad, který by text opravil, tj .zaměřil ke zkuše
Chceme-li pochopit první ze tří kořenů naší nostem o skutečnosti. V každém případě naše kul
kultury, je třeba připomenout, že vznikla z tura vděčí svým řeckým kořenům za to, ž.e usiluje
určité kulturní pohromy.
o pochopitelné, rozumové výklady. A jelikož se
Vb vých.Středomoří existovaly před řeckou toto úsilí a. hledání zrodilo v kultuře založené
jiné kultury, které nám dnes připomínají Ma na písemnictví, srozumitelnost skutečnosti, jak
loasijské tradice. Tyto kultury zničily vpá ji chápe dnešní Evropan, měla od svého začátku
dy bojovných kmenů ze severu od XIII.a XII. za vzor výklad nějakého textu, písma či jazyka.
st.př.Kr. Byly vyvráceny tak dokonale, že
Když Galileo píše, že dílo stvoření, studujemepo nich nezbyla žádná stopa a konkrétní při li je pomocí fysiky, je psáno jazykem matematiky,
pomínka. Cnes vine, že např.Homér asi v 8. znamená to, že sahá k symbolismu řeckého původu,
st.neznal žádné z těchto údobí jinak než
podle něhož vděčíme jazyku za vše, oo můžeme po
jako pouhé legendy. Tedy řecká kultura ne
chopit ze skutečnosti. Skutečnost se chápe jako
měla jako podklad žádnou skutečnou tradici; slovo jiného člověka.
vyvstává z teimých, přímo barbarských údobí, I historikové, přestože neměli vůbec na mysli ma
aniž by mohla navázat na předchozí kulturu
tematiku, přeoe jen vždy vyjadřovali týž pojem,
či kultury. Tato historická situace je zá
když říkali, že základem světového řádu jsou
kladním znakem řecké kultury. Prostřednict
slova, a proto, máme-li je správně vykládat, mu
vím Homérovým a Hesiodovým je založena na
síme připustit, že základem každé skutečnosti je
bardech a básnících. Důležitost tohoto fak
universální, všeobecné"slovo". I tito historiko
tu nelze přehánět; ukazuje nám základní rys
vé vlastně jen opakovali to, co řecká tradice
naší kultury a z něho vyplývá další.
znala již od Heraklita a Anaxagory,

KOŘENY EVROPSKÉKULTURY jejichž prvotními prameni/ jsou
I.
Prof. Dr. MIKULÁŠ LOBKOWICZ tomu bylo u Židů, a později i u
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aniž bychom uváděli Sokra
ta, Platona, Aristotela.
Švýcarští biskupové se 3.-5.6.sešli v Einsiedelnu. Poprvé mezi ne
ČLOVĚK neznamená, že je
živočich vybavený rozumem, zavítal nový apoštolský nuncius Msgre Rovida. Biskupové byli prí
nýbrž spíše, že je jediný jemne překvapeni jeho prostotou a lidskostí. Seznámili ho se svou
živočich, který"má slovo", pracovní metodou. Biskup Schwery ze Siónu byl potvrzen na další
je schopen mluvit. Je to tři roky za předsedu konference. Ta oznámila Římu reakce na opat
ření3 týkající se "teologa osvobození" františkána P.Boffa. Rok
slovo, jehož se ujímal
mlčení mu uložil gener.představený františkánů-jak se zmiňujeme
řecký občan, když povstá
jinde-s dovolením kongregace pro učení víry. Biskup Maděr tvrdí3
val na shromáždění, aby
ze Boff není teologem osvobození/!/ ale ezeget3 který vychází ze
přispěl k tomu, o čem mě
svých
studií bible a vyjadřuje se o dogmatických otázkách. Cenzu
lo rozhodnout městem, obcí
ra kongregace víry se týká jeho nauky o Církvi3 v knize Církev3
tvořené společenství; zna
čí to však i slovo, jímž charisma a víra se Boffovo ušení ve ctyřech bodech neshoduje s
ušením katolické víry.
se vyjadřovala enpirická
skutečnost, o níž se uva V exercičním dome v Leony falu u Budapešti se konala 31.5-2.6. vý
roční schůze tajermíků evropských biskupských konferencí, věnova
žovalo řečí, jazykem, je
ná výměně informací o pastoračních otázkách různých zemí. Naše
hož pcmocí o ní mluvíme.
Výraz "logos"lze přeložit vlast zastoupena nebyla. Na schůzi přišel i kardinál Lekai a ho
jako"slovo", ale také ja voří 1 s ostatními o situaci Církve v Mačiarsku.
Vtrechtskému arcibiskupu Simonisovi byl v Říme přidělen kostel
ko "rozum"/'výměr" či
sv.Klimenta, kde je pohřben sv. Cyril. Vroclavský arcibiskup kard.
"bytnost
14 Gulbinowicz se na Hod Bozi svatodušní - 26.5. - ujal svého tituMluvíme-li o skutečnu,
lámího kostela Nepoškvrneného Pošení Panny Marie v Grottarossa.
uvažujeme vlastně jen v
Státní tajemník kard.Casaroli se stal kardinálem-biskupem a dostáL
mezích své lidské subjek
nový titulární kostel v suburbikámí diecézi-kolem Říma-Porto
tívnosti, pcmocí slova,
e Santa Rufina-ponechává si však i dosavadní Sv. dvanácti apoštolů.
které ji vyjadřuje.
Unie gener.představených slaví letos dvacáté výročí. 8.12.1965,v
To vše je nám jasné a sta den zakončení II .Vatik. sněmu, podepsal kardinál-prefekt kongrega
lo se to zcela součástí na ce pro řeholníky dekret, zakládající mezinárodní Unii gener.před
ší kultury do té míry, že stavených - zvlášĚ mužských a zvláš£ ženských. Bylo to první ovo
nám působí obtíže uvědomit ce dekretu Perfectae Cari tatis/Dekret o obnově řehol, života/.
si, z čeho to vzniklo.
7 r.1680 zalozil sv.Jan Křtitel de La Salle kongregaci školských
Mluvit je ostatně příznač bratří. Sv.Jana svatořečil Lev XIII.v r. 1900, v r. 1950 ho ustano
ným rysem všech lidí; sku vil Pius XII.ochráncem křestanských učitelů. Letos mají 9180 brat
tečnost kolem nás,kterou ří a přes 20.000 laiků, činných u 82 národností.
postihujeme svými smysly, Sovětská delegace u OSN v New Yorku vrátila poštou delegaci LEA
se však vůbec nepodobá ně asi 20.000 dopisů z celého světa, které protestovaly proti inter
jakému textu. Proto však, nování A.Sacharova a jeho manželky Jeleny v městě Gorkij. Dopisy
působením řeckého způsobu byly odeslány sovětské delegaci 15.5.v 7 poštovních pytlech spolu
myšlení, uvažujeme a mlu s protestní notou.
víme o skutečnosti,jakoby .1.6. si v apoštolském paláci vymenili ratifikační listiny, týkají
byla textem, něčím, co je cí se změn a úprav konkordátu mezi Sv.Stolcem a Itálii státní
třeba chápat jako rukopis, sekretář kard.Casaroli a min.předseda Craxi. Poté min.předseda,
co vnímáme, jakoby to oz ministr zahraničí Andreotti a jiné osobnosti ofidelne navštívili
namoval hlasatel, co odpo Jana Pavla II.
vídá našemu rozumovému chá Základní kámen slovenského ústavu sv.Cyrila a Matoděje posvětil
pání jako činnost nějaké krátce před svou smrtí Jan XXIII.
blízké osoby, jejichž cí Mezi kongregacemi a řády je 11 zasvěcených Duchu svátému.
lům a důvodům se snažíme Poprvé v dějinách bude mít rusko-pravoslavná církev správní stře
porozumět. - vyjadřujeme disko, jež bude zároveň sídlem moskevského patriarchy. 7.6.byl
to, když prohlašujeme, že položen základní kámen k středisku v obvodu starého kláštera Dani
řecké kořeny naší kultury lov. Slavnosti se zúčastnil metropolita Alexej, deset mnichů a
nám daly smysl pro to,co 200 dělníků. Zároveň se renovuje klášter Danilov se sedmi věžemi,
je rozumné, že z nich vy zdí, čtyřmi kostely ze XVII.a XVIII.st.a nová administrativní bu
rostla naše touha vystih dova. Práce mají být skončeny v r.1988, kdy ruská církev oslaví
nout rozumné uspořádání ve 1000 let od svého založení.
smíru; vznikly z nich i ty Matce Tereze předal president USA medajli svobody, nejvyšší ame
rysy naší kultury,které
rickou občanskou-tedy ne vojenskou-poctu, za její péči o nejchud
nazýváme vědeckými nebo ta ší. Misionářky Matky Terezy si otevřely nový dům ve středu
ké literárními, intelek
Tokia. Pracuje tam 6 řeholnic a 2 šekatelky
tuálními a inteligentními.

Nevíš-li do
sud, že ZDF Magazín a Společnost pro lid
ská práva jsou skvělé podniky, tečí ses
to tedy dověděl. To, co komunistický tisk
PF 7680 vydává skvelé kalendá
napadá, musí být správné! Podpory americ
ře pro mladé. Vtipné, bystré,
ké tajné služby jsou ovšem vymyšleny.
pravoverné, zajímavé, protikoIGFW žije z darů a musí je ročně vyúčto
munistické, informuj ící-pros vat.
Lowenthal právem podporuje tuto spo
tě není divu, že mladí li
lečnost, už pomohla nesčetným pronásledo
dé jsou jimi nadšeni. Vy
vaným křesĚanům a obráncům lidských práv.
dává i měsíčník pro mlá
Kdo se trochu vyzná v politických progra
dež. Zde uveřejňujeme
mech televize vi, že většina z nich je lemalou reportáž o redak
vičáckých. Napr .Panorama, Monitor, Kenntorovi G.Lowenthalovi, příště kus bystrého a
originálního článku o svátosti smíření. Kalendár zeichen D, Kontraste. ZDF je jediná proti
má přes 400 stran,stojí jen 6 frs a můžete si ho váha, která tuto jednostrannost trochu
objednat i u nás, stačí vložit do obálky známky. zmirňuje. 0 vyváženosti televize se nedá
vůbec mluvit. /Ne jen v NSP,pozn. red. / Je
Před 16 ti lety začal v německé televizi ZDF Maga- to poznat i na tom, že kromě ZDF Magazínu
zin. Zavedla ho televizní rada a všechny strany pose žádná vysilání nezmini o sovětské válvěřily vedením GERHARĽA LOWENIHALA, který byl teh ce v Afganistanu!
dy neutrální, spíš vc směru socialistů. Mezitím Neznáš-li ZDF Magazín, jsi informován jed
změnil směr. Když se ho někdo ptal, řekl:"Ne já
nostranně. Tomu můžeš zabránit nejvýš tím,
změnil směr, ale směr změnila má bývala strana SEP. 'Že televizi odhlásíš. Ušetříš spoustu ča
G. Lowenthal a za války pronásledovali nacisté, jeho su na důležitější věci...
rodiče byli židé. Většina příbuzných zahynula v
Stejne důležitá je Mezinárodni společnost
koncentrácích. Dnes bojuje muž"s vyhraněným hla~ pro lidská práva. Amnesty International
sem"proti rudým nacistům; ukazuje nelidskost komu je na levé oko slepá. Je protiamerická
nismu. /Nemáme-li vlastní zkušenosti, stačí přečíst a o připadech v komunistických zemich in
si Archipel Gulag A.Solženicyna pozn.red./ Ukazuje formuje jen zřidka. Bezplatné informace
jeho nelidskost na praktických příkladech,např. na o Mezinárodni společnosti dostaneš na
osudech uprchlíků z NDR nebo v rozhovorech s obrán-adrese IGFM, 6 FRANKFURT l., Kaiserstr. 72.
ci občanských práv z východního bloku.15
Je pochopitelné, že tento muž je trnem v oku Sově
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
tům i levičáckým vládcům televize. Před 10 ti le
Při výzkumu města a kantónu Ženevy se
ty začali vysílat ZDF Magazín jen jednou za 14
dní, ve středu v 20,15.Diváci zahrnuli televizi pr< 90 % katol.obyvatel vyslovilo pro samo
testy-sebralo se přes půl druhého milionu podpisů, statnou ženevskou diecézi, 10 kněží a
ale co to znamená, když se státem vedená televize 100 věřících bylo proti a nebyli spokoje
nemusí bát konkurence? Soukromá televize by si ne ni ani protestanté/zřejně v rámci ekume
nismu/ .
mehla dovolit nevšínat si přání zákazníků!
Lowenthal se nedal zastrašit; vedl svůj politický Parižsky arcibiskup kardinál Lus tiger
magazin dál. Už se vysílal přes pětsetkrát! I úto koncelebroval v chráme Notre Dame 9,6.
mši sv.ke cti sv. Cyrila a Metoda s radou
ky z Východu přijímá klidně - je na ně zvyklý.
Komunistická strana NDR -zvaná SED-považuje L.za biskupů-byl tam i slovensky biskup Otec
"nepřítele státu č.l."a také sovětský tisk ho ne Hrušovský. Mše sv.se zúčastnily skupiny
ustále napadá. Zde výňatky z článku Izvěstie- je Chorvatů, Litevců, Poláků, Rusů, Slováků,
to spíš konpliment odvaze a pevnosti Lowenthalově. Čechů, Ukrajinců, Madarů a Slovinců. Kard.
"Lowenthal nenávidí všecko, co má jen nádech po Lustiger se"trhnul"od starého a špatného
teologického učiliště a založil si vlast
kroku. ZDF Magazin už léta slouží jako tribuna
pro otravování politického ovzduší Evropy. I tý ni, nové a dobré.
V Paříži se konala výstava nejstarších
deník "Der Spiegel "tvrdí, že ZDF se vyznamenává
hrubými komentáři a pochybnými rozhovory. Každých :biblických dokumentů, tzv.kumránských ru
14 dní se objeví na obrazovce pochmurná postava a 'kopisů, objevených v r.1947 u Rudého moře.
oznamuje divákům, že politika uvolnění je iluze; Z celkového počtu 600 kusů, uchovávaných
že s Moskvou se musí jednat tvrdě a že protikomu- v jerusalémském muzeu, byl v Paříži v
nisté, i do západního Německa uprchlí zločinci,
*originále vystaven jen zlomek rukopisu
jsou hrdinové a mučedníci. Propagandistickou muni knihy proroka Ezechiela, ostatní rukopisy
ci dodává Mezinárodní společnost pro lidská práva. tam byly ve faksimile, provedených velmi
/GFM/financovaná americkou tajnou službou. Při
1pečlivě.
každém vysílání jí dělá Lowenthal reklamu
a dokonce vyzývá diváky k příspěvkům!

„ PRIMA "KALENDÁŘ PRO MLADÉ
KOMM-MIT Verlag, 44.MUNSTER,
ISTARŠÍ

DOBRÁ NÁLADA
Naše nálada často závisí na tom, jak se k
nám chovají druzí. Důtka představeného,špi
catá poznámka kolegy, mrzuté slovo v nenželství, člověk, který se tlačí v obchodě
dopředu, drzý automobilista nebo policista,
který nás kvůli nepatrnému přestupku tres
tá a rmoho jiných nepři jeimostí naši nála
du zhoršují.
JAK MY SE CHOVÁME K LIDEM

Necítíme-li se sami dobře, jsme sami někdy
nevrlí, negativní, nepřívětiví a pak mají
zase zkaženou náladu druzí. Ti ovšem přene
sou tuto náladu zase na jiné. Jedno nepří
větivé slovo pak vyrobí celou řadu reakcí.
NEMÍNILI JSME TO PŘECE ZLE
hájíme se. Nechtěli jsme nikoho urazit,jen
jsme trochu silněji reagovali. Někdy si ani
nevšiímeme, jak nepřívětivě se chováme. A
přece se naše špatná nálada přenesla na dru
hého a z něho na dalšího a tak dále.
JAK TOMU ZABRÁNIT?
Šlo by to, kdybychom se kvůli ničemu nezlo
bili, kdybychom neměli žádné starosti. To
je ovšem neuskutečnitelný ideál. Ale - jak
mile zpozorujeme něoo - i nepatrného - co
nás ruší, snažme se to vyloučit. Co mě ru
ší? Proč? Jak to odstranit? - A za druhé:
cvičme se v positivním nyšlení: Jak si mo
hu udržet spokojenou náladu? Čím mohu dru
hému udělat radost? Jak mohu zlepšit svůj
vztah k druhému? A tak dále.
NEPODCEŇUJME
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účinek vlídného slova, milého pohledu, ve
selé tváře, pochopení, ocenění. Negativní
chování působí negativní reakci - výjma u
těch, kdo jsou už vycvičeni v pozitivním
chování. A pozitivní chování - jsme-li dost
obratní - odstraní mračna i z toho nejpochmumějšího obličeje. Tak si získáme člo
věka mrzutého - snad je nemocen? - agresiv
ního - snad je nešťastný, zklamaný - a vne
seme do jeho života trochu jasu.
PROČ LIDÉ STÁRNOU RŮZNĚ?
Někteří jsou svěží ještě v osmdesátce, jiní
už před šedesátkou trpí obtížemi stáří.
Jistě-hraje tu roli dědičnost. Záleží na
tom, jak žili naši předkové, pocházíme-li
ze zdravých či nemocných rodičů. Kdo dbá o
své zdraví a vyhýbá se všemu, čím může du
chu nebo tělu uškodit, onemocní asi řidčeji
než ten, kdo kouří, pije, málo se pohybuje,
žije nezdravě a stále bere nějaké jedy.

života a nůže zabránit různým obtížím stáří. Kdo
jde do důchodu, nemusí se nudit, nýbrž věnovat
se s radostí tomu, co ho těší, žena např.konečně
rozvine své schopnosti k vaření, šití, dá do po
řádku svou zahrádku, může pomáhat mladším s dětmi
v prázdninových táborech, nabídnout své služby
někdy přepracovanému knězi, navštěvovat opuště
né , staré lidi... Jeden malíř začal malovat a
stal se slavným teprve když šel do důchodu!
Pokud máme jasný cíl, známe k němu cestu, ne
máme čas na stárnutí, ani chuí. naříkat nad
různými nesnázemi. Jaká radost
pro muže, který se teprve v důcho
du nůže pustit do své zahrádky!
Nebo pokračovat ve sportu, věno
vat se mladým, učit je, předávat
jim své zkušenosti, zpívat ve
sboru atd.
Takoví lidé nemají dlouhou chví
li - nemají ani čas na nemoc.
Je to zvláštní, ale radost z
práce nám chrání naše zdraví.
Je to důležitý "vitamin", který
•rozhoduje o délce života a způsobu
starnutí.
VÍDENSKÝ VESTNÍK

CO NOVÉHO VE

SVĚTĚ

Na 27.500 vojáků z různých zemí se
zúčastnilo s 83 vojenskými kaplany
22 .mezinárodni poutě do Lurd, 7/9.6.
pod heslemtMěj odvahu mluvit, měj
odvahu věřit jako Panna Maria!
Disertační práce Karla Wójtyly na
Angeliku - zal.v r.1580, od r.1963
nazvaném universita sv.Tomáše Akvinského - se jmenovala:VÍRA A UČENÍ
SV.JANA OD KŘÍŽE. Sv.Jan byl karmelský mystik a
spolupracovník sv.Terezie z Avily.
S povolením a potvrzením Msgra Johna Mulagada,
biskupa v Eluru v Indii, si jeho několik diecézních knězi založilo novou misijní společnosť^oslové radostné zvěsti. " Cil společnosti-posílat mi
sionáře do nejpotřebnějších oblastí Indie i jinam
Pravoslavný disident, kněz G.Galciu z Rumunska
/57 let/ propašoval na západ jedenáctistránkový
ručně psaný dopis, že byl ve vězení mučen a
rumunské úřady odmítaly jeho žádost, s rodinou
emigrovat. Na zásah Vatikánu se přeoe jen po
dařilo, aby dostal povolení, vycestovat.
Do Itálie přichází letos mnohem více uprchlíků z
východní a střední Evropy, počítá se, ze v r. 1985
jich bude 12.000 nových - nejvíc z Polska, Habeše
a z Iránu. Pro Itálii je to velký problém.
Rakouská pomocná organizace St.Lazarus pořádala
kampaň ve prospěch polských dětí. Z výtěžku kou
pí vitaminy, léky a textilie pro chudé a nemocné
polské děti. Před dvěma roky při podobné kampani
RADOST Z PRÁCE
Radost z práce je jednou z podmínek k udrže poslala do Polska potraviny za 1,300.000 šilinků.
ní zdraví. Chut k práci zaručuje radost ze

NOVÝ PODTAJEMNÍK

římské kurie papež Benedikt XV.v r.1917 připojil
ke Sv.Oficiu i Kongregaci pro index a to jako
jedno z jejich oddělení.

Slovenský Otec Msgr.Jozef ZLATffANSKf byl
6.12.mr. jmenován sv.Otcem podtajemníkem konNastala po Il.Vaticanu nějaká změna? A jaká je
gregace pro učení víry. Prefektem je tam
dnes úloha a poslání této kongregace?
kard. Ratzinger. P. Zlatňanský je v pořadí
II. Vatikánský koncil přinesl i kongregaci více
třetí význaimý pracovník kongregace. Uveřej změn. Pavel VI .r. 1955 nejen změnil jméno Sv.Ofiňujeme česky rozhovor vedoucího slov.vysílár cia na Kongregaci pro věroučné otázky, ale dal
ní Vatikánského rozhlasu P.Senczka s P.Zl. jí i nové úlohy. Už se neměla starat jen o čisto
tu a obranu víry posouzením knih, autorů nebo no
Monsignore, jak dlouho pracujete v kon
vých myšlenek a názorů, ale i-a především-o po
gregaci víry?
Už skoro dvacet let. Po skončení Il.Vatik. krok a prohloubení otázek víry a mravů, které
sněmu, kdy jsem pracoval v sekretariátě ko přináší nová doba. Tyto dva pohledy ovšem není
mise pro učení víry jsem přešel na Kongre možné od sebe oddělovat. Je to vidět hlavně na
gaci víry a začal tam pracoval v lednu 1966, různých dokumentech v oblasti víry a mravů, kte
ré v posledních letech připravila a uveřejnila
a to v oddělení pro otázky víry a mravů,
posledních devět let jako vedoucí oddělení. kongregace. Např.dokument o tajemství Církve,dá
le o potratu či některých otázkách sexuální eti
Mohl byste nám říci něco z historie této
ky, o všeobecném rozhřešení, o otázce kněžství
kongregace, která se dřív nazývala Svaté
žen, o posledních věcech člověka, o služebném
o-Ficium a kterou mnozí, hl .nekatolíci, pros kněžství nebo naposled o teologii osvobození.
tě ztotožňovali s inkvizicí.
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Na jedné straně se v těchto dokumentech poukazu
Historie této kongregace je velmi dlouhá,
je na nesprávné názory a mylná mínění, zároveň
její začátky sahají do první pol.16.st.Je se tyto problémy prohlubují a ukazuje se jejich
tedy nejstarší z římských kongregací. Fakt, správné řešení.
že mnozí lidé ji často ztotožňovali se smut Nová situacé vznikla, když byl 1966 zrušen Index
ně známou inkvizicí, pochází asi z toho, že zakázaných knih. Ztratil platnost církevní zákon,
nerozlišovali mezi středověkou inkvizicí, kterým se bez zvláštního povolení zakazovalo číst
španělskou inkvizicí a mezi kardinálskou
nebo mít u sebe knihy nebezpečné pro víru či mra
komisí, kterou r.1542 založil Pavel III.pod vy. To ovšem neznamená, že je nyní automaticky
jménem Posvátné konkregace všeobecné nebo dovoleno číst všechno. Zůstává závazek svědomí
římské inkvizice, jež měla na starosti zkou vyhýbat se tomu, co může ohrozit osobní víru či
mání bludů. Zatím co středověká inkvizice, mravy.
svěřená dominikánům a františkánům, i špa Po koncilu se přišlo na to, že do úlohy prohlubo
nělská inkvizice, založena r.1478 za vlády vat víru a bránit ji je nutné zapojit biskupské
Ferdinanda a Izabely, nebyly ryze církevní konference pomocí naukových komisí, které by v
soudy, a často se v poslední fází procedury jednotlivých zemích plnily stejné poslání jako
obžalovaní předávali světské moci - řím kongregace pro všeobecnou Církev. Aby kongregace
ská kongregace, kterou založil Pavel III., víc jejich práci podněcovala, organisuje s nimi
vylučovala jakýkoliv zásah světské moci. Je setkání podle kontinentů, např.na jaře min.roku
jí úlohou byla obrana Církve proti bludům a v Již.Americe a bude to i u dalších kontinentů.
naprosto neprávem by se jí připisovaly pře - Důležitým bodem bylo zřízení Mezinárodní teol.
hnáty,kterých se dopouštěla středověká nebe komise, jež úzce spolupracuje s kongregací. Vý
i španělská inkvizice. Ovšem i tyto inkvi sledky prací této komise jsou významným přínosem
zice můžeme správně posoudit, jen když si ] pro řešení teologických problémů dnešní doby.
uvědomíme povahu a kulturu oné doby.
Memůžeme opominout i změnu při posuzování knih a
Brzo po zřízení Kongregace římské inkvizice autorů. Dřív se knihy odsoudily bez vyslechnutí
Pavlem III.ustanovil Pius V.v r.1571 novou , autora, dnes už ne. Na jedné straně mají věřící
kongregaci, která měla za úkol vypracovat , arávo, aby se jim v knihách předkládala ryzí
Index zakázaných knih. V dalším
naukaCírkve a ne osobní názory au
historickém vývoji se kong
torů v rozporu s touto vírou,na
regace , založená Pavlem
.druhé straně mají
III.stále častěji nazý
autoři právo,aby
vala prostě Svatým
‘ směli objasnit
oficiem, až jí
své názory a
sv.Pius X.r.1908
(mínění v kni
dal oficielně
hách, čili aby
jméno Kongre
byli správně po
gace sv.oficia.
chopeni . To dělá kongregace
Při další reformě
bučí písemně nebo je-li nutné,ústně.

Jaké byly výsledky těchto písemných styků, skou církev, hl.ženy, protože synod této církve
příp.pohovorem s autorem? Např.v případě rozhodl v květnu 1981, že ženy nebudou připuště
známých teologů Konga a Schillebeeckxa?
ny jako duchovní této církve.
Výsledky jsou různé. V některých případech Biskup z Augsburgu/NSR/ Msgre Stirrpfle, protesto
autor své omyly uznal a byl ochotný je
val v jedné ze svých homilii proti tomu., Se pot
opravit at v novém vydání své knihy nebo v rat se obvykle úředně nazývá"přerušeni těhotennějakém článku, případně v nové knize.
stvi", ačkoliv je to podle jeho slov odporný zlo
Jindy autor své názory píseimě dostatečně čin, proti kterému je třeba bojovat.
neobjasnil, ani se nedostavil k rozhovoru. Dvě venezuelské university založily k poctě sv.
Tak to bylo např.v případě Hanse Kůnga,
Otce a jako vzpomínku na jeho návštěvu v lednu tr
takže pro dobro věřících kongregace ve
dvě katedry. V Maracaibu universita Zulita zalo
spolupráci s německou biskupskou konferen žila katedru Jana Pavla II .o sociopolitických věcí byla nucena prohlásit, že ho není možné dách-má se zabývat prohloubením znalostí sociál
už považovat za katolického teologa.
ního učení Církve. Universita v Me ride dala ka
Nedávno byl zase uveřejněn list, který
tedře stejné jméno, ale bude se tam přednášet
kongregace napsala holandskému teologovi srovnávací teologie, aby se prohloubila znalost
Schillebeeckxovi ve věci jeho knihy Cír různých náboženství na světě.
kevní úřad. V ní autor mezi jiným hlásá
US min.spravedlnosti zaslalo Nejvyššimu soudu do
nepřijatelný názor, že v případě potřeby kument, v němž zadá o zrušeni rozhodnuti, kterým
může sloužit mši sv.jako vedoucí společen povolil v r.2973 prováděni umělých potratů. Svou
ství i věřící laik, který nemá kněžské svě "žádost odůvodňuje mj.tim, ze v ústavě neni článek
cení. V neformálním rozhovoru na kongrega podle něhož by byl umělý potrat právem občanů a
ci a také písemně Schillebeeckx uznal ne ze toto rozhodnuti bylo osudným omylem.
správnost tohoto názoru a zároveň oznámil Ve Francii, v nakl.Fayard, vyšla kniha o zavraž
přípravu další knihy, v které se chce vě děném polském knězi Popieluszkovi.
novat podobné tématice.18
Podle "Keston College "zahájil 27.9 .hladovku za
A nakonec ještě jednu otázku. Jaké místo a kladatel leningradské rockové skupiny TRUMPET
význam zaujímá práce Kongregace pro věro CAAL/voláni trubek/, Valeriu Barinoff. T.č. si
učné otázky v celkové činnosti všeobecné odpykává v pracovnim táboře dva a půl roku vězeni
V knihovně východoněmeckého města Gotha našli ru
Církve?
Kdysi se tato kongregace nazývala Suprema kopis 146 veršů ódy, kterou recitoval Petrarka v
S.Congregatio Sancti Officii - čili Nej- r.1341 na římskán Kapitolu, kde byl korunován ja
vyšší posvátná kongregace Svatého oficia. ko nejlepší básník. Z této latinské básně se za
I když už dnes nemá nejvyšší titul, můžeme chovaly jen dva verše. Rukopisy snad sbírala krá
lovská rodina Sasko-Koburg-Gotha.
říci, že stále zaujímá ústřední místo v
Ve videňské pastoraci zavedli letos zajimavou no
rámci kongregací a úřadů Sv.Stolice. Je
to vidět např.i z toho, že všechny doku vinku mezi mládeži: všichni věřici od 29 roku domenty jiných kongregací a orgánů, než se stávaji zdarma arcidiecézni věstnzk, křizky s re
tizky, medajlonky s Pannou Mariz a sv. Kryštofem
smějí uveřejnit, musejí mít z hlediska
/patronem automobilistů/ a brožurku, obsahuj ici
katolického učení schválení Kongregace
informace o tom, co dělá Cirkev pro mladé lidi;
pro věroučné otázky.
Nu - a význam práce této kongregace v cel vyzývá je, aby přebirali na sebe odpovědnost v
kové činnosti katolické Církve vyplývá z životě Cirkve.
toho, že je pomocným orgánem Svatého Otce Italský kněz Giovanni Baget-Bozzo byl janovským
v plnění jeho nej vyššího učitelského úřa diecézním souden suspendován"a divine", protože
du chránit neporušený poklad víry a též v je už přes rok socialistickýn/!/ poslancem v
evropském parlamentu.
jeho poslání utvrzovat bratry ve víře.
Msgre Cserháti, biskup z Pécse a tajemnik maďar
POSOL, mesačník slovenských katolíkov,
ské bisk. konference se v článku v madarských"ka1985, máj.
tolických"novinách Vigilia stavi za"teologii
osvobozeni "a kritizuje výnos ři-mské kongregace
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ pro Nauku viry: 0 některých aspektech teologie
Pred 80 ti lety, 25.7.1955, bylo v Pio de osvobozeni. Prý je to teologie naděje, která
Janeiro I. zasedání 1. gener .konference la vznikla ze zkušenosti a oddanosti věřicich v La
tinsko-amerických biskupu, známé pod zkrat tinské Americe, kde Cirkev chtěla zaujmout stano
kou CELÁM. Tímto dnem byla organizace za visko vůči miliónům chudých atd.atd. Nesouhlasi
ložena, v listopadu téhož roku ji papež s názorem kongregace pro Nauku viry na marxismusPius XII.schválil.
divný nástupce svátých apoštolů, který háji bojov
Hodně lidí opouští finskou evang.-luter- ný ateismus.

"Třicet šest červů-třicet šest kopějek,"řekl,
když byl hotov. Pak se věnoval ještě mlynářovi,
Naše kuchařka Máša má tak strašlivé bolení jeho ženě a dětem a nakonec vytáhl ze zubů červa
zubů, že dnes dočista spálila mladého ko i našemu pejskovi Věrnému. Když dostal od každé
houtka, na kterého jsme se tolik těšili. ho tolik kopějek, kolik červů vytáhl, odešel,
A zmrzlina, kterou udělala ve stroji, se fdlynář vyprávěl, že Číňan je velmi bohatý, proto
tak rychle rozpouštěla, jako kdyby do ní že nikdo nejde k zubaři, jen k Číňanovi.
dala ne cukr, ale sůl. Maminka si ji dala "Je to podvod!" prohlásila maminka. Ale jak je
zavolat a Máša se objevila s tváří zamota- možné, že Máše okamžitě zmizel otok a přestaly
nou do velkého puntíkovaného ji bolet zuby
šátku.
"Hned jdi k lékaři!"roz
kázala maminka.
TAK - NEBO TAK ?
"Ach, doktor mi ne
Pří odtučňovací dietě:
pomůže! Copak umí ta
1. STANOVTE SI BLÍZKÍ A VZDÁLENÍ
hat červy ze zubů?
CÍL. Začněte např.s půl kg.
Do dovede jen Číňan!"
Dá-li si člověk vysoký cíli mú
"Jaké červy? Jaký
ze to uškodit na zdraví a
číňan?"žasla maminka.
když ho nedosáhnei ztrácí od
"Každých čtrnáct dní
vahu. Do budoucnosti vyšší
přijde do vsi Číňan
cíli např. pět kilo.
a koho bolí zuby,to
*2. ZAPISUJTE SI DENNS CO JÍ
mu z nich vytáhne červy a je mu zase čbbře(
TE A PIJETE. Sladkosti i mimo
Kéž by tu už byl!"
řádné jídlo-moc toho láká!
AČ prosila maminka Mášu sebe víc, aby šla
k doktorovi, nic to nepomohlo.
8. PŘELSTÍTE HLAD, BUDETE-LI
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JÍST PÍTKRÁT PENNY. Ale vždy
Máša měla štěstí - my také - protože už
jen málo. Zaženete pocit hladu.
bude pořádně vařit. Byl tu Číňan se svou
4. PŘI JÍDLE NIC JINÍHO NEDYLEJpaní. Ta mluví špatně rusky a má nožičky
TE. Nehledět na televizi, nečistý
maličké jako tříleté dítě.
Číňan nás svolal na dvůr, vyhrnul si ruká
5. VŠECHNY POŽIVATINY UKLIĎTE
vy modrého kaftanu, vytáhl z tašky malou
TAK, ABY TO DALO NÁMAHU JE RÓZ-.
tyčinku s háčkem na konci - trochu jako
BALIT. Zby tky vyhoňte, sýr a j. dobre zabaíte.
jehlice na háčkování. Pak poručil Máše,aE
otevře ústa a to s hlasitým sténáním také 6. JdYTE JEN SYTÍ NAKUPOVAT. Jinak budete mít po
udělala. Číňan jí vstrčil tyčinku do úst. kušení, posedět si při dortíku. A nakoupíte méně!
Za vteřinku ji vytáhl a na háčku se krou 7. KAŽDÍ TÍDEN SI Nico ODŘEKNYTE . Čokoládu? Salám?
til dost dlouhý bílý červ. Číňan ho sundal Cukroví? Mléko do kávy? Těstoviny? Marmeládu?
a ukazoval nám, jak se mu svíjí na dlani.
8. OČI JEDÍ S NÁMI. Proto si nedělejte při jídle
"To je neuvěřitelné!"křičeli jsme jeden
přes druhého. Číňan se tvářil, že ten úžas velké pohodlí. Abyste nedostali chut jen při po
nepozoruje, vstrčil Máše znovu tyčinku do hledu na stůl plný jídla!
úst a vytáhl ještě tlustšího a delšího
9. KAŽDÍ SOUSTO ROZKOUSEJTE NEJMYnY 10 x. Jezte
červa. Pak nařídil, aE rozděláme oheň a v pomalu, po každém soustě odložte příbor.
něm ty červy spálil. Zírali jsme na něho s
otevřenými ústy. Tu řekl Tolja:"Ty červy 10. PIJTE PŘI JÍDLE HODNY VODY. SKLENICE PŘED
JÍDLEM VÁM NAPLNÍ ŽALUDEK.
má určitě v tyčince!"
"Ne v tyčince, v zubech!" řekl Číňan, kte 11. PŘI JÍDLE UDÍLEJTE PŘESTÁVKU a zeptejte se
rý ho zaslechl a ukázal Toljovi tyčinku.Tte sami sebe, máte-li vůbec jíst dál.
skutečně nebyla dutá.
"V zubech přece nemá člověk červy!"proho 12. JÍTE-LI NYCO VEČER, TEDY V KUCHYNI - ne před
televizorem nebo v posteli. A něco s málo kalorie
dil Tolja.
"Jsou červi-u člověka, vytáhnu ti ho ta mi např.kousek okurky.
15. UMIŇTE SI PEVNÝ: AŽ POTUD A DÁL ANI SOUSTO!
ké! " Otevřel ošklivýma, žlutýma rukana
Toljovi ústa - ten si to dal líbit - a za Ustanovte si pevnou hodinu, po níz uz nejíte.
vteřinku mu vytáhl ze zubu dlouhého, bílé 14. MÁTE-LI CHUŤ K JÍDLU, NAHRAĎTE HLAD NYČÍM JÍ
ho červa. Tolja zíral zmateně na červa,
NÍM - např.četbou krimi, hudbou, vycházkou.
kterého mu Číňan položil do dlaně. Pak se
Číňan znovu obrátil k Máše a vytahoval jí 15. PŘEDSTAVUJTE SI SVOU ŠTÍHLOST. Lépe se vám
ze zubů jednoho červa za druhým-celkem 36. bude myslet. Budete se víc líbit.

MÁŠU BOLÍ ZUBY

to, oo prožil a jak se obrátil.Ukázal na zeá,
kde viděl Pannu Marti. Prohlásil, že nu nic na
Zázraky a obrácení k Bohu bývají známky pre světě nezabrání, aby o tom umluvil. Když je mu
vosti. V Medjugorje a okolí se podstatně
zvlášt zle, prosí své domácí, aby se s ním modlizměnila náboženská situace-lidé se odvráti li. Hned po obrácení vrátil stranickou legitima
li od všech možných slabostí, hříchů a
ci. Když si přečetl knihu o Medjugorje, poprosil
všedností k Bohu. Prý se tam stala i řada svého syna, aby tam putoval se sktpinou poutníků
zázraků. Lrr.Rubčič popisuje stručně ve své Nyní vypravuje syn, že i on viděl zázračné zname
knize 52 takových nevysvětlitelných, bud ní na kříži na Krizevaci, s ostatními poutníky.
okamžitých, nebo postupných zázraků. Vyjí Zpráva o obrácení nemocného se široko daleko roz
máme jeden zázrak milosti, jeden zázrak
šířila. Navštěvuje ho imoho lidí a nemocný s ni
uzdravení.
mi mluví o Panně Marii.
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Pan farář z okolí ZábUZDRAVENÍ Z MULTIPLEX SKLE
řeho vypravuje: jeden
RÓZY. - V buletinu diecéze
muž z jeho farnosti
Split, srpen 1984, str.10byl dlouho nevěrném.
11, se vypravuje o tanto
Pracoval pro ateismus,
zázračném uzdravení:
vychovával děti bez
"13. srpna navštívila skupi
Boha. Ani on, ani je
na asi třiceti poutníků z
ho rodina nechodí do
Milána a Pavle na zpáteční
kostela. Kancem r.1982
cestě z Medjugorje arcibis
dostal rakovinu a ne
kupa. Mezi nimi bylo pět
byla naděje na uzdra
universitních profesorů.Při
vení. Dost věřících se
této příležitosti se setkali
snažilo ho přimět, aby
i s biskupem z Mostaru, Pase vyzpovídal. Ale ty
vao Zaničem. Vyprávěli mu o
to pokusy energicky
zázraku, který se stal v
odmítal. Z této far
kostele v Medjugorje.
nosti putovala hodně
Jedna Italka, která násled
lidí do Medjugorje.
kem sklerózy multiplex
Modlili se za něho tam,
úplně oslepla a ochrnula,
modlili se za něho do
se náhle uzdravila. Začala
ma. Jednou do prost
chodit a na pravé oko opět
řednictvím vizionářky
viděla, ačkoliv byla už na
zvlášb doporučili Pan
ně dlouho slepá.
ně Marii. A stalo se
Lékaři předali biskupovi z
něco, oo potvrdila ce
Mostaru vědecky zpracovanou
lá jeho rodina.
dokumentaci o této ženě a jejím uzdravení, a to
3.března 1983, čtvrtek. Nemocný obědvá v před uzdravením a po uzdravení. Od nynějška -pí
posteli, manželka odnáší příbory. Muž se
ší - se už nebude moci říkat, ze se v Medjugorji
obrací v posteli a náhle spatří za zdi po nestal žádný vědecky potvrzený zázrak.
stavu Matky Boží, od hlavy do pasu. Zírána Kromě tohoto zázraku, který se nedá popřít, se
ni asi minutu. I ona se na něho dívá, ne tam staly i jiné podivuhodné udalosti, u nichž
mluví však, jen se lehce usměje. Muž, při je morální jistota, že se nemohly stát přiroze
plném vědomí, se lekne. TOlik krásy v živoným způsobem a o nichž sestavili lékaři také vě
tě nikdy nespatřil. Panna Maria na něho
deckou dokumentaci.
pronikavě zírá, hlavu lehce nakloněnu
Není pochyby o hodnověrnosti těchto událostí. Sa
stranou. Po zjevení se muž rozpláče, ale mozřejmě tu není jistota o zázračných událostech,
nikomu o svém zážitku nevypravuje.
dokazatelná s matematickou jistotou. Kromě rozu
Příští den o tom řekne své ženě a několika mu potřebujeme i dobrou vůli zázrak uznat. Vždyt
přátelům. Žádá, aby přišel kněz, chce se i farizeové připisovali Kristovy zázraky dáblovi.
vyzpovídat. Pan farář skutečně přišel, ne Mnozí se pohoršují, že se Matka Boží zjevuje den
mocný se vyzpovídal a přijal Tělo Páně. Od ně už řadu let. Bekla, že je farnosti Medrugorje
té doby často přijímá sv.přijímání. Je
vděčná za laskavé přijetí, z jiných míst ji vyká
úplně klidný a hodně se modlí. Říká, že
zali. Snad je to hlavní důvod, proč se tak dlouho
kdyby mu Pán Bůh vrátil zdraví, nikdy by zjevuje denně v této malé vesničce."
nevynechal nědělní mši svátou.
Deset dní po obrácení ho zase navštívila
"Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna
řada znáných a těm nemocný podrobně vyprá pokolení..."Luk 1 48.
ví o svých cpe racích a své nemoci. A pak i

DIVY V MEDJUGORJE

SVĚTA
NEJDRAŽŠÍ

KNIHA

Přeplněná galerie Grosvenor
aukčního donu Sotheby
na londýnské Bond
Street. Ráno, 6.pro
since 1983. Parno a
naprosté ticho. 15
kameramanů se chystá k
filmování. Za přítomnosti
300 diváků se má vydražovat
"nejvýznačnější poklad stře
dověku, jaký se kdy dostal
na veřejný trh" - evangeliář
Jindřicha Lva. Tato kniha,
34 x 26 on, přes 800 let stará, se třpytí
zlatém a stříbrem. Obsahuje čtyři evange
lia, opisovaná latinsky řadu let a ručně
je ilustrovaná. Znalci odhadli cenu knihy
na dva až čtyři milióny liber.
Kolem dvanácté hodiny udeří aukcionář Ri
chard Came třikrát kladívkem ze slonoviny.
"Milión liber! "volá.
Krky se natahují, nice se zvedají.
Čtyři milióny! Pět miliónů! šest miliónů!
Většina zájemců nechala ruce klesnout vzdávají se. vydražují už jen dva: Stephen
Massey ze slavného newyorskského aukčního
domu Christie-ten zastupuje neznámého zá
jemce, a Nicholas Poole-Wilson z největší
ho antikvariátu světa, Bernard Quaritch
v Londýně. Ten zastupuje slavného obchodní
ka rukopisy Hanse Petra Krause z New Yorku.
Sotva ukáže aukcionář na některého ze zá
jemců, už stoupne cena o 200.000 liber .Při
sedmi miliónech liber Američan Massey zavá
há, ale přece ještě jednou zvedne ruku:
7,2 milióny. Pak se vzdává.
21
7,4 milióny liber!
Poole-Wilson přikývne.
"Není tu nějaká telefonická nabídka?"
ptá se pro formu Came. Není. Kladívko ude
ří na pult. Muž od Quaritche dostává za ne
celé dvě minuty evangeliář za 32,4 milióny
marek.
Mezi oběma zájemci v třetí řadě sedí mo
hutný, šedovlasý Němec s knírem. Je to Hermann Josef Abs, 82 roky, čestný předseda
dozorčí rady Německé banky. Podává oběma
mužům ruce. Divákům vzešlo světlo. Abs
zosnoval tuto koupi pro svou vlast a poda
řilo se mu získat pro sebe oba největší
konkurenty. Poole-Wilson a Kraus nabízeli
pro Německou spolkovou republiku.

Mioho lidí si myslí, že aukční cena za 226 s.
pergamenu z 12.st.je příliš vysoká. Z toho
by se vystavělo 50 školek nebo
tři domovy dichodců. Ale umě
lecká díla se nemohou mě
řit účetnicky. Patří jako
Kolínský dán nebo Bambergský jezdec ke kulturnímu
bohatství německého národa.
"Jsem přesvědčen, "řekl ministr
Zimmermann,"že získat znovu
evangeliář pro německou veřejnost
bylo úkolem velmi význarmým."
11.ledna 1984 dopravilo letadlo
spolkové armády evangeliář z Londý
na do Hannoveru a kriminální úředníci jej pře
vezli do tresoru severoněmecké zemské banky.
JAK EVANGELIÁŘ VYPADÁ?
Evangeliáře byly ve středověku nejcennějši kni
hy ze všech liturgických knih. Byly to knihy po
svátné. Při velkých slavnostech se vystavovaly
na oltáři, nesly se v průvodech a pokládaly se
nově zvoleným biskupům na záda a na ramena.
Evangeliář Jindřicha Lva je jednou z nejbohatě
ji vyzdobenou středověkou knihou. Má 50 celo
stránkových, mnohobarevných miniatur, mezi nimi
17 kánonů s notami, dále devět stran malovaných
iniciál a pak asi 1500 menších iniciál v textu.
Kromě biblických scén obsahuje i obrazy z nád
herného života na dvoře 12.st. I^tíři a bohatě
oblečené ženy u slavnostní tabule znázorňují
alegorie neřestí a ctností.

DĚJINY EVANGELIÁŘE
Prvním majitelem byl Jindřich Lev z rodu Welfů.
Stal se v roce 1142 - kdy mu bylo 13 let - sas
kým knížetem. Později dostal důstojnost bavor
ského knížete. Založil Mnichov, podporoval roz
voj Lůbecku a Braunschv^igu a stal se praotcem
téměř všech evropských královských donů.
Kolem r.1175 uložil severohesenskému říšskému
opatství v Helmarshausen, aby udělal evangeliář.
Nejméně tři roky na něm pracoval benediktin Herimann z románské malířské školy Rogera z Helirarshausenu. Napsal text, namaloval sám všechny
ilustrace a část iniciálek. Je to jedna z mála
knih oné doby, kde se umělec sám uvádí, a to ve
věnovací básni, psané zlatou majuskulí na purpu
rovém pergamenu.

POLITI CKĚ POMĚRY
Protože Jindřich Lev ovládal území mezi Braunschweigem a severním mořem a navíc i Bavorsko,
považoval ho jeho bratranec císař Bedřich Barba
rossa za vážného soupeře. V ilustracích evange
Dosud se nikdy neprodávala v dražbě tak
liáře je skryta řada jasných narážek na ctižá
drahá kniha. NSR zaplatí 6 miliónů, již.
dostivé plány a smělé nároky Jindřicha Lva.
Sasko 9,4 milióny, bavorský stát 7,5 mil.a Na konci knihy je miniatura korunovace Jindřicha
nadace pruského kulturního majetku 3 milió a jeho choti MatyIdy. Boží ruce kladou s nebe na
ny. Zbytek budou dary - už se vybralo 5,1 hlavy obou koruny.
nil.

"Ve středověku byli korunováni Bohem jen
králově a císař,"podotýká znalec středově
ku prof .Eberhard Nellmann z Ruhrské univer
sity v Bochumu. "Že se dal Jindřich se svou
manželkou zobrazit tímto způsobem dokazuje,
že si dělal nárok na pozemské království.
Také jinde naznačuje umělec nároky Jindři
cha Lva na panování, např. re věnovací bás
ni se říká, že Jindřich měl být nepos Karoli - příbuzný Karla Velikého.
ROZBOR EVA N GE L I Á Ř E
Při vědeckém rozboru se přišlo na to, kdy
byl asi evangeliář zhotoven. Na korunovač
ním obraze v knize je zařazen sv.Tomáš
Becket mezi světce. Ifento biskup byl zavra
žděn na rozkaz anglického krále Jindřicha
II. v r.1170, svatořečen byl až r.1173.
Tedy mohla kniha vzniknout až po svatořeče
ní Becketově - jistě ne později než v r.
1175, tehdy totiž už začala hvězda Jindři
cha Lva pomalu blednout. V r.1180 byl dán
císařem do klatby, protože ho odmítnul do
provodit na vojenském tažení do severní
Itálie. Tím ztratil saské a bavorské kní
žectví a za dva roky uprchl do anglického
exilu. Po návratu brzo zemřel - v r.1195 v
Braunschweigu.
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KUDY EVANGELIÁŘ BLOUDIL
Část putování nejdražší knihy světa je ješže ponořena do temnot. Prý ji v 14.st.při
nesl do Prahy císař Karel IV. V roce 1594
dostala novou skvostnou vazbu ve slohu
české renesance. Je z rudého hedvábí, rudé
ho sametu, zlatým kováním a ostatek světce
na vazbě pokrývá jeden z nejoennějších hor
ských krystalů světa.
Rakouský učenec August Vilém Ambros našel
evangeliář r.1858 v pražské domské kapitu
le a v jedné ze svých publikací jej popsal.
Pak koupil evangeliář král z rodu Welfů z
Hannoreru Jiří V. za víc neř 10.000 tolarů,
na tu dobu obrovská suma. Když podlehlo za
pět let poté jeho království Prusům, vzal
si knihu do exilu na zámek Cumberland v
Gmundenu u rakouského jezera Traunsee.
V diskusi o miliónové koupi se objevila dal
ší cesta. Odborníci předpokládají, že kní
žata z rodu Welfů chtěla v r.1945 zachránit
knihu před Rudou armádou a kníže Ernst
August ho s pomocí anglických přátel přerezl
do Švýcarska. Za 4 roky ho nabídnul britské
mu museu v Londýně, pak newyorkské knihovně
Pierponta Morgana-bez úspěchu. Později už
zřejmě v majetku Welfů nebyl a noví majite
lé ho anonymně prodali u Sothebyho.
Evangeliář bude v knihovně knížete Augusta
re Wolfenbúttel. Pro výstavu - která se ko
ná v Braunschweigu - se zhotovilo faksimile,
z nebo pak kopie k dispozici učencům.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Nejvyšší soud USA došel 4.6.k názoru, že ve stá
tě Alabama se porušují zásad/ odloučení Církve
od státu, poněvadž je tam dovoleno ve škole se
modlit nebo meditovat. Ve školách-podle soudcůsmějí být chvíle ticha, ale dětem se nesmí říkat
že se mohou modlit. Pro zavedení modlitby ve ško
le byl president Reagan.
Za posledních 15 let se v Bangladeshi obrátil
na katolickou víru skoro milión mohamedánů, zejm
z nej chudších vrstev, o které obětavě pečují ka
toličtí misionári. Sděluje to mohamedánsky časo
pis Sun Back a ředitel stát.islamského výboru
chce ustanovit instituci, která má tento zjev a
jeho příčiny prostudovat
54 lety chor
vatský kněz
Armin Prebek
byl ve Splitu
odsouzen k 50
ti dnům věze
ní, protože
bez povolení
navštěvoval
nemocné a umí
rající v ne
mocnici a po
skytoval jim
duchovní po
moc. V Jugo
slávii smějí
kněží vstoupit do nemocnice jen na výslovné přá
ní nemocného; umírající, který už není schopen
o to požádat, umírá bez přijetí sv.pomazání.
V červnu putovali zejména mladí rakouští katolí
ci pešky po starobylé poutní cestě do Maniazželu
Cestou se modlili za upevnení víry a lásky v ra
kouských rodinách a za sílu pro křes taný v ze
mích, kde se křestanství pronásleduje, zejména
tech Rakousku nejblizších - ČSSR.
Biskup Hurley z Anchorage a světící biskup Kanie
cký z Fairbanks řídí sami svá letadla, jediný
prostředek, jak se dostat na Aljašce z místa na
místo. Msgre Kaniecki si letadlo i opravuje.
Assiští Františkáni blahopřáli Gorbačovovi k zvo
lení gen. tajemníkem KS SSSR/!!!/ Ten také dopi
sem mezinárodnímu mírovému středisku Františká
nů v Assisi poděkoval za přání míru a blahobytu
sovětskému lidu. Kdo z Františkánů tak hloupé
dopisy asi píše? Ne vědí, ze v ČSSR jsou a byli
Františkáni kruté pronásledováni?

kupové připra
vují pastýř
ský list o
apoštolátu na
universitách
a vyšších uči
lištích.

PROČ EXISTUJE DOBRO A ZLO ?
BOŽÍ VŮLE A BOŽÍ DOPUŠTĚNÍ
Křesťané věří, že Moc zla - zlý duch, dábel,
se stal na čas pánem světa. Tu ovšem vzni
kají problérry. Je něco takového v souladu
s vůlí Boží nebo ne? Chce-li Bůh něco tako
vého, je to divný Bůh - řeknete si. Nechce
li to však, jak může Zlý duch proti jeho
vůli vládnout?
Kdo z vás už byl někdy nadřízeným ví, že se
leccos stane v souladu s vaší vůlí, ale
leccos i proti ní, aspoň částečně. Matka
dětem dobře říká: "Nebudu vám každý večer
připomínat, abyste si uklidili pokoj. Musí
te se naučit sány si ho udržovat v pořádku'.'
Jednou přijde a vidí v pokoji nepořádek. Je
to proti její vůli. Chtěla by raději, aby
děti byly pořádné. Ale chce také dětem po
nechat volnost, aby byly nepořádné. Nechce
zavádět diktaturu.
Jsou dobrovolné, dobré nebo zlé věci, a
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část lidí je neudělá. Záleží na jejich mrav
ní výchově, na vyspělosti jejich osobnosti,
na povzbuzení k dobru či svádění ke zlu,
zlo a v němž se nohou dít opravdu důležité věci,
na pevné nebo slabé vůli atd.
místo světa, který by byl mechanickou hračkou a
hýbal se, jen kdyby ho Bůh "tahal za provázek".
MÁME SVOBODNOU VŮLI
Ano - když Bůh usoudil, že svobodná vůle člově
Bůh stvořil lidi svobodné - mohou jednat
ka je dobrá, můžere to klidně uznat i my.
dobře, ale i špatně. Nedovedu si představit
tvora, který by byl svobodný a neměl mož PROČ TAK CHATRNÍ MATERIÁL?
nost, jednat špatně. Je svobodný ke zlému i Je to nerozunná otázka, kterou mi kdosi položil:
k dobrému. Svoboda vůle umožňuje zlo. Proč "Proč Bůh udělal lidi z tak chatrného materiálu,
nám tuto svobodu Bůh tedy dal? Protože svo že se zkazili?" Čím je lepší materiál, z něhož
bodná vůle je jediná, která také umožňuje je člověk stvořen, tím je chytřejší, silnější a
lásku, dobrotu, radost - skutečné hodnoty. volnější - pak může být velký v dobrém, ale mů
Svět automatů by nestál za stvoření, Štěstí, že také hluboko klesnout do zla. Kráva není dob
které Bůh připravil člověku, je štěstí svo rá ani špatná. Pes nemůže být-v mravním smyslubodného bytí, dobrovolného spojení s ním a lepší nebo horší-jen nůže být lépe vycvičen ne
mezi sebou navzájem v lásce a radosti. Pro bo z lepší rasy. Člověk však může dosáhnout jak
ti tomuto spojení - to by dosvědčili svati- intelektuálně, tak mravně, vysokého stupně. A
je nejvášnivější láska mezi mužem a ženou ovšem i klesnout pod úroveň zvířete.
pouhým stínem.
NÁSLEDKY VZPOURY ANDĚLA SVĚTLA
Máme-li vlastní já, máme také možnost, postavit
R I S I K O SVOBODY
Bůh ví od věčnosti, co se stane, budou-li se do středu všeho, být svým vlastním bohem. To
lidé užívat své svobody nesprávně. Asi mu byl hřích Satanův a tomuto hříchu naučil také
stvoření člověka za to risiko stálo. Snad první lidi - i další své "přátele":"Budete jako
bohové!" To je myšlenka, kterou vštípil Zlý duch
s Bohem někdy nesouhlasíme. Ale nesouhla
do duší našich prarodičů. Znamená to, že budou
sit s Bohem znamená nesnáze. Bůh je zdro
jem, z něhož vychází naše schopnost souhla svými nezávislými pány a najdou štěstí bez Boha.
sit nebo nesouhlasit. Není možné, abychom Z tohoto beznadějného pokusu vzešlo asi vše, co
nazýváme lidskou historií - peníze, chudoba,
ny měli pravdu a Bůh ji neměl, jako řeka
ctižádost, války, prostituce, třídy, otroctví nemůže vystoupit nad svůj vlastní pramen.
dlouhý a hrozný příběh člověka, který se snaží
Když se s Bohem přete, přete se s někým,
kdo vám dal schopnost přít se vůbec. Je to, najít své štěstí někde jinde než v Bohu.
jako když někdo řeže větev, na které sedí. PROČ SE NÁM TO NEDAŘÍ?
Bůh usoudil, že válečný stav na světě je
Bůh nás stvořil tak, jako člověk vynalezl -stroj.
cena, kterou platíme za svobodnou vůli a
Aby stroj šel, musí se splnit určité podmínky.
že to stojí za to. Totiž stvořit takový
Auto např.nikdy nepojede na vodu, ale na benzin.
svět, v němž mohou lidé dělat dobro nebo
Bůh stvořil člověka, aby "běžel" podle Něho.

třebas za smažená vejce - ovšem nedokáže, že
On sám je látka, kterou má náš duch hořet, jimi skutečně je. Nebo říkají, že byl dáblem,
potrava, kterou se má živit. Jiná látka ne ale proč bojoval proti zlým duchům, byl-li
hoří, jiná potrava je jedovatá. Proto je
jedním z nich? Proč učil opak toho, co chce
nesnyslné chtít, aby nás Bůh nechal být
zloduch?
šťastnými tak, jak mi to chceme - mimo ná Z BÝVÁ JEN JEDNO ROZHODNUTÍ
boženství. Tak prostě trvalé štěstí nikdy Bud byl Ježíš Synem Božím - Bohem - nebo bláznem,
nenajdeme.
ne-li něčím horším. Máte svobodnou vůli, umlčet
ho jako blázna, odmítnout ho jako démona - ale
TO JE KLÍČ K DĚJINÁM!
podíváme-li se na jeho skutky, vyslechneme-li
Vynakládá se ohromná energie, buduje se
civilizace, zřizují se skvělé instituce - jeho učení - spíš před ním padneme na kolena
a budeme se k němu modlit jako k Bohu. Rozhodne
ale pokaždé se tam vloudí nějaká chyba protože "nahoře" sedí sobci, lháři, netvo me se podle našeho zdravého - nebo nezdravého
ři a všechno se zase sesuje do bídy a zká rozumu a podle vůle, která nás táhne k horšímu,
k pohodlnějšímu - ale také k lepšímu, k dokona
zy. Stroj se porouchal. Místo benzinu je
lejšímu.
v něm voda. A tak technicky vynikající
Ale nechodte s tím blahosklonným a nesmyslným
televize, skvěle ilustrované časopisy,
mistrovsky řízené noviny, napínavé knihy, tvrzením, že byl velkým lidským učitelem.
nejroodemější školy se mohou stát zdrojem 0 tom nemůžeme rozhodovat. Nechtěl, abychom o
zkázy, vede-li je špatný člověk, zlí lidé. tem rozhodovali.
C.S.IEUIS
Nějakou dobu to jede, pak se to poláme.
Nacismus také nějakou dobu "jel" - pak se
VY SE PTÁTEMY ODPOVÍDÁME
zničil. Komunismus se už ničí v zemích,
kde je dlouho u moci, protože je to ďábel Je protest proti rouhavým filmům užitečný
ský systém. "Člověk, to zní hrdě!"
nebo škodlivý?
To Satan provedl lidem, kteří jsou naivní,
Jedná se hla\/ně o dva film!/: Ave Maria a Strašid
hloupí, špatní, nezkušení, nepoučitelní.
lo, pornografický film o Kristu Ježíši. Odpoví

A CO UDĚLAL BŮH ?
24 dá jesuita P. Andreas HÚNISCH:” Prohlašuje-li seDal nám především svědomí - smysl rozeznat jen žádné demonstrace, jen žádné protesty na ve
zlo od dobra. Vždycky tu byli lidé, kteří řejnosti - pak bvchom vůbec nemohli vystoupit
se snažili své svědomí řídit podle Boha,
veřejně na ochranu katolické mravnosti, protože
pěstovat ho a sami podle, něho žít. Dokona protiakce bude vždycky. Stojí-li však člověk u
losti sice nedosáhli - ale přiblížili se
výbušniny, skryté v zemi - a on n tom neví jí, předávali své štěstí, tj. Boha
nemůžeme si říci - nic mu nepovím, pak bv dostal
svému okolí.
sebevražedné myšlenky a schválně bv na výbušninu
Za druhé poslal Bůh lidskému pokolení po stoupnul. Stoupne-li na výbušninu bez tvého va
divné příběhy, roztroušené v pohanských ná rování, jsi spoluvinníkem na jeho smrti. Když na
boženstvích, o Bohu, který umře a vstane z ni stoupne vzdor tvému varování, jsi nevinen.
mrtvých, a dá lidstvu svou smrtí nový život.'Tedy - kdo jde na tyto filmy, i když už ví, že
Za třetí-Bůh si vybral jeden národ, jemuž jsou sprosté, nemravné a urážejí hluboce naše
po staletí doslovně"vtloukal do hlavy"po- náboženství, ten je sám vinen, když pošpiní
znání, že je jediným Bohem a to, jak se
svou duši..."
mají lidé správně chovat. Tímto národem by Augsburský světicí biskup Max ZiegeIbauer píše:
li Židé a "vtloukání"čteme ve Starém záko "Máme protestovat? Ano! Mají protestovat bisku
ně. Pak přijde skutečný otřes. Mezi Židy
pové a kněží? Ano! Ale laici ještě vín...Tím ne
se objeví muž, který mluví a jedná jako
děláme filmu propagandu. Účinný protest musí li
Bůh. Odpouští hříchy. Tvrdí, že existuje
dem otevřít oči a naučit je, aby rozeznávali
od věčnosti. Říká, že přijde jednou soudit duchy, t.j. ducha dobrého od ducha zlého...”
svět. - Panteista tvrdí, že i v něm je kus Když přišel film do Říma/Ave Maria/zaujal proti
Boha nebo že s Bohem totožný. Ale tento
němu sv.Otec jasný postoj. Ignorovaľ’katolické”
člověk, protože byl Bůh, nic takového na
hlasy, které film dokonce chválí a sjednotil se
mysli mít nemohl, protože v jeho řeči je
s věřícími, které toto rouhání bolí. Negativní
Bůh bytost mimo svět, která svět stvořila postoj k filmu měl úspěch, leckde byl zakázán a
a nikde jí není nic podobného ani rovného. od 3.června byl zakázán v celé Itálii.
Dosud o sobě nikdo netvrdil to, co tvrdil Oba filmy velmi bolestně zraňují náboženské cítě
o sobě Kristus.
ní lidi - a v téměř všech ústavách svobodných
Pošetilí lidé říkají:"Ježíš byl velký uči zemí je paragraf, který zakazuje hanobit nábožen
tel, ale ne Bůh." Ale podle toho, co Kris ské cítění občanů.
tus dělal a říkal, musel být Bohem - jinak
by byl lhářem, šílencem, který se pokládá

TATARSKÝ ČARODĚJ

V chýši byla podlaha vyložená bílým filoem a všu
Jsme u dědečka a u babičky. Jezdíváme k nim de ležely podušky na sezení. Bylo strašné horko
každé léto, o velikonocích a o vánocích.
a dusno, sotva se dalo dýchat.
Jsem vžd/dcy radostí celá bez sebe, když nás "To je moje nová žena. Marjemj pojči sem, "pokynul
trojka odváži od nádraží po silnici v tomto sotva třináctileté překrásné dívce s dlouhými,
nádherném Urale. Jakoby ta příkrá, pochmurná silnými černými copy. Měla červené dlouhé kalho
skaliska, terme modrá jezera a neproniknutelty a na krku skleněné perly.
né lesy byly mou skutečnou domovinou, a ne "Dal jsem za ní stádo koní, sto ovcí a imoho pe
velké, zaprášené město, z něhož jsme odjeli. něz !" Marjem stála se sklepeným zrakem. Vedle ní
Ľneš ráno přiběhla teta Anna Vasilijevna a jeho čtyři ženy, nejstarší vypadala jako čarodej
navrhla, aby nám dědeček půjčil koně, že po nice, Špičáky jí čouhaly z huby jako kanci. Na
jedeme k Tatarům. "Je tam spousta jahod! "za Marjem se všechny dívaly kysele.
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mávala tlustá tetička rukama jako větrníkem. Nu, obslužte hosty, "řekl muz tatarsky a zeny
Bratranec Tolja a já jsme spěchali k dědečko odešly. Jen Marjem zůstala.
vi a ten dovolil zapřáhnout Cikána. 0 devíti Napřed přinesly v dřevěných miskách kunys-sražené
jsme vyjeli. Babička nám dala jídla na týden kobylí mléko. Páchlo tak strašně, že jsem se na
Cikán je krotký, sami ho vedeme. Střídáme se ně ani podívat nemohla. Pak nám dali placky a jíd
každou verstu. Ale Tblja mě přelstil; když lo, které vypadalo jako housenky v medu. Achmet
se blíží milník, začne vyprávět Děti kapitá seděl proti nám, nohy křížem, a obsluhoval nás.
na Granta a já přehlédnu další verstu.
Když jsne dojedli medové jídlo, přinesli šašlik,
Sedíme na kozlíku, Irina, Nataša, maminka, kousky skopového zapečeného v rýži.
teta a mademoiselle ve voze. Jízda je zábav Po jídle jsme šli na jahody. Kolem bylo červeno
ná. U boroviny vidíme spoustu zajíců, kteří a člověk natrhal půl košíku, aniž by se hnul z
se vůbec nebojí. Zastavili jsme se, Nataša místa. Ale Tataři jsou na trhání lenoši.
chytla zajíčka, chtěla ho políbit na čumáček "Pozor, je tu moc hadů. Letos zemřelo šest lidí','
ale zvířátko ji kouslo a navíc uteklo. Po varoval nás Achmet. Maminka se tak lekla, že chtě
třeli jsme ránu jodem a Nataša celou cestu la okaněitě donů. Slíbili jsme, že budeme opatrní
srdceryvně plakala. Pak jsme dojeli k březo a měli jsme holinky z juchty; to nemohou hadi vy
vému lesu-ten patří už Tatarům. Je holý,lis stát. Když byly košíky plné, vykoupali jsme se v
tí ožraly housenky. Tataři jsou nesmírně chu‘jezeře a vrátili se do stanu. Vstoupili jsme a
dí, ale hrozně líní. Raději umřou hlady,než lekli jsme se. Achmet si rval vlasy a Marjem le
aby pracovali.
žela bledá na zemi:"Nehýbej se,"volal Achmet.
Po čase jsme spatřili vesničku Bsytkul.Vstří 3,Ct> se stalo?" ptali jsme se.
nám běžela horda Tatarů, divoce vřeštěla a "Marjem spala s otevřenými ústy a do úst jí vběh
ječela. Před nimi utíkalo prase a strašně
la zmije. Zahlédl jsem její ocásek."
kvičelo; bylo celé zakrvácené a Tataři po
"Pro Boha, co dělat?"křičel jeden přes druhého.
něm házeli kameny a bili ho. Seskočila jsem "Poslal jsem pro rnulaha, ten dovede všecko."
s kozlíku, maminka a teta mě sice volaly,
Mulah přišel. Když nás spatřil, podotkl:"Co jsem
ale já už byla u Tatarů a křičela jsem:
říkal - v naší vsi je zlý duch!"Pak se sehnul k
"Co děláte? Hned toho nechejte!"
dívce, která na něho zděšeně zírala. Slavnostně
Tataři na mě užasle zírali a prase, lupkají poručil Achroetovi: "Sedni na nej rychlejšího koně a
cí po třech nohách, zmizela v lese. Tu při jed po silnici tři versty. V pěti minutách a£ jsi
šel stařec v bílém turbanu a hezkém kaftanu, zpět!" Starý Achmet vyběhl jako posedlý, dal si
byl to mulah-duchovní. Poklonil se přede
přivést nejlepšího vraníka a odejel. Za pár minut
mnou a řekl:"Prase-zlý duch! Přineslo neštěs byl zpět.
tí do vesnice. Bylo ve středu naší vsi!"
"Dejte mi misku," poručil mulah. Podali mu ji a
Tu už dojel i náš vůz a mulah znovu vysvět on svýna odpornýma, kostnatýma rukama setřel z
loval to, oo mně. Nemohly jsme ho od jeho mí huby a těla koně bílou pěnu a dal ji do misky.
nění odvrátit a jely jsme dál k Achmetovi.
"Teči to vypij,"podal Marjem
Už bydlel v letním stanu,
strašlivý nápoj. Vzpírala se
říká se mu koš-je z bílé
ošklivostí, ale pak poslechla.
plsti a vypadá trochu ja
"Teä odejděte,"poručil mulah.
ko cukrová hcrnole. Achme
Za chvilku vyšel a držel za
tovi je sedmdesát let. vy
ocas šedočemého hada. Chvíli
šel nám vstříc, hluboko se
se na zmiji díval, jakoby ji
poklonil, takže se rukama
chtěl hypnotizovat. Zděšeně
dotkl země a řekl rusky:
jsme couvli. "Nařízněte kla
"Vítejte ve jménu Alahově
cek!" volal mulah. Přinesli mu
a vstupte do mé chýše!"
silnou hůl, zabodli do země a
sekerou naštípli konec.

Tam strčil mulah hadův ocas a přiskřípnul MODLITBA -dech duše
ho. Zvíře se zmítalo divoce sem a tam jako
bič a syčelo.Každý vesničan musel udeřit
CO JE MODLITBA?
hada prutem, aby ho ubili.
Modlit
se znamená mluvit s Bohem. Kdo odmítá mod
"To není had,"vysvětloval Mulah,"je to zlý
duch, který sem přišel v praseti. Když ho litbu jako nesnyslnou a bezcennou, má špatné po
všichni vesničané zabijí, bude ves od klet jem o Bohu; je materialista, pantheista nebo ate
ista. Není-li Bůh osobní, nadpřirozený duch, ne
by osvobozena."
Nemohla jsem se na to dívat. Had je přece může brát na vědomí volání člověka.
také zvíře a ta se nemají mučit. Vstoupila Modlitba je základ a tep náboženského života a
jsem do stanu. Marjem ležela na zemi bledá kite ke všem milostem. Je v podstate človeka.
Vždycky se lidé modlili. Dojemné modlitby se nám
jako mrtvola; nad ní se skláněl Achmet.
"Uštkl ji ten had?"ptala jsem se.
26 zachovaly v indických Védách, řeckých chórech a
zbytcích starogermánských hymnů. Ale žádná mod
"Ne. Allah je veliký. Div neumřela stra
litba se nedá srovnat s modlitbami v Písme sv.,
chem! "
V tom okamžiku se před stanem ozval divoký které je vnuknuto Duchem sv., se žalmy a Otčená
šem, kterému nás naučil sám Kristus.
výkřik. Vyběhla jsem a zůstala stát jako
školou modlitby jsou proto modlitby Písma sv.a
sloup před iralým chlapcem, který strašně
církevní liturgie. Svobodné formulování modlitby
plakal.
"Proč jsi chodil tak blízko? Podráždil jsi znamená vždy nebezpečí jednostrannosti, které mů
zlého ducha! Tak, teč musíš zemřít!"volal že být nehodné Boha a nedůstojné člověka.
mulah.
NÁMITKY PROTI
MODLITBĚ
Chlapec zvedal pravou ruku, která rychle
PROČ
SE
MODLIT?
POMAŽEME
SI
SAMI !
otékala. Žena v hadrech se vrhla k dítěti,
kvílela a plakala a padla před mulahem na V katechismu jsme se učili, že Bůh ovládá svět a
kolena. Mulah stál s kamenným obličejem a vede stvořené věci k jejich cíli. Je to Božská
ani se nepohnul. Tu k němu přistoupila na Prozřetelnost.
še maminka:"Odvezte chlapce na koni do ne Stará moudrost zní člověku technického věku tro
mocnice. Někdo mu musí hned vyssát krev z chu dětinsky a naivně. Dřívější lidé, víc připou
taní k přírodě, cítili, že jsou závislí na Bohu.
rány nebo ji vypálit žhavým železem!"
"Ne,"řekl mulah,"musí zemřít. Zlý duch při Všude větřili Boha či tajemné mocnosti a chránili
se proti nim modlitbou, zaklínáním, nebo je chtě
šel do naší vsi. Někdo zemřít musí. Když
li získat obětmi a dobrými skutky. Technika a
ne tento, tak jiný."
Naše prosby nic nepomohly. Chlapec se sví stroj-zdá se-přírodu ovládly a tím osvobodily
člověka od Boha, líněji si pomoci sami!
jel na zemi a řval bolestí.
"Mami, ječme rychle dcmů. Už to nemohu vy Naši předkové vzývali před, požárem sv.Agátu či
sv. Floriána. Moderní člověk vezme Minimax a hoto
držet!" prosila jsem.
Nedalo se skutečně nic dělat. Odjeli jsme vo! Nebo zavolá hasiče, V nejhorsím je tu pojiš
tění proti ohni. Co se nám může stát? Nač se
a ještě dlouho jsme slyšeli zoufalý křik
ubohého chlapce, Celou cestu jsme mlčeli. ještě modlit?
Když se ukázal blesk, naši předkové se pokřižova
Právě tu byl Achmet. Donesl nám pláště,
li, vzali svěcenou vodu, modlili se
které jsme v tom vzrušení zapoiměli ve
před křížem: "Od blesku a nepohody
stanu. Sdělil nám, že chlapec za tři hodi
vy svobod nás, Pane!" My víme, že
ny v hrozných bolestech zemřel.
před bleskem nás chrání hromo
svod. Vysílačky oznámí lodi, že se
Achmet nám dnes přinesl mladé kohoutky,
blíží tajfun a ta změní kurs.
pět kopějek za kus. Dědeček koupil padesát
Stání si cenili požehnání. Na dve
kusů. Kupuje vždycky u Tatarů, i když sám
ře horských chat dělal kněz kříž,
má drůbeže na sta, Ale on ani babička ne
konaly se průvody po polích. My
přenesou přes srdce, aby některé snědli.
budujeme zábrany proti lavinám,
S velkou radostí jsem se dívala, jak krmí
pečujeme o hygienu a. nemoci, vy
kuřátka prosem a vařenými, na kousíčky krá
hubíme léky a očkováním!
jenými vejci. Jsou tak roztomilá, když se
Snad bývali lidé dřív trochu
seběhnou a volají Píp Píp, Jedno kuřátko
naivní a lehkověrní. Dnes se
krmím sama. Nenůže pořádně zobat. Má horní
člověk poučil a je sebejistý.
část zobáku rozpolcenou a dolní část vnik
A PŘECE- moderní člo
ne nezi obě poloviny. Je to komické a i
věk dojde k hranici, kdy je
smutné, Dala jsem ubožáčkovi jméno"orel".
bezmocný. Jen si přečtěme v
ALJA HA C H MAN O V Á
novinách kroniku o neštěstí:

nezůstává nevyslyšena.
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PROČ TEDY NĚKDY b9h naše M3DLITBYNEVYSĽYŠÍ ?
Buä proto, že se modlíme jako hříšníci,tj.nepřátelé Boží.
"Můžete se modlit jak chcete, nevyslyším vás, protože va
še ruce jsou plné krve. "/Iz 1, 15/.Je-li vysílačka modlit
by, duše, hříchem poničená, Bůh ji neslyší. "Když prosíte,
nic nedostáváte, protože prosíte špatné; chcete to potom
rozplytvat na své špatné žádosti. "/Jak 4,3/. Pravým úče
lem modlitby je oslava a uznání Boha. "Srdce těchto lidí
visí na modlách; mám jim odpovědět, když se mé ptají?/Ez
14. 3/. "V nekajícnosti mé
budete volat a já vám ne
odpovím! "/Přís l 1,28/.
Kromě sobectví je silnou
poruchou vysílačky naší
PROČ SE MODLIT?BŮH VÍ VŠECHNO!
duše tvrdost srdce: "Kdo
Boha svou modlitbou neinformujeme, zacpe své uši k volání chu
ale prosíme o vyslyšení. I rodiče dych, ten také bude volat
vědí, oo děti potřebují, a přece a nebude vyslyšen. "/Přísl
dětí prosí a děkují.
21, 7 3/. Nemažeme se modlit
"jako i my odpouštíme naNEMUSÍM SE MODLIT! NIC NEPOTŘEBUJI
V první třídě se ptal pan kateche ’ šim viníkům"a naše srdce
je plné nenávisti. Také
ta dětí, jestli se modlí. Jeden
špunt řekl: "Tatínek povídal, že se u prolhaných vysílačka ne
modlit nemusíme, máme peněz dost!" funguje: "Lživé rty jsou
Bohu odporné! "/Přisl 12/.
Bohatí si myslí, že modlitba je
Musíme
se tedy osvobodit
jen pro chudáky, že ti se mají
modlit, aby se zbavili bídy. Jako od hříchu a nelásky.
"Zůstanete-li ve mne a
by v Otčenáši byla jen prosba:
zůstanou-li
ve vás moje
"CHLÉB NÁŠ KAŽDODENNÍ DEJ NÁM
slova, můžete prosit oč
DNES!" Modlit neznamená žebrat!
Je modlitba chvály, díků, smíření, chcete, a dostanete to!"
15.7./
prosby. Mnozí znají jen modlitbu B/Jan
ŮH NÁS NEVYSLYŠÍ, KDYŽ
prosby a to jen za pozemské hodno
ty. "Vás nebeský Otec přece vz, co SE MODLÍME ŠPATNĚ. Někte
potřebujete!"-tedy nemáme ho zasy ří křesfané odhrkávají
své modlitby jako na
pávat jen prosbami, nýbrž ho i
modlícím
mlýnku budhistu.
chválit a oslavovat.
"Tento
lid
mé ctí sice
A co děkovná modlitba? Spasitel si
slovem, ale jeho srdce je
hořce posteskl, že z deseti uzdra
vených nemocných jen jediný mu po- ode mne daleko'.'/Mt. 15. 8/"Kdo se špatné modlí a očekává
vyslyšení podobá se človéku, který sype do mlýna špatné
děkoval/Ik 17,17/. A máme také
dost hříchů, abychom prosili o od zrní a očekává dobrou mouku. "/Sv.Bernard/. "Zbožnému Otče
náši Bůh neodolá. "/Alban Stolz/.
puštění pro sebe i ostatní.
MÁME SE MJDLIT VYTRVALE. Známe evangelium o neodbytném
MODLENÍ PŘECE NIC NEPOMÁHÁ!
příteli, který klepal tak dlouho na dveře, až mu jeho pří
Nejdokonaleji se modlil Kristus.
tel otevřel a dal tři chleby/Ik 11 6-8/. Když nás Bůh ne
V tichu noci, v odloučenosti pouš vyslyší, nesmíme hned stávkovat. Ani předpisovat Bohu kdy
tě, na vrcholku hory, a getseman- a jak nás má vyslyšet. Judit kárala představené Bethulie,
ské zahradě, jeho děkovná modlit kteří se rozhodli vzdát se Holofemovi, jestli jim Bůh do
ba a přímluvy, jeho modlitba před pěti dnů nepošle pomoc. "Mnoho zmůže vytrvalá modlitba
smrtí. Dělal snad něco nesmyslné spravedlivého! "/Jak 5,16. Srovnej Řím 12.12/.
ho, co nepomáhá? Zde platí příslib Vytrvalý se modlí, i když Bůh ho hned nevyslyší. Vzorem
Kristův: "Kdo prosz, dostává!"Lk 11 vytrvalé modlitby je sv.Nbnika. Osmnáct let se modlila za
10-. "Proste, a bude vám dánoIMt 7, obrácení syna Augustina. Ale syn byl stále horší a horší.
7.-"Ano, skutečné, řzkám vám:Bude- Biskup, kterému si posteskla, řekl:"Matko, utěš se. Dítě
ze-li Otce o něco prosit, dá vám matky, která se tolik modlí, nenůže být zavrženo!" Augus
to v mém jménu. "Jan. 16,23.-Vine ze tin se skutečně obrátil a stal se jedním z největších
zkušenosti, že většina modliteb
světců a církevním učitelem. Plynou-li Boží hodiny poma
lu, nesmíme se hned unavit: "Zkouším vaši víru!"

vykolejení vlaků, výbuchy, doprav
ní neštěstí, krupobití, laviny,ze
mě třesení, záplavy, velká horka
nebo velké mrazy.
Jsme prostě připoutaní k určitým
skutečnostem a zákonům přírod,
které žádná technika zatím nepře
koná. Ještě stojí slovo"nevyléči
telný'^ lékařských knihách, naši
lékaři nebudou nikdy bez práce,sa
natoria a nemocnice budou zdobit
naše města.
Je tedy ještě hodně oblastí, kde
máme svázané ruce,tj.jsme odkáza
ní na pcmoc Boží.

Bůh nevyslyší nejen modlitby hříšníka
prosebnou, ale i modlitbu chvály, dí
nebo modlitby špatné, jde také o to,
ků a smíření.
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oč se modlíme. ČASTO NÁM DÁ NĚCO LEP
NÁŠ
VZOR
V
MODLITBĚ
JE
PAN
JEŽIŠ!
ŠÍHO, NEŽ OČ PROSÍME. Některé modlit
Nejdůležitější rozhodnutí svého živo
by vyslyšet nemůže, např.aby někdo
ta začínal a provázel modlitbou: modnezemřel. Někdy prosí dva o něoo pro
lil se před svým veřejným vystoupením,
tichůdného: sedlák o déš£, výletník o
modlil se před svým křtem, před volbou
pěkné počasí. Ale ani tak není naše
apoštolů,
při poslední večeři, modlil se
modlitba marná; dá nám něoo jiného.
před svým utrpením i v hodině své smrti. Na
"Lékař si také nedá poroučet nemocným.
I když vidi, jak pláče, raději jedná podle učil své učedníky modlitbě a žádá modlitbu po
zdravotnich předpisů, než aby se dal obměk nás všech'."Bdete a modlete se!"/Lk 256/. "Modle
čit jeho slzami. Takovou pevnost nenazýváme te se bez přestání. "/1 Sol 5, 12/. "Můj dům je
dům modlitby, "/Lk 11,47/. Bůh nežádá modlitbu
tvrdosti, ale láskou k bližnimu. "/Sv. Jan
kvůli sobě, ale pro naše dobro:"Je-li někdo smut
Zlatoústý/.
Podívejme se znovu na sv.Moniku. Augustin, ný, modli se!"
známý učitel v Karthagu, se rozhodl, že po V podobenství o FARIZEOVI A CEINÍKOVI/Lk 18,11/,
jede do Říma, aby byl ještě slavnější. Mat nás Pán učí, že ne moho slov, ne chvástání jsou
ka se oelou noc modlila, aby syn neodjel,
znamením křesťanské modlitby, ale uznání vlastní
a ráno se dověděla, že už je pryč. Proč Bůh nehodnosti a potřeby pomoci. Sv.Lukáš mluví o
její modlitbu nevyslyšel? Protože v cizině vytrvalosti, s kterou máme Boha prosit.
se setkal s milánským biskupem sv.Ambrožem, MODLITBA NEZASTARÁ! Není to maření vzácného času
jehož výmluvnost ho přivedla na lepší cestr •Jistě - člověk může lecčehos dosáhnout vlastními
Napsal:"<í Pane, ty jsi nevyslyšel tehdy
silami, ale i dnes jsou pro lidi cíle nedosaži
prosby mé matky a dal ji za to to, oč stále telné. Vlastním úsilím jich nedosáhneme, jen
prosila. "
modlitbou.
Sv. Jan Zlatoústý říká právem: "Když nám Bůh
nedá, oč prosime, dá nám něco lepšiho. " Ta- KDO PROSÍ, DOSTANE! Kdo neprosí, mnoho nedostane.
dy i nevyslyšení je v hlubším siryslu vysly Nemůžeme ovšem očekávat, že Bůh splní všechno a
šení. Sv.Gertruda píše: "Jednou jsem se pta hned. Bůh není automat, do kterého hodíme modlit
la Pána, co je platné mým přátelům, když se bu a vypadne splnění naší prosby. Nesmíme snižo
za ně tolik modlim a ovoce nevidim. Pán mě vat modlitbu na kouzelné formulky.
poučil podobenstvim: Když ditě dostane od SPRÁVNÝM OBRAZEM BOHA JE OTEC. Ale ani nej lepší
cisaře obrovské statky a vráti se domů, kdo otec nesplní všechna přání svých dětí. Někdy by
vidi tyto statky na ditěti? Nediv se, že
jim tím ublížil. Nebylo by to pedagogické.
lidskýma očima nevidite ovoce svých modli
teb. " Čím lépe se kdo modlí, tím je světěj- ÚČEL MODLITBY NENÍ POZEMSKÉ ŠTĚSTÍ. Modlitba se
ší. Žádná modlitba není bezvýsledná, i když má zaměřit v první řadě na věčnost. Dokonalejší
než soukromá modlitba je modlitba liturgická,
je způsob vyslyšení skrytý. Sv.Tterezička
řekla: "Jak mnoho dnes skrytých souvislosti modlitba Církve.
Je i NĚMÁ MODLITBA. "Touha se modlí stále, i
poznáme později? Často mi napadá, že za
když jazyk mice. Toužíš-li, modlíš se stále.Mno
všechny milosti děkuji modlitbám pokorné
zí volají hlasem, ale jejich srdce je nemá. Ale
duše, kterou poznám až v nebi. "
rty jiných mlčí, avšak volají v svaté zbožnosti
Tedy: MODLEME SE PLNI D0VĚRY, NIC NA BOHU a Bůh je slyší. Mnoho lásky, ne mnoho slov, když
NEVYNUCUJME, ALE ŘEKNĚME S KRISTEM: "OTČE,
se modlíš!"/Sv.Augustin/.
NE JAK JÁ CHCI, ALE JAK TY CHCES1"Kdo přichází s čistým srdcem, dobře a vytrvale
I pro dobré křestany je nebezpečná ÚNAVA Z se modlí, je vždy vyslyšen, i když ne hned a
MODLITBY. Někdy mají dojem, že mluví
někdy lépe, než zač prosil. Nebo se mu to
do telefonu a nejsou si jisti,
připíše na"konto"v nebi. Nejsou to zadní
jestli někdo u druhého sluchát
vrátka, vymyšlená teologickými hlavičkami
ka poslouchá. A i když poslou
Jen tímto postojem se ukáže, jak věříme
chá, zajímá se o naše potřeby?
A NAKONEC: MODLITBA NENAHRAZUJE PRÁCI
Modlit se bez důvěry modlitbu
Bůh nekoná za nás to, co můžeme udě
v zárodku ničí. Tvá důvěra ne
lat sami. Např.mír ve světě má smysl
smí zakolísat, tvá jistota je
jen tehdy, když ten, kdo se modlí,se
v Bohu!
snaží žít v míru se všemi.
PRAVÁ MODLITBA JE SPOJENÁ S LÁSKOU K
MODLITBA MÁ VŽDY SMYSL! Jen v
BLIŽNÍMU. Itedy: MODLI SE A PRACUJ! ní nesmíme vidět jen modlitbu
jak říká heslo sv.Benedikta.
P.K.PALM

SV. MIKULÁŠ Z FLÜE

25.9.

Sv.poustevníka pozvedl k slávě oltáře r.1947 Pius XII. Už předtím ho uctívali jeho krajané,
katolíci i evangelíci, ba pokládali ho už za jeho života za světce, což je případ velmi
vzácný. Jeho socha byla postavena ve vládní budově v Bernu-hubená, vysoká postava v hrubém
oděvu poustevníka-ctili ho tedy i jako jednoho z největších synů vlasti. Je hlavním patřeném
Švýcarska. Zobrazuje se jako vousatý poustevník s holí a s růžencem, nebo jak stojí u poto
ka s dřevěným pohárem nebo vedle ostnatého keře-do něhož ho podle legendy uvrhl dábel.
Jeho hrob ve farním kostele v Sachseln, kantón Unterwalden, je cílem imoha poutníků.
Narodil se jako syn Heinricha Icsenbruggera/nebo Leonpontini, rodina byla původem italská/
ve Flůeli u Sachseln. Dodnes tam stojí jeho rodný dřevěný dům a nedaleko dům, kde bydlel
se svou manželkou a dětmi. Do padesáti let žil jako sedlák, měl 10 dětí a úřad radního a
soudce. Živě se podílel na veřejných záležitostech svého kantónu. V Curyšské váloe/1436-1446
bojoval statečně a čestně. Při tažení proti Rakousku byl vyznamenán zlatou medailí, protože
když jeho krajané chtěli zapálit klášter Údolí sv.Kateřiny, kde se zabarikádovali vojáci
knížete Sigismunda z Rakouska, postavil se proti tomu a klášter zachránil. Jako voják tak
vyniknul, že ho po návratu povýšili na důstojníka. Celý kantón si vážil jeho rozvážné,chyt
ré hlavy a ohnivého vlastenectví. Tehdy už začal podvědomě toužit po poustevnickém životě a
propadal proto občas hluboké melancholii. Bylo-li však třeba zlepšit věci tohoto světa, nevzpíral se. Zastával úřady vážně a odpovědně. Později mohl o sobě říci:"Nikdy jsem nehleděl
na osobu a nikdy jsem se neodchýlil od spravedlnosti..."
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Jeden z jeho nejstarsích životopisců vypravuje:"Za onoho času šel bohulibý muz na svůj sta
tek pracovat. Tu slyšel hlas:"Naivní člověče! Věnuj svou pozornost jen vůli Boží a nespolé
hej se na vlastní sílu a moc..." Pokárán tímto hlasem, věnoval majetku menší pozornost. A
dostával víc božích milosti a neměl už radost z tohoto světa a přebývání v něm."
Tak si Bůh připravil Mikuláše k tomu, aby následoval volání jeho milosti a odloučil se od
tohoto světa. Nemohl to však udělat bez dobrovolného souhlasu své manželky. Bylo pro něho
těžké, žádat od ní takovou obět, ale ještě těžší to bylo pro Dorotku, která ho celým srdesn
milovala. Kronikář píše:"Ale žena nechtěla bránit manželovi, aby následoval boží povolání,a
nechala ho proto odejít, aby uskutečnil své únysly. (pustil tedy otce a bratra, ženu a dětí
a šel do samoty, ale "pokračuje text první církevní knihy Sachseln z r. 1485, "stalo se ku po
divu všech, že vzdor přilnutí jeho vlastních, nikdo se jeho únyslu neprotivil. Snad tušili,
že Pán s ním má zvláštní únysly..."
Když zajistil Mikuláš manželce dobrou budoucnost a každému dítěti určil příslušnou část ma
jetku a svého ještě žijícího otce a bratra prosil, aby o jeho lidi pečovali, přestěhoval
se "lesní bratr", jak mu tehdy říkali, nejdříve do Lothrinska, ale pak se vrátil do vlasti.
Bylo mu zjeveno, aby ze své země neodcházel. Napřed přebýval na horské pastvině, zvané
"Klúster"-která mu patřila. Zpráva o tom vzbudila takovou pozornost, že denně tam chodívalo
množství lidu, aby se na zvláštního člověka podívali. Proto se chtěl Mikuláš tajně vzdálit.
A znovu se mu zjevilo místečko, kde má zřídit poustevnu; viděl čtyři zářící paprsky z nebe
nad hrůzným "Ranftem", které označovaly místo, kde chtěl Bůh, aby se usídlil.
Zde žil bratr Mikuláš skoro dvacet let sám. Nejdříve sídlel v boudě, kterou si sám vystavěl,
později mu dali zbožní poutníci vystavět nalou poustevnu, vysoký muž se v ní nemohl ani po
stavit. Byla to místnost bez stolu, bez postele, bez krbu. Když se chtěl vyspat, lehl si na
holou zem nebo se opřel zády o zed. Později dostal vlastního kněze, který pro něho denně
sloužil mši svátou a podával mu sv.přijímání, které bylo až do smrti jeho jediným pokrmem.
Jeho mimořádný půst je zaručen původními doklady a uznávají ho i nepřátelé Církve. On sám
se postu nikdy nevzdal:"Omilostnění z nebe a ne silácký kousek, to se odehrálo v hlubinách
Ranftské pustiny,"říká Walter Nigg/evangelík/. A dále: "Tento zázrak byl jasné znamení, na
mířené proti přejídání rozpadlého světa."
Do jeho samoty přicházelo mnoho návštěvníků, všude se mluvilo o jeho zázračném postu a pros
té moudrosti Měl také" dar rozlišování duchů, daleko přesahující jeho vzdělání." Bratr Klaté
byl těšitelem ustaraných a pomoc hledajících, pomocník v nouzi a nebezpečí, zázraky a mod
litbou, otcem a rádcem vlasti, vzorem velkých ctností. Když málem došlo k válce kvůli přije
tí nebo odmítnutí Freiburgu a Solothurnu do společenství v r.1481, zprostředkoval pro zase
dání ve Stansu návrh na sjednocení a jeho návrh byl přijat. Kantóny se mířily. Do jeho smrti
ho uznávali za otce vlasti, často zachránil švýcarské společenství. Zemřel 21 .března 1487
po těžké chorobě v sedmdesáti letech v Ranftu. Truchlilo po něm celé Švýcarsko.

TRAGICKÝ OSUD TEILHARDA De CHARDINA
Narodil se v šlechtické rodine, byl nesmime nada 12. srpna 1951 odsoudit Pius XII .Teilharný, "k uzoufáni hodny", stovkami poct zahrnutý je jovo ušení encyklikou Humani generis.
zuita, zářiči jako hvězda na prorokove nebi. K je V roce 1951 dal Teilhard své sekretářce
ho dílům se vyjadril učitelský úřad Cirkve. Něko Jeanne Mortier plnou moc, tyto zakázané
likrát ho napomenul a v roce- 1962,sedm let po jeho a učení Církve odporující knihy po jeho
smrti, ho stihl největší trest, monitum sv .oficia- smrti uveřejnit. Tedy svůj osobní - tím
nyni kongregace pro učeni viry: "Jistá dila patera néne řeholní - slib nedodržel.
Teilharda de Chardina, některá vydaná posmrtně, by ?. 1955 - pred třiceti lety - Teilhard de
la zveřejněna a našla uznáni, které nemůžeme ne Thardin náhle zemřel, ranila ho mrtvice
chat bez povšimnuti. Nezávisle na úsudku, který se ve společnosti. V dobé II.Vaticana se ob
týká positivně vědecké části jeho dila, ukazuje se jevily na trhu jeho knihy. V r.1962 vyšlo
v oblasti filosofie a teologie jasně, ze výše uve nonitum/varování/ sv.oficia. j Sarten.
Teilhard de Chardin uvedl svou naukou
dená dila obsahuji takovou dvojsmyslnost a navíc
ještě tak těžké omyly, že jsou proti učeni katolic do pohybu kámen, který strhnul i jiné
a v různých obměnách a pokračování je
ké viry. Nejvyšši kongregace sv.Oficia proto žádá
všechny ordináře, představené řeholnich řádů, semi ho filosofie a hlavně teologie poni
nářů a rektory universit, aby chránili ducha zejm. čil Kristovu vinici - Církev.
mladých lidi před omyly, která obsahuji dila pate Z této katastrofy, v níž zahynulo imoho nesmrtelných duší, se Církev nyní
ra Teilharda de Chardina a jeho přívrženců. "
/Osservatore Romano, 30.června 1962/.
30 pomalu vymaňuje - bořit je rychlejší
Teilhard měl andělskou povahu a byl pokoušen stej než stavět. V případě Tteilhardově si

Matka Církev nemůže vyčítat, že by za
ně jako andělé. Jako zlý anděl se vzepřel proti
nedbala povinnou péči o duchovní zdra
Bohu, tak měl Teilhard pokušeni vzepřít se také
proti Bohu. Zdálo se, ze bouře modernismu zdánlivě ví věřících.
jesuitu Teilharda sotva vzrušila, ale v jeho duši
se odehrával obrovský zápas. Musel bojovat proti HRDINOVÉ VÍRY
náboženskému pra-pokušeni, proti panteismu./Bůh a Před 10 lety zemřel ve vyhnanství kardi
hmota jsou jedno/. "Věčná hra oslněné a nesmírné nál Josef MINES ZENIY. Po svém vysvěcení v
pokušeni. " "To je tajemný pramen, který později ži r.1915 učil napřed náboženství, později
vil jeho vášeň pro pojem"vývoje", chopil se tohoto se stal farářem v Zalaegerzegu a po 25 le
slova jako vše vysvětlujícího klíče a základu své tech biskupem ve Veszprem. Tam ho fašisté
ho pozdějšího systému."
zatkli a uvěznili.
Nyní vidi Teilhard v Bohu jen"velkého jednolitého V r.1945 se stal arcibiskupem ostřihom
Boha minulo s ti, který se stál duši světa."
ským, za rok kardinálem a knížetem-primaOsobni, nadpřirozený Bůh se pro něho stává "Bohem',' sem v Madarsku. Jeho vystoupení pro práva
sídlícím ve světě, immanentnim"Bohem'.' Pise: "Má úlo a svobodu víry mu vyneslo veřejný procesha je: pokorně úsilovně a věrně v sobě onu mystiky, už r.l945-a odsouzení na doživotí.
která Boha vášnivě zvětří a zmocni se v každé pod Za madarského povstání v r.1956 ho osvobo
statě a v každém jednáni a zároveň ji udělat tak dili a podařilo se mu uprchnout při poráž
přitažlivou, jak je jen možno. " To byl rozhodující ce povstání na ES vyslanectví. Zde žil
krok v Teilhardově životě. "Za letnich týdnů v
15 let.
Jersey dokončil svou největši báseň"Hymnus na. hmo Na výslovný rozkaz Pavla VI.jel v r.1971
tu", záhadný, prorocký sled, obrazů svého osudu.
do Říma. Protože však ho vláda nerehabiliJako profesor geologie vykládal svým studentům dě tovala-a navíc byl jistým kruhům ve Vatidičný hřích vývojovým způsobem a. to odporuje učeni káně nepohodlný-zklananě po měsíci odejel
Cirkve. Jeho predstavený ho vypověděl z Francie,
do vídeňského Paznanea. V r.1974 ho zba
Jako paleontolog hledal na celém světě zkaměněliny, vil Pavel VI.-i když si ho cenil jako vyz
aby dokázal své učeni, ze se nižší bytosti změnily navače a mučedníka dnešních dob-z "pasto
ve vyšší. Nikde nenašel zkamenělinu, která by byla rálních důvodů"úřadu arcibiskupa a prima
důkazem vývoje a jeho "náboženství vývoje". Země, ve se Madarska. Rok poté zemřel kardinál-ozkteré je skryta minulost, vydávala ze svého lůna doba Církve-vypuzen vlastí a odstrčen
jen svědectví stvořeni. Teilhard hledal důkazy pro Církví-ve Vídni a byl pohřben v kapli sv.
ti stvořeni a proti osobnímu, nadpřirozenému Bohu. Ladislava v bazilice v Mariazell.
o
Země, minulost ho zklamala, proto později Teilhard
Před 25 lety zemřel mučednickou smrtí v
nenáviděl "minulost nenávisti často děsivou. ”
Jeho knihám odepřela Cirkev své schváleni/imprima- komunistickém vězení řecko katolický bis
tur/. 22. srpna 1947 mu pisemně generál rádu Janss&i kup z Prešova PAVOL GOJDIČ, O jeho smrti
jsme uveřejnili delší článek, nyní uveřej
zakázal znovu dát z nuky něco teologického nebo fi ňuje o něm časopis MÁRIA 7/8 č. Skonal
losofického. 25. záři slibil Teilhard, že "poslechne".
17.června v Leopoldově.

DITĚ POTŘEBUJE SLOVA

ZNÁME SVOU VÍRU?

Ve třech či čtyřech letech se obrací dětská
pozornost na jiné pole: k řeči, k jazyku.
Slova nabývají pro něj důležitého vyznánu,
aby ovládlo věci a dovedlo s nimi zacházet.
I malé dítě miluje slova: miluje je sány pro
sebe, pro rozkoš, kterou mu dávají, když se
vyslovují a působí silným a jemným mechanis
mem na jeho vůli. Rádo poslouchá stále stej
né hlásky. Okouzluje je různost pocitů, vzni
kajících při naslouchání: zvuk, rytmus, sí
la hlasu. Řeč je pro něho zdrojem radosti.
Tato "chu£" pro slova je v něm pořád, ne
ustále se pokouší napodobit zvuk slabik. K
tanu přistupuje ještě jiná radost, totiž že
vidí obrazy, které vznikají v jeho předsta BŮH STVOŘIL ČLOVĚKA
vivosti při vyslovování slov. Slovo buduje,
"Bůh, Pán, vytvořil člověka z prachu zeme a
tvoří věci v jeho myšlení.
vdechl do jeho nozder dech života."/Gen 2.7./
NAPODOBOVACÍ INSTINKT. 31
Člověk se skládá z těla a z duše. Duchová duše
Jen tento instinkt ponéhá dítěti, aby napo je nesmrtelná; ná rozum a svědomí, vůli a cit.
dobilo slova toho, kdo se ho snaží naučit
Člověk má budovat z pověření Božího zemi: "Podmaň
mluvit. Když řekneme slovo a opakujeme ho
te si ji."/Gen 1,28/.
několikrát, řekne ho dítě svým způsobem. Po
Z ČEHO SE SKLÁDÁ ČLOVĚK?
malu chápe, že každá věc, každá bytost má
své jméno. Toto poznání mu pomalu odhaluje Člověk se skládá z tela a duse.
tajemství a napodobovací instinkt mu pomá JAKÁ NEJCENNĚjŠÍ DAR DAL BŮH PRVNÍM LIDEM?
há, zmocňovat se slov. Poznáním do něho
Bůh dal prvním lidem život milosti a k tomu ráj.
zvolna vnikají pojny.
Každé slovo má pak své jméno a toto jméno
ČLOVĚK BOHU ODPORUJE
se mění v myšlenku, ideu, vyslovujeme-li
Bůh dal prvním lidem možnost, rozhodnout se mezi
jméno, pomáháme tvořit v jeho nysli bytí.
Říkáme-li dítěti jméno věci, dáváme mu pro životem a smrtí. Ďável se ze závisti pokusil je
svést k neposlušnosti vůči Bohu. První lidé chtě
středek, aby se věci zmocnilo.
Právě tak činnost jeho snyslů už není snaha li být jako Bůh, Bohu rovni, nechtěli mu sloužit
po ovládnutí světa - nyní začíná věci zkou a kromě toho jedli zapovězené ovoce. Adam a Eva
mat tím, že proniká do jejich jmen. Učit se zhřešili těžoe svobodnou vůlí vůči Bohu; tak po
jména věcí kolem sebe je hlavním zaměstná vstala první vina, prahrích.
ním dětí tohoto věku.
CO LIDE ZTRATILI PRVOTNÍ VINOU?
Tím si také vysvětlíme, proč se v těchto le Prvotní vinou ztratili první lide' život milosti
tech dítě neustále ptá CO JE TO?
zvláštní dary rajského období.
Ve třech či čtyřech letech jen zřídkakdy
projeví zájem o skutečnou příčinu jevů nebo Rozum se od té doby lehce múze zmýlit, vůle je
věcí. Cítí spíš potřebu znát jména a touží nakloněna k horšímu, tělo může onemocnět, musí
snášet obtíže a nakonec zemřít, První lidé ne
slyšet je zno
mohli předávat dál život milosti. Tento dar ztra
vu a znovu.
till. Dědičná vina se zároveň stala dědičnou ško
Jakmile se jmé
dou, vedla od Boha a celé lidské pokolení bylo
na " zmocní " začí
vyloučeno z možnosti dostat se do nebe."Neposluš
ná ho užívat a
nostl jednoho človeka se celé množství stalo
opakovat. Čím
hříšníky... "/Rlm 5,19/.
víc ho vyslovu
je, tím víc se
V ČEM spoČÍVá dĚdiČná VINA?
věci zmocňuje
\Dedičná vina spočívá v tom, ze jsme pro Adamův
a stává se ja
Ohřích přišli na svet bez posvěcující milosti.
koby jeho ma
Bůh není povinen nikomu dávat milost a věčný
jetkem. Jakmi
život v nebi.
le ovládne jmé
no, věc mu
osobně patří.

TY JSI SKÁLA!

EVA FUCHSOVÁ

11.4. t.r. zemřela v Hamburku na vý
ron
krve do mozku jediná dcera slav
HILARIUS/19.11.461ného konvertity
29.2.468/.
ze židovství a
Tento Sardiňan byl
vynikajícího ka
vyslancem Lva Veli
tolického publi
kého na Lupičské
cisty Dr. Alfre
synodě v Efesu, kde
da Fuchse EVA
div nepřišel o ži
JANOT-BAUER. Le-(
vot. Pokračoval v
tos jí bylo 60
dráze svého předchůd
let. Užívala jmé
ce a zakročil proti
na své milované
arianismu, jenž zno
profesorky z gym
vu zvedal hlavu. Má
nasia paní Ja
lo papežů ranného ob
no t. - Její
dobí vyzdobilo koste
otec zemřel v
ly Církve Říma tak um
nacistickém kon
leckými díly, jako
centráku mučednic- —
Hilarius. Vystavěl
kou smrtí, jako obet své židovské ra
mj.dvě oratoria sv.
sy a katolické víry. Nacisté ho v
Jana Křtitele a
mraze tak dlouho polévali vodou, až
apoštola Jana u la
umrznul. Vyučoval na novinářské sko
teránského baptiste
len, napsal řadu vynikajících knih,
ria.
z nichž září jeho láska ke katolické
SIMPLICIUS./ 3.3 .468 - 10.3.483./
32 víře. I jeho paní byla činná v kato
Musel bojovat proti podpoře východní říše
lické akci. Ve vlasti se shromažduj e
ve prospěch monofysitisrnu. Za jeho vlády se nebo shromazdovaZ materiál, k jeho blahořečení.
stal 23.8.476 římským císařem král Germánů, Jeho dcera měla těžký život, zůstala v byte po
Odoaker, který se usadil v Raveně; posled odchodu otcove do koncentráku sama. V Hamburku
ní císař Romulus Augustus byl 4.10.sesazen. si udelaZa zkoušky jako kosmetička a otevřela
V r.482 vyhlásil císař Zeno I.z Byzance
si kosmetický salon. At odpočívá v pokoji.
tak zv.Henolikon, interdikt nad dekrety
Chalcedonského sněmu, kterým je zavrhoval
Můj bratr dooral a vypřáh koně...
a to mělo za následek odpad od Říma. Tato
Tak tomu bývávalo kdysi dá\/no
ZÁŘÍ
první odluka se nazývá podle konstantinonež
se
zrádní
oceloví
brouci
polského patriarchy také Acaciovo-schisma.
FELIX TII./13.3.383 - 1.3.492/.
I když Felix II.byl vzdoropapež, nazýval se
tento papež Třetí. Na jeho volbu měl vliv
Odoaker, i když byl sám ariánec, katolíky
chránil. Felix byl původně ženatý, a byl
snad pradědem Řehoře Velikého. Podařilo se
mu zakončit kruté pronásledování katolíků v
Africe pod vládou krále Vandalů a ariánce
Hunnericha, syna Geiserichova.

s mechanicky neúnavným vrčením
neúprosně zakousli kovovými kusadly
do čerstvě zrkvavených brázd
prá\/ě odrodivší země
zotročované už posté
neustále přicházejícími tyrany dějin
Granátová jablka odvěkých vladařství
zrají v rukou knížete kostižerného času
zatímco od bohatě prostřených tabulí
václavských posvícení věčné naděje
slavených za pevně uzamčenými vraty Blaníku
zaznívá s čekáním osleplé temnoty hlubin
vytrvale opakovaný chorál NEDEJ ZAHYNOUTI
A trpělivě čekající obměnec Václav
po věky přívětivě kynoucí svým věrným
zprostřed lipami korunovaných náměstí
dává náhle velitelský povel k útoku
na krůtě drancující hordy nájezdníků
odhodlaně bodnuv svého železného koně
který se dává radostně v cval
do nových vítězných
bitev

OELASIUS I. /1.3.492 - 21.11.496/.
Brzo po volbě tohoto skvělého a chytrého
papeže z Afriky se podařilo v r.493 ostrogotskému králi Teoderichovi Velikému, ná
stupci Odoakerovu, ovládnout celou Itálii.
Sídlil také v Raveně. I když byl ariánec,
Církev chránil. Gelasius hájil proti císaři
Anastáziu I.na Východě rozhodně papežský
primát. Slavný gelasiánský dekret, seznam
knih Písma sv., patristických i heretických
knih, pochází až z 6.st. Gelasiovi se poda
řilo odstranit poslední pohanský svátek,
LIBOR KOVAL :ZW&LF KALENDEBBLÁTTER-ěesko-německé
luperkalie.
básně na každý měsíc v roce.

PERLA MRAVENCŮ

Většina dětí nikdy nechodila do školy.
Rodiče se o ně nestarali a učitelé se s niJednou večer v prosinci-bylo chladno
mi nechtěli zlobit. Toshiko se podařilo
až mrazivo, zaklepala vznešená mladá
přesvědčit některé o tom, že je nutné cho
dána na dveře policejní stanice v
dit do školy. Ještě horlivěji sbírala od
Smida Parku blízko Sukija mostu v
padky, aby jim opatřila peníze na knihy
Tokiu. Psal se rek 1950.
0 prázdninách vozila děti na čtyři dny k
"Prosím, jak se dostanu do Mravenčí
moři, na zotavenou
ho města?" Policista se na ni s
Na podzim jí napadlo, zorganizovat v Mra
úžasem podíval:"Co chcete tak
venčím městě sport. Tím chlad úplně roz
pozdě večer ve čtvrti spodiny
tál. Byla jim hned sympatičtější a kvůli
a nezaměstnaných? V labyrintu
ní si dokonce dospělí odvykali pití a
špíny? Víte, co je Mravenčí
rvačkám. Ale Toshiko ještě nebyla spoko
město?" Odzbrojil ho jasný
jená. Její láska toužila po něčem vět
zrak a odhodlaný pohled mla
ším.- Po škole musely děti z vytopených
dé dívky:"Jděte vlevo, na
místností do chladu zimních nocí v Mra
konci ulice jsou mříže parku.
venčím městě. Tato myšlenka jí nedala v
Dívka poděkovala a zmizela v
teplé posteli spát. Jednou v noci se roz
temnotě. Začalo pršet. Ulice 33
hodla, že bude bydlet v baráku sběratele
stále blátivější a špinavější.Ko
hader a zůstávat jako mraveneček mezi
nečně se vynořilo pár zpustlých baráků.
mravenci. Byla křehká, náchylná k chrlení krve,
Na hromadě páchnoucích odpadků trčela napůl byla to tedy od ní nesmírná obět, bydlet v bará
odtržená deska s nápisem" :MRAVENČf MĚSTO.
ku, sužovaném větrem a deštěm. Opatrovala děti,
Bylo jí dvacet a studovala fanracii. Nedáv pomáhala ženám při praní a se svým odpadovým ko
no dostala při křtu jméno Marie-Alžběta.Od šem chodila uličemi Tokia. Japonci ji pojmenova
té chvíle toužila po odříkání a obětech.
li Anděl Mravenčího města. Zajímali se o ni žur
Jednou četla provolání k pomoci chudým a ne nalisté .
zaměstnaným, které vylepil P.Zeno po celém K smrti odsouzení japonští důstojníci na Filipí
městě. Tehdy se jí zdálo, že slyší hlas Bo nách se o ní prostřednictvím novin dověděli a
ží. Snažila se jej přehlušít-marně! Přinutí' děkovali jí. Toshiko je posilovala útěšnými slo
la se jít na policii a informovat se.
vy a modlitbou a dělala pro ně vše, co bylo v
S těžkým srdcem a se slzami v očích stála
její moci.
uprostřed ubohých barabizen. Děti a výrost Jednou Toshiko onemocněla Jako zlomená květinka.
ci poznamenaní bídou, špínou a neřestí. Zí Už neměla sílu pracovat dál pro ty, o které se
rali na ni skleněnýma očima, pohybovali
osm let starala a tím vyčerpala energii života.
modrými rty.
Jako blesk se roznesla zpráva, že obyvatelé
Zachráním je za každou oenu-řekla si Toshi Mravenčího města se musejí vystěhovat. Oo bude
ko odhodlaně. Druhý den přišla s jednou
se stodvaceti rodinami? Když se o tom dívka do
taškou sladkostí, s druhou plnou mýdla a
věděla, žádala velmi energicky, aby ji odnesli
desinfekčních prostředků. Děti však utekly v noci do sněhu na most Sujika."Tam chci zemřít!
a zdálky se jí vysmívaly. Dokonce házely po To je jediný prostředek, který nám zbývá, aby
ní i kamením. Ve dveřích seděly ženy v had nás nevyhnali. Najde-li mě vedení města ráno na
rech a volaly, aby zmizela. Tak to šlo ně mostě mrtvou, snad pro vás vystaví nové sídliš
kolik dní, ale dívka se nedala odradit.
tě!"
Konečně se k ní přiblížilo několik uličníků Než mohla plán uskutečnit, rozhodla se městská
Rozdala jim cukroví, začali s ní mluvit a rada, přenechat sběračům hadrů v Edagawa nový po
také poslouchat, co říká ona. Pak zpívali. zemek, ale musejí za něj zaplatit 25 miliónu
Ale stejně cítila, že je tam cizí. Uvažova yenů. "Tolik peněz!" vzdychla těžce umírající
la, jak se mezi ně dostat. Má se obléct do Toshiko."Napište to číslo na kus kartonu a po
chudých šatů?
věste mi to nad postel."
Druhý den přišla prostě oblečená s košem na S růžencem v ruce nabídla Bohu svůj život, zniče
zádech a také sbírala hadry a odpadky. Děti ný odříkáním a nemocí. Znovu se problém vyřešil.
se kolem ní radostně seběhly. Ale dospělí
"Mravenci"se smějí přestěhovat zdarma. Při té
byli nedůvěřiví. Asi je to bláznivý nápad! zprávě se tvář nemocné rozzářila.
Toshiko vytrvala. Chodila s košem ulicemi
Za dva dny, 23.ledna 1958, zemřela, sotva 28 le
Tokia, kde se dřív,hrdá a elegantní,scháze tá. Ve smrti pevně svírala růženec.
la s ostatními studenty. Nyní sbírala hadry, Celé Japonsko mělo smutek. Arcibiskup z Tokia Doi
kolem ní řvoucí uličníci. Pak vzala děti k klečel u její rakve v ubohé chatrči. Pohřebního
sobě, unylá je, vyspravila jim šaty, bavi průvodu se zúčastnilo nesmírné množství lidí.
la je, dala jim najíst a konečně zpívaly. Dostala jména: naše malá královna a skrytá
perla.

"Desperado. Je to požitek, když o něm paní BarJEDNORANOVÝ MIKE
Positáno, směs bílých domků na úbočí, s ba nabyová vypráví. Rádi bychom ho poznali, ale ona
rokním kostelem, kuriózními uličkami, přita tvrdí, že neopustí volné prostory a navíc nara
huje v zimě desítky malířů, pečlivě zachycu zil na naftu a je z něho boháč. Paní vypravuje
jící každý detail nebo napadající svá plátna poutavě o dobách, kdy prala šaty horníkům a va
špachtlí plnou barvy-první velebí svou poc řila pro celý tábor. Když ji člověk vidí mezi
tivost, druzí svou snahu, vyjádřit vlastní elitou-zdá se to neuvěřitelné!"
"Umí číst a psát?"
osobnost. A jiní vytvorí komickou soustavu
"Pozvánky píše sekretář. Ale prý si i uprostřed
koulí a krychlí s poznámkou:"Tak to vidím
nejtěžší práce každý den hodinku četla. Mike
já!"
Čistý, chladný hotel, nad jehož terasou visí sotva umí naškrábnout své jméno."
hrozny vína a je vidět moře, nebo v Marinu, Ujednali jsme si na příští den společnou snída
v taverně, jíst šunku a ančovičky-to mě vy ní a koupání. Připomenul jsem mu jeho knihy.
Vstoupil jsem do jeho pokoje-první mi. padla do
lákalo z Capri; mé dva kufry nesly dvě
oči fotografie paní Barnabyové. Barnaby
statné ženy, ale Giuseppe, podomek,
se osopil na číšníka:"Proč jste tu fo
nosič, pokojská a kuchař zároveň
tografii vyňal?" Číšník něco vykok
mi řekl, že tři měsíce tu bydlí
tal a já byl ohromen:"Paní Barnějaký Američan. Není to ani ma
nabyová je vaše žena? Vy jste
líř, ani spisovatel.
Jednoranový Mike? Vůbec na to
V tuto dobu sem chodívají jen
nevypadáte!"
němečtí,zaprášení a zpocení van
"Nikdy jsem holou pěstí býka
drovníci. Chce se tu snad někdo
neporazil! A ona chtěla, abych
tri mesíce skrývat? Je to onen
užíval cizího jména! Nechtěl jsem. To mi
nepoctivý, londýnský finančník?
nikdy neodpustí. Neprozraďte mě, prosím!
Znal jsem ho trochu.
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"Budu mlčet. Ale co to znamená?"
"Chodí do Marina večeřet!"
"Jsem lékař a moje žena je velmi kulti
Sotva jsem v Marinu zasedl k jíd
vovaná. Její bratranec jí zanechal po
lu, vešel host z hotelu, ale nebyl
hádkové jmění. Ráda četla a chtěla hrát
to onen finančník. Vysoký, opálený
s hezkou, hubenou tváří. Jeho pohled spoči velkou roli ve společnosti. Prý ji uvedl do spo
lečnosti vévoda z Herefordu."
nul na mně. Přívětivě se usmál:"Prý jste
práve přišel do našeho hotelu. Smím se před "Byl do ní se ženou zblázněn! Ohromná reklama!"
'"Já onemocněl a má žena, která má smysl pro
stavit? Nevadí vám, že jsem cizí?"
Kývnul jsem a on řekl italsky dívce, aby mu humor, jim vyprávěla anekdoty ze Západu, v
prostřela se mnou. Objednal gin a francouz nichž byla sama hrdinkou. Spolu jsme se smá
ský ve rmut a s mým souhlasem namíchal velmi li jejím úspěchům, ale po přistání chtěla do
svých společností - já bych byl překážel, udě
suché martini.
lala ze mne totiž někoho úplně jiného než
Při jídle šunky a ančoviček měl můj host
jsem. Tak jsem jel na pár dní do Paříže. Brzo
dobrou náladu a milou konversaci.
"Po třech měsících mluvím zase anglicky.Asi přiletěla a prosila, at odejdu někam do samo
ty, prý má nesmírný úspěch. Jsem tu tři měsíce
tu nebudete dlouho, tak bych toho rád vy
užil." Vysvětlil jsem, že se koupu, rybařím "Tedy nejste proslulý pistolník?"
"V životě jsem z pistole nevystřelil. A vůbec,
a čtu. I cizinec byl sečtělý a měl velké
všechny její historky jsou vymyšlené."
znalosti malířství. Je snad kritikem? Nebo
obchodníkem obrazy? Znal však dobře i Seuto- "Nehájil jste srub před mexickými bandity?"
Vztekle zavrtěl hlavou. "Ale ty necky? Rozesmá
nia! Je tedy universitním profesorem?
la nás historkou, že prala pro horníky šaty."
Představil se jako Bamaby.
"To si ze mne udělala pořádného blázna!"
"Proslulé jméno!"řekl jsem,"slyšel jste o
paní Ramabyové?" Kývnul hlavou. Dodal jsem: "Ba ne! Můžete být na ni hrdý. Proměnila sny o
dobrodružství, které dřímou v každém britském
"Báječná žena! Chodil jsem vždy do jejich
srdci, ve skutečnost. Neocenitelná žena."
velkých společností. Znáte ji?"
"V Londýně je snad proslulá, ale ne v USA!" "Londýn získal báječnou hostitelku, ale já tu
V duchu jsem se usmál. Jistě by tohoto kulti ším, že jsem ztratil skvělou ženu,"řekl hořce.
vovaného muže inperdinentní otevřenost paní "Jediné místo pro Jednoranového Mika je široký
Daleký západ. Drahý pane Barnaby, pro vás je
Barnabyové šokovala.
"Říká o svém muži, že dokáže pěstí srazit bý otevřena jediná cesta: musíte pokračovat ve
svém zmizení!"
ka. V Arizoně mu říkají Jednoranový Mike!
Zabil dva muže jedním rázem. Je horník, ale "Velice vám děkuji!" Jeho odpověá zněla, jak
se mi zdálo, velmi hořce.
býval kovbojem, pistolníkem a nevím čím!"
Podle W.S. MAUGHAMA
"Dokonalý muž západu,"řekl trpce profesor.

NAŠE KRIMI

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ŠVÝCARSKÝ

PLÁN

NA DUCHOVNÍ VÍKEND!!
povede ho P, C Y R I L STAVĚL z N O R Č E
Koná se zase v Quartenu u Schonstattských sester v mo
derním domě nad Walensee. Začíná v pátek večer a končí
v neděli brzo odpoledne. Přesný program účastníci do
stanou. Přihlášky P.Vondra, 8735 St.Gallenkappel nebo
váš misionář. Cena pobytu 105 frs.
20.-22.září
POUŤ NA SCWÄGALPU POD SÄNTISEM začíná ve 12 hodin mší

sv.v ekumenické kapli. Promluvu má P.Dr .Libor KOVAL,
z Freiburgu i.B. Po mši sv.zábava v přírodě, opékání
vuřtů atd.
29.září
POUŤ DO SV.ZEMČ - povede prof .Dr. Josef Krejčí, biblista
Oenu oznámíme později. Přihlaste se zatím u svých misio
nářů, definitivně bude přihlášen ten,kdo zaplatí do da
ta, které včas sdělíme, zálohu. Počet poutníků bude do
jisté míry omezený. KDO MÁ ZÁJEM, AŤ SI ZAJISTÍ MÍSTO
HNED!!
23.6.-2.7.1986

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA na deset dní, po stopách svátých,
organizuje pan Stanislav Holeček, PF 3259, CH 6002
LUZEHSI, tel.041-364533/večer/jinak 213538. Doprovázet
nás bude pravděpodobně Otec A.Bernáček, vysvětlivky k
památným místům dodá
P.Dr.Pole. Pout se ko*** ná koncem dubna nebo
začátkenckvětná.

ČESKÁ KATOLICKÁ PODLAHOVÁ
BIBLE, s četnými vysvětlivkami, ve 2 v plátně vázaných
svazcích a o 2500 str.už vyšla. Stojí jen 100 frs. Ob
jednejte, resp.vyzvedněte si ti, kdo si ji objednali, u
svých misionářů.
Sv.TEREZIE Z AVĽLY-VELIKÁ: KNIHA O ZAKLÁDÁNÍ. Pckračování Vlastního životopisu, který už vyšel. Vetší část je
přeložena ze španělštiny. Četné vysvětlivky. 313 str.br
Sv.Terezie poutavě popisuje své zážitky při zakládání
dalších karmelských klášterů po Španělsku a vkládá na
různá místa duchovní rady.
12 frs
12 f^s

Florentská provincie Dominikánů ofi
cielně požádala kongregaci pro blaho
řečení a svatořečení o zahájení pro
cesu blahořečení člena III.řádu domi
nikánského, Giorgia La Pira, filosofa
apoštola míru a bratrství mezi náro
dy, politika a dlouholetého starosty
města Florencie. La Pira žil hlubo
kým duchovním životem. Z lásky ke
Kristu se neoženil, aby mohl svobod
něji věnovat své síly Bohu a bližní
mu. Byl také profesorem římského prá
va na florentské universitě.
Brazilští biskupové prijali rozhodnu
tí kongregace pro nauku víry, která
přenechala generálovi Františkánů
rozhodnutí, jak dlouho se má jejich
člen L.Boff odmlčet a uvazovat o
svých, scestných názorech. Představe
ný určil jeden rok. Zároveň se tato
biskupská konference vyslovila proti
legalizaci a oficielnímu povolení ko
munistické strany v Brazílii.
S Bcffem a teologií osvobození, kte
rá připravuje svými názory prakticky
"bezbolestný"nástup komunismu, vyslo
vilo solidaritu asi sto německých
a švýcarských profesorů teologie!!!
Čeští a slovenští bohoslovci v Nepomucenu v Římě si vydávají časopis
BRÁZDA. Titulní list zdobí vkusný
obrázek Panny Marie Sedmibolestné,
patronky Slovenska. Píší do něj jak
bohoslovci, ták i jejich vedoucí,
např. rektor Nepomucena P. Vrána nebo
jeho spolupracovník P. Steiner a j.
Tak se naučí sestavovat si v budouc
nosti farní věstníky, které by věří
cí upoutaly a informovaly.
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Po devíti dnech vyčerpávající pastýř
ské návštěvy s 31 proslovy a 16.000
km se sv.Otec zotavil 17.srpna v
Massai-Mara parku, nejkrásnější pří
rodní reservací v Keni. Tam navští
vil i skupinu Massaiu, kteří, dopro
vázeni holandským misionářem, hodiny
čekali na vzácného hosta. Měli u se
be šest měsíců starého nosorožce kte
rého sice sv.Otec pohladil, ale ne
požehnal, jak psal mylně tisk.
Steylerští misionáři budou pracovat
v Thailandu, ve své 46. zemi. Tak roz
hodl generalát v Římě. Práci zahájí
už letos, v pastorální a sociální
oblasti. Pracují už v (jíně, Japonsku,
Filipínách, Indonésii, Indii, Taiwanu g Jižní Korei.
ZLÁMAL, B.:SVATÍ CYRIL A METODĚJ,
204 str.Výnikající životopis, 12 frs.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V půli června byl sv.Otec v Benátkách po stopách papežů sv.Pia X. a Jana Pavla I. V divadle La řtenioe byl
na koncertu, konaném na jeho počest.
22.6.přijal sv.Otec polského ministra zahranieť Stefana
Olszwského ; italsky min.předseda - socialista Bettino Craxi
polského ministra nepřijal.
Před deseti lety - 26.6.75 - zemřel zakladatel Opus Dei,
BOHOSLUŽBY
Msgr José Maria Escriva de Balanquer, jehož proces
AARAU - u sv. Petra a Pavla/u nádraží/v blahořečení probíhá od r.1981. Byla za něho sloužena
krypte, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15 mše sv.u sv.Evžena, titulárního kostela nového franc,
BADEN - kaple sv.Šebestiána/vedie far. kardinála Pouparda. Tento kostel byl přidělen osobní
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15 prelatuře Opus Dei.
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BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě Kard.Josef Tomko seznamtl 24.6 .nownare se svou po
české a slovenská, sobota
18,00 slední knihou II sinodo dei vescovi, natura, metoda,
BASILEJ-H1.Geist Kirche, 3.ned. 18 h. pro specti ve/Biskupský synod, podstata, metoda, per
sloyenská-Rumelinbachweg 14 .ned. 9 h. spektivy/. Když ji psal, byl ještě gener, tajemníkem
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
bisk.synodu. Napsal též studii Biskupsky synod a Jan
Aemtlerstr. 46., nedele
19,00 Pavel II. Do nové knihy přispěl také kard. Ratzinger,
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche, dva jesuité a historik synodu. Caprile, TJ. Od r.1967
Weinbergstr.34., v neděle a svatky 9,0 se konalo sedm synodálních zasedání, na nichž pracova
CORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel,
lo 1424 biskupů, 74 odborníků a 78 redaktorů z celého
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra sveta. 2. 7.předložil kard.Tomko novinářům a veřejnos
4.nedela v mesiacip.MAZÁK
10,00 ti encykliku JP II SLAVORUM APOSTOLI k 1100 výr. od
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de smrti sv. Metoděje.
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00 Na svátek sv.Petra a Pavla 29.6.udělil při mši sv.sv.
LAUSANNE—y kaplnke"Foyer du Serván"
Otec u sv.Petra palia 11 ti arcibiskupům, patriarchům
Rue Eugěne Grasset, 3.a 5.ned. 9,15
a metropolitům. Kromě sixtinského sboru doprovázel
ROTI-TANN-kaple u katolického kostela
bohoslužbu orchestr vídeňské filharmonie, dirigovaný
12.a 26.května, neděle
9,15
H.v.Karajanem Mozartovou Korunovační mší. Po mši při
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle 18,30 jal dirigenta s manželkou a dcerou v audienci. 30.6.
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
podnikl sv.Otec 50.cestu v Itálii,do Abruz.Týž
Petra, St.Peterstr.il. 16.6.
10 hod. den jsme si připomněli 86.narozeniny kard.Tomáška.
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.nedě 28.-28.6 .se v Miláně setkali na nejvySSÍ úrovni před
li, P.BIRKA
10,30 stavitelé států či vlád Evropského hospodářského spo
ST. GAT.JEN-poslední sobotu v měsíci v
lečenství. Přivítal je místní arcibiskup kard.Martini
Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nádvo TJ., který se mj.zmínil ve svém projevu o 1100 výročí
ří. Po mši sv.kulturní progran a bese smrti sv.Metoděje a o poselství kard.Tomáška evrop
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
ským biskupským konferencím,
18,00 Předseda keňské bisk.konference varoval v Nairobi v
WINTERTHUR-St .Ulrichkirche-Rosenberg,
červnu před různými směry "teologie osvobozenfa jiný
česká mše sv.v sobotu v
19,00 mi teoriemi socialistické reformy/spíše přípravy na
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terezk; "bezbolestný"nástup komunismu skrze" už i tečné idioty"
14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,30 v Církvi/. Bohoslovcům řekl, že kněží a řeholníci ma
▼VTVTVrVVVTVrVVVTVTVTVVVTVTVTVTVTVTVVVT
jí vykonávat své pastýřské povinnosti. V Keňi je asi
Data nepravidelných mší sv.vám misioná 20 % katolíků, 900 kněží, 230 řeholníků a 2000 sester
ři rádi sdělí i telefonicky. Na ně se
Španělští biskupové se rozhodli vyloučit z Církve ty,
obratte v záležitostech křtu, pohřbu,
kdo vykonávají umělé přerušení těhotenství a. kdo na
sňatku nebo obnovení katolického sňatku něm přímo nebo morálně spolupracují.
vyučování náboženství, návratu do Círk- 3.7.t.r. byl propuštěn právoplatný šanghajský biskup
ve/konverse/, dětských táboru atd.____
Ignác Kung Pin-mei, nar.2.8.1901, uvězněný od r.1955
P.Jan BIRKA,6OO6 LUZEFN, Schadriitistr.
s 13 jinými kněžími, protože odmítli připojit se k
26., tel. 041-312635
tzv.vlastenecké církvi-která se odloučila od Říma. V
P. Jos.šlMŽÍK, 8004 Zurich,Brauerstr.99.
r.1960 byl odsouzen na doživotí pro údajnou velezradu
tel.01-2415025
a protirevoluční činnost.
P.Anton BANÍK -"- tel.01-2414455
Letos bylo vysvěceno pro 4 české a 2 moravské diecéze
P.Martin MAZÁK, 1110 MDRffiS,La Longe26 kněží. V Miláně 36 kněží, v Polsku přes 800 kněží.
raie, tel.021-717713
31 slov.novokněží slavilo primice 23.6.
P.\O4DRA,8735 St.Gallenkappel,055-881460 Sv.Otec uvedl 10.7.do provozu nový výtah k svatopetr
P.ONDREJKA,4058 BASEL, Lindenberg 21,
ské kupoli.
tel.061321944

G. BROWN

ANO, MADAM !
Advokát Mountain oznámil mladému muži a - zvlášt - mladé žene, že vydrží-li určitou dobu ve
službe, aniž je zaměstnavatel vyhodí, zdědí peknou sumičku peněz. Opatrí jim místo šoféra a
komorné v knoflíkového krále na penzi a jeho ctižádostivé sestry. Ztroskotá-li jeden z nich,
zdědí jeho část bratranec Tolliver. Ten zná jen dědice Quimbyho a uprede na něho léčku tím,
že se seznámí s jeho zaměstnavateli a vzbudí v nich sympatii, jednak přiměje bývalého zločin
ce, aby poznal pred knoflíkovým králem v Quimbym bývalého spoluvězně. Slečna Peabodová je
znepokojena.
"Je to vopravdu divný,"řekl Peabody,"jeden z nich lže. A myslím že vím, kerej..."
"To víš tedy víc než já, Berte, Obvykle tomu tak nebýva."
Na cestě do svého pokoje potkala komornou, nesoucí sbírku více méně intimního prádla.
"Chci s vámi mluvit, Grantová." Dívka pohybem hlavy naznačila, že je to pro ni čest a vráti
la se do pokoje. Její zaměstnavatelka se usadila u toiletního stolku.
"0 Quimbym, "řekla slečna k zrcadlu. "Mluvil s vámi o své minulosti?"
"Ne, madam. Jen že měl co dělat s ovcemi. Obavy, madam?"
"Zdá se, že má zločineckou minulost. Parkhurst! Věznice. Po tom, co včera řekl Tolliver..."
Nepopsatelné spodní prádlo vpadlo s žuchnutím na podlahu: "Pan Tolliver?"
"Náš přítel. Co je vám, Grantová?"
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Komorná se shýbla pro zbloudilé prádlo a řekla tlumeně:"Podivné jméno..."
"Hezčí než moje,"řekla slečna přísně."Pan Tolliver se zajímá o Loirb__ Lonb...o kriminalisti
ku. Prý má Quinby zločinecké uši. Zlobila bych se na pana Mountaina, kdyby nám neřekl pravdu!.'
Grantová s sebou trhla tak prudce, že se šněrovačky opět setkaly s koberci."Cože? On vám
sem poslal pana Quimbyho." Slečna Peabodyová se otočila na své ose:"Vás sem poslal také.Mehl
ho někdo ošidit. Na štěstí/'rozzářila se/'zítra u nás pan Mountain večeří. Zeptám se ho. A
zatím, Grantová, trochu Quimbyho pozorujte-nenápadně. Snad je poctivý.. .ale! Rozumíte?"
Grantová neodpovídala. Dívala se upřeně před sebe, zachvácená horečnou mozkovou činností.
"Grantová!!!" "Ach, prosím." Grantová se vzpamatovala."Chápu, co nyslíte, madam. Ale nyslím,
že je to řádný člověk. Nemusíte mít strach!"
"Doufejme. Dnes je tak těžké najít služebnictvo. Je to mezi námi, že? Na vás je spolehnutí."
"Děkuji, madam." Grantová sebrala prádlo a šla jako pod vlivem omamného jedu ke dveřím, pak
po schodech a stále zírala do prázdna, takže zakopla a šněrovačky už po třetí opustily její
náruč. Nechala je svému osudu. Na plošince oslovila rytinku Kolosea:"To jsem ale blázen!"
"Snad ne?" poznamenal šofér-komomík, stojící dole v hale a zubící se na ni. "Něco jste upus
tila. Zdá se, že to už před léty vyšlo z módy."
Sally zvedla mlčky šněrovačky, sestupovala dál a zastavila se na posledním schodu. Z této ne
patrné vyvýšeninky pozorovala svého spoludříče s výrazem zamyšleného zájmu.
"Uhádla jste. Ta pudingovitá část pod mými vlasy, to jsem já. Užívám ji hlavně k jídlu."
Sally se usmála. Úsměv se změnil v chichot, chichot v smích, měkký a melodický, pro nějž udi
vený Bili nenašel ani důvod, ani omluvu. Smála se, až jí slzy stály v očích a musela se za
chytit zábradlí. S nánahou se ovládla:"Odpusťte, můj soukromý žert."
Pak odešla do kuchyňských oblastí. Komorník za ní s úžasem a pohoršením zíral. Žádný muž ne
má rád, je-li přednětem soukromého žertu, zvlášť nejpříjeimější dívky, jakou kdy viděl. Když
zmizela z očí, pokrčil rameny, přistoupil k dveřím pokoje svého šéfa, zaklepal a vstoupil.
Peabody seděl v lenošce a chránil se před jeho zrakem torpédovitým doutníkem."Pojňte dál,
Quimby,"pozdravil přívětivě."Sedněte si." Quimby překvapeně poslechl. Peabody zíral upřeně
na popel doutníku, slabě odkašlal a významně řekl:"Legrace, že jste potkal svého kolegu..."
Bili se prudce nadzvedl:"Není můj kolega! Nikdy předtím jsem ho..."
"Ne? Na tem nezáleží! Mně je to jedno, mladíku. Furt jsem se divil, proč jste si vybral toh
le zaměstnání. Jste gentleman a ti neztrácejí čas tím, že pucujou druhéjm kalhoty..."
V Billym se zvedl vztek:"Poslyšte, snad nenyslíte, že jsem..."
"Co nyslím, to nyslím. Ve svým domě si mohu nyslet co chci. Co je tam, to je tam! Tak vy ste
začal novej život?" "Sk!"řekl komorník, víc nebyl schopen říci.
Pokračování

rozdávali letáky: "Neznečišťujte nase lesy!"
"Protože dodávaný materiál je pro naše výrobky
nevhodný, zpracováváme ho na památkové předměty,
"Jak. to, že jste tak hrozně po'
které vyrábíme v nadplánu!"
tlucený?""Ale manželka na mě
"Jsem hrozne nešťastná, pokud jde o lásku. Kdyko
vyjela. ""Ze vzteku?""Ne z
liv si řeknu, že se vdám z lásky, zjistím, ze
garáže."
můj nastávající má malý plat.
"Patříš k těm děvčatům, kte
Paní Kozelková vypráví o zá
ré hned všechno řeknou své
jezdu do švýcarských Alp.
přítelkyni?""Ne, prozradím
"Představte si, že na někte
jí jen tolik, aby nebyla
rých úsecích jsme měli stour
překvapená, až se to dozví
páni až čtyřicet stupňů."
od jiných lidí."
Pan Fizl se ptá:"\fe stínu
"Pane Majer, kdy zaplatíte
nebo na slunci?"
to auto, co jste od nás kou
"Na takovou zenu, jako jsem
pil? ""Zaplatit auto? Vždyt
já_ můžeš být pyšný: zpívám,
jste mi říkal, že se zaplatí
hraji na klavír, maluji
samo od sebe!"
akvarely
... ""Bohu díky, ze
"Lépe je praoovat zadarmo
; u aspoň já umím trochu
než úplně zadarmo."
vařit!"
"Maxi, znáš už mou nevěstu tak dlouho. Myslis, že mě miluje ?""Samozřejmě. Proč by mě "Kde ses narodil, 'Ibníku?""V Praze.""Která
část?""Prosím, já se narodil hned celý."
la u tele dělat výjimku?"
Profesora
Alberta Einsteina se neustále ptali,
"Byl jsem u lékaře. Mám pudingovou nemoc!"
"Cože?""No bílkoviny, cukr, krupici/ advi- jak je to s tou teorií relativity. Jeho sekretár
ka z toho už byla celá zoufalá, a tu jí profesor
nový písek/ a třesu se!"
poradil: "Az někdo zase zavolá, řek
Mezi milionárkam.: "Představ si,
nete mu: S teorií relativity je to
Ello, můj pes kousnul našeho šo
takhle: Když sedíte s krásnou dív
féra. Pořádně jsem ho za to po
kou dve hodiny, zdá se vám to jako
trestala. ""Snad jsi to ubohé
minuta. Když si sednete na rozpá
zvířátko nezbila?""Co ti napa
lenou plotnu minutu, zdá se vám
dá. Ale zlatý 'bajek, posázený
ta minuta dlouhá jako dve hodi
diamanty, který jsem mu.chtěla
ny . "
dát k narozeninám, mu ukáži až
Profesor Einstein přednášel
příští týden. "
kdysi na universitě, kam
Pan farář začíná kázání:"Minule
dávali
milionáři své méně
jsem vám řekl, abyste si jako
nadané potomky. Jednou mu na
přípravu přečetli 17.kapitolu
padlo, že by si z nich mohl vy
evangelia sv.Marka. Kdo si ji
střelit. Zeptal se jednoho:"Proč
přečetl, at zvedne ruku!"Zved
se zeměkoule točí?""Já...já.. .pa
ne se les rukou. "Vidíte teá,"
ne profesore, před chvilkou jsem
pokračuje pan farář, "proč jsem
to věděl a teä jsem to zapomněl." Profesor
kázal o lži. Evangelium sv.
spráskl ruce:"Mladý muži! Jste jediný na světě,
Marka má totiž jen 16 kapitol!"
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V restauraci mezinárodního hotelu se baví který to ví - a ještě to zapomenete!"
V letech 1911 a 1912 vyučoval profesor Albert
veselá společnost: "Víte, jaký je rozdíl
mezi kokosovým ořechem a Skotem? Ořech vám Einstein na nemecké pražské universitě v Ústavu
pro fysiku a mel k ru
dá vždycky něco k
ce laboratorního zří
pití, Skot nikdy. "
zence Blausteina. Ten
Od sousedního sto
si rád přihnul z lah
lu se zvedne pán:
ve likéru, který mel
"Já jsem Skot!
Einstein schovanou
Chcete něco pít?"
pro nenadálé návšte
"Jistě, jistě. "
vy. Proto na ni nale"Tak si doneste
oil Einstein lístek :Pokokosový ořech!"
' zor! Nebezpečné pro oči
Turista potkal haj'
Za čas našel láhev polo
ného a ptá se:"Co
prázdnou
a opatrenou no
se tu dělo, že je
vým nápisem: "Čert to vem,
v lese tolik papí
jedno oko riskuji!"
rů?" "Ale u nádraží

HUMOR

SLEĎ
LEĎ PO EGYPTSKU
S
8 čerstvých sle3ú/po 200 g/,^áva
z citrónu, 2 cibule/140 g/ 8
rajských/400 g/, půl svazku
petrželky, sůl, 30 g mouky,
8 Ižŕc oleje/80 g/, mletý
černý pepř, trochu tymiánu
a česnekového prásku, špet
ka cukru, půl sv.petrželky.
Čerstvým sledům uřízneme
hlavy a ocasy, vně i uvnitř
potřeme citr.štávou a dáme 15 min.
odpočinout. Jeimě nakrájíme cibulku. Raj
ská dáme do vřelé vody, pak do studené a
stáhneme slupku, rozpůlíme je, vyndáme
zrníčka, rozkrájíme na proužky. Nasekáme
petrželku. Sledě osušíme, osolíme a vně i
vnitř obalíme v mouce na smažení. Vložíme
je do rozpáleného omastku, polijeme tukem
a po obou stranách 10 min.smažíme, posype
me pepřem a dáme na mísu do tepla. Pak do
hnědá osmažíme cibuli, přidáme k ní raj
ská a při velkém ohni 5 min.dusíme. Okoře
níme solí, tymiánem, česnekem a cukrem.Pak
tím oblejeme sledě a ozdobíme plátky raj
ských a petrželkou.

39

PEČENĚ SLEDĚ
8 slanečků po 200 g, 60 g mouky, 2 vejce,
100 g strouhanky, 60 g másla či margarinu,
PRO OMÁČKU: 150 g cibule, 40 g másla, 30 g
mouky, 1/2 l vřelé vody, sůl, paprika/slad
ká/, stává z půlky citronu, špetka cukru,
2 lžíce smetany/30 g/. NA OZDOBU: trochu
kopru a velké rajče.
Slanečky vložit na 12 hodin do vody. Pak
oloupat kůži, odseknout hlavu a ocas, od
stranit opatrně páteř, znovu cmýt a osušit
Nejdříve obalíme v mouce, pak v rozkvedla
ném vejci a ve strouhance, rozpálíme v pán
vi máslo, a po obou stranách sledě po 3 min
snažíme. /Nejlépe na dvou pánvích/. Dáme
na mísu a postavíme do tepla.
Na omáčku nakrájíme cibu
li na kroužky a v másle
asi 5 min.do zlatova vy
nášíme. Pak je vyndáme,
přidáme mouku a za stá
lého míchání smažíme a
po částech přidáváme vo
du. 5 min.vaříme, ochu
tíme solí, paprikou, citr
štávou a cukrem, přimí
cháme smetanu. Rajskými
a koprem s kroužky cibu
le ozdobíme sledě, omáč
ku podáváme zvlášt.
।

PŘEPÉKANÝ SLEĎ
4 čerstvé sledě po 160 g, 4 cňbule/200g/
500 g bramborj 75 g másla, sůl, bély
pepř, 3 lžíce strouhanky/30 g/.
, Sledě dobře opláchnout vodou, osušit,
odstranit hlavu a ocas i páteř. Pak rozrozříznout podélně na tři části.
Pokrájet cibuli na tenké proužky,
olovpat brambory a rovněž nakrájet
na tenké plátky. Žáruvzdornou formu
dobře vymastit máslem. Nejdříve vy
ložit plátky brambor, pak rybu, ci
buli a znovu brambory. Poslední vrst
va má být cibule. Každou vrstvu brambor
a cibule opepřit a osolit, rybu jen trochu opep
řit. Posypat strouhankou a zbytek ntísla dát ve
vločkách nahoru. Do předehřáté trouby na nižší
mřížku, péct asi 35 min při 240 °/plyn 6.strpěn/
Příloha: hlávkový salát nelo z křehkých fazolí.

SLEĎ PO SEVERONĚMECKU
5 slanečků/ po 150 g/, příp.3/8 l mléka, 500 g
den předtím ve slupce uvařených brambor, máslo
na vymastení, 60 g másla, 4 žloutky, sůl, černý
pepř, práškový muškátový oříšek, 2 cibule/80 g/.
4 bílky, 2 lžíce strouhanky/20 g/ 3 lžíce strou
haného sýra/20 g/, 20 g másla. - Jedná se vlast
ně o nákyp, který se dá uchovat v ledničce a
hodinu před jídlem dát do trouby. - Slečtům vyj
meme páteř, usekneme ocas, ploutve a hlavu a
dobře omyjeme pod tekoucí vodou. Příliš slané
dáme na 10 min.do mléka.
Brambory vařené ve slupce propasírujeme a vymas
tíme formu na nákyp. - V míse rozmícháme do pěny
40 g másla a žloutek, přidáme koření a prepasí
rované brambory. Na pánvi osmažíme cibuli do
zlatova a přidáme do brambor. - Suchou rybu roz
krájíme na malé kousky a vmícháme rovněž do bram
bor. Ušleháme sníh, opatrně vmícháme do masy
a pak plníme do formy, vysypané strouhankou a
sýrem. Nahoru kousky másla. Pečeme v předtopené
troubě 60 min.při 240°. Podáváme s hláv.salátem.
SLEĎOVÉ RULIČKY NA SMETANĚ
4 naložené slede/640 g/, nakládaná okurka/50 g/,
1/8 smetany, 1/4 l kys.smetany, 2 lžíce tvarohu
cibule, 1 1/2 lžičky hořčice, sůl, bílý pepř.
Osušené, odkostěné herinky položit na prk
no . rozdělit na ně nakrájenou okurku a sro
lovat/spojit párátkem/. Ušlehat sme
tanu, přidat kys.smetanu a tvaroh,
jemně usekanou cibulku, ochutit
hořčicí, solí a pepřem, rozdě
lit na mísu a na to postavit
. herinkové ruličky. Ozdobit
na osmerky nakrájenými raj
skými a smetanovou masu po
sypat nakrájenou pažítkou
DOBFÉ CHUTNÁNÍ

KLUB
PP 8735 ST.GALLENKAPPEL
Na polní cestě přepadl a oloupil listonoše někdo,
kdo jel za ním na kole. Lupič nechal stát kolo
u staré boudy a uprchl. Na místo činu povolali
inspektora Čmuchálka. &tník mu ukázal kolo bez
čísla a přivedl jediného svědka. Ten prohlásil,
že viděl jistého tuláka, kterého znal každý pod
jménem"ožrala Max", jak listonoše zezadu udeřil
a když spadl listonoš v bezvědomí na zem, oloupil
ho, kolo nechal stát a lesem utekl do hospody. V
hospodě také "ožralu Maxe"našli. Max se zapřísáhá,
že je nevinen, bohužel nemá alibi. Avšak inspek
tor Čmuchálek mu přesto uvěří a vezme do vazby
svědka, který pravděpodobně spáchal přepadení
sám. Prohlédněte si dobře obrázky, jistě sami
hned zjistíte, proč "ožrala Max"přepadení spáchat
nemohl.

MÁTE BYSTROU MYSL?
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ZNÁTE

ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY?

1. Jak se správne jmenovali svati Crha a Strachota?
A jak ke svým jménům přišli?

2. Slovo "oratori',im"nebo "oratoř "má tři významy;
znáte je?

3. Co je patristika?
4. Kdo byl Arius, co hlásal arianismus, která věta
ve Vyznání víry upřesňuje nauku Církve, kterou
Arius napadal, který sněm tuto nauku vyhlásil a
který světec celý život proti arianismu bojoval?

