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jeden král si přál, aby vše, čeho se dotkne, se proměnilo v zlato. Pak nemohl ani jíst, ně
hot každé sousto se změnilo ve zlato. Je to pohádka - ale skutečnost je, že existuje také
duchovní zlato, kterým mažeme platit za sebe i za druhého. Na každé minci je pečet vykupitelského utrpení Kristova. Tento poklad vytrpěl Kristus jako člověk a dal mu hodnotu nekonečnos
ti jako Bůh. Svěřil jej Církvi.
Tak úžasnou pravdu nenajdeme v jiné víře, jen v naší. Kristus řekl:"Beze rme nemažete nic udělat". Znamená to: co uděláte beze rme, je bud hřích, tj.dluh, nebo bezcenná věc.
Příklad: někdo se postí, aby ubral. Nebo ho zlobí srdce, žaludek. Nebo je chudák. Takové pos
ty nemají nadpřirozenou cenu. Jen postíme-li se z lásky ke Kristu, mění Bůh naše posty - tře
bas i ty, které uvádíme - ve zlato. Čím větší pokání, tím větší poklad. Ale i drobné mince
jsou užitečné. Když po probuzení zasvětíme vše, co budeme dělat, Bohu, pak má cenu i zametá
ní, psaní na stroji, účetnictví, ustlání postele-prostě všechno, oo není hřích. Ale pozor!
Můžeme bud zapomenout, nebo se zlý duch ze všech sil bude snažit, aby různými triky naše
předsevzetí zničil, oslabil. Činy mění \e zlato milosti jen láska k Bohu.
Cena skutků, zasvěcených Bohu, klesá na minimum, vyženeme-li těžkým hříchem Boha z duše. I
hříšník se maže modlit, ale především za sílu, aby se vymanil z hříšné vášně, zvyku.
Čím je člověk čistší, čím lépe ovládá"tělo, svět,dábla"-zdroje pokušení, čím víc miluje, tím
svobodněji v něm maže Bůh působit a jeho sebevšednější skutek se mění v zlato.
Zasvěcení celého dne a všech skutků Bohu má další výhodu: člověk se časem začne snažit, dělat
vše co nej dokonale ji, vyhýbá se hříchu - ba i slabůstkám. Trvá to chvilku, pak pozoruje, že
před hříchem, kterého se chtěl dopustit, stojí jakási překážka - nemaže otevřít ústa, aby Do
mluvil druhého, pracovat ledabyle, modlit se roz- l
tržitě, odseknout nenželoe či dítěti - zlaté mince
s pečetí kříže začnou působit i na něho.
Je dobře, že o většině našich obětí ví jen Bůh.Jak
mile se naše obě£ dostane do styku s veřejností,
začne se hromádka zlata zcvrkávat. Chválí nás lidé,
a to už je odměna naší ctižádosti, sebelásce. Když
však přinášíme velké oběti a nikdo kolem nás nic
netuší, hromada výktpného zlata-říkáme mu milost
posvěcující-maže vzrůst do nesmírné výše.
Čím víc místa v sobě Bohu uvolníme, tím lehčeji v
nás maže působit. Proto prosí lidé světce, aby
jim vymodlili, vyobětovali nějakou milost. Cítí, že
ten, v němž je Bůh naprosto volný-především to byla
Panna Maria-má větší naději na úspěch než ny, klo
pýtající a zotročení.
At nepřijde nazmar ani kousíček našeho zlata. Na
rozdíl od pohádkového krále mažeme beze strachu,
bez míry a bez ostychu, ba s nadšením hromadit zla
to milosti. Snad tím zaplatíme nejen za sebe a své
milé, ale za někoho, kdo bude žít na druhém konci
zeměkoule za sto let. Ale my se tím rozhodně sta
neme kvalitnějšími osobnostmi a lepšími křesťany.
Vaše
, ,
redakce

sdružení se snaží chránit lidskou důstojCO NOVÉHO VE SVĚTĚ
I nost podle zásad deklarace o lidských
Z podnětu Ambroži ánské nadace Pavla
' prá^ch. Zvláštní pozornost věnoval i ge
VI.se konal v září v Gazzadě u Milá
netickým nanipulacím, manželství a rodině.
na 7.evropský týden na téma:Nábožen
14.9.bylo Otci biskupovi Skarvadovi 61 let.
ské dějiny Čechů a Slováků. Předse
Koncem srpna vedl meditaci mládeže v ka
dou byl kard. Tomko, vedoucím P.Spidtedrále v Rimini, kterou organizovalo
lík. Kard. Tomko měl přednášku o svv rámci každoročního setkání přátel
Cyrilu a Metoději, tekl, že za 22
ství mezi národy Communione e Liberalet byly vydány o nich 4 papežské
zione.
dokumenty:Apošt.list Jana XXIII.
2.-6.9.se zúčastnilo 60 teologů a od
Magnifici eventus/1963/, Pavla VI.
borníků ze 4 světadílů v Buenos Aires
Antiqua Nobilitatis, Jana Pavla IL
nezinár. teol.kongresu k oslavě 400.
Egregiae Virtutis a jeho encykli
zýročí příchodu jesuitů do Argentiny.
ka Slávo rum Apostoli.
25.-30.5 konali odpadlí kněží v Arri5.10.začal ve Vatikáně bisk.synod
ciu u Ríma "synod". Dokumenty tohoto
uniatů-katolických l/krajinců, který svolal
Ivovský arcib. v exilu kard.Lubačivský, ná "synodu"nechtěl nikdo ve Vatikáne přijmout, nako
stupce kard.Slipého, od jehož smrti uplynul nec je vzal švýcarsky gardista a pravděpodobně
7.9. rok. Bude se připravovat oslava tisíc 2 hodil do odpadků. Sv.Otec laicizace skoro zrušil.
let křestanství na Ukrajine v r.1988, dále Sv.Otec vydal hesla pro r.1986 a 1987 ke chům
budou zahájeny procesy blahořečení a doku hromad.sdělovacích prostředků: 1.Sdělovací pro
mentace mucedníků-uniatů a pak úprava ko středky a křest, vytváření veřejného mínění ^.Sdě
dexu kanonického práva pro ukrajinskou kato- lovací prostředky a rozvíjení spravedlnosti a mí
licKou Církev. Melo přijet 20 biskupů, ži ru. - Matka Itereza promluvila také na eucharistickém kongresu v Nairobi,který zakcnčil sv.Otec.
jících v zahraničí. Zatím přijelo 17.
21.-23.ll.se sejdou ve Vatikáně všichni kar Američtí katolíci začínají toužit po některých
osvědčených tradičních hodnotách a pobožnostech,
dinálové k poradám o reformě kurie.
Sv.Otec přijal demisi vid.arcib.kard.Koniga jak v USA, Kanadě, tak v latinské Americe.
600 zástupců různých vyznání-i 50 katol.biskupůPředs.rakouské bisk.konference byl jedno
hlasně zvolen solnohradský arcib.Karl Berg. podepsalo dokument, žádající revizi televizních
15.9.se zúčastnilo pouti polských dělníků programů. V nich se hočhoty křesťanského a židov
do Čenstochové 70.000 osob. Čenstochovský ského náboženství ne jeři ignorují, ale ponižují.
soud odsoudil 5 mladých z Varšavy k pokute Protestují proti nemorálnímu násilí, sexu a sni
45 zlotých, protože nesli při pouti městem žování důstojnosti lidské sexuality a zhoršování
lidských a společenských vztahů.
transparenty s nápisem Solidarnosč. Kard.
Glemp dostal 19.9.na katol.univ. Villanova Sv.Stolec a Liechtenstein se ještě před návště
vou sv.Otce 8.9 .rozhodly navázat diplom, styky.
u Philadelphie čestný doktorát práv.
15.9.složilo 16 studentů-saleziánů věčné
Letos si připomínáme 100. výr. od narození P. Josefa
sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Jsou KENTFNICHA, který zal.1914 Schonstattské hnutí v
z 10 národů, i ČSR a Thaisko. Obřad se ko NSR. Sv.Otec přijal 20.9 . 5000 členů z 22 zemí.
nal v katakombách sv.Kalixta v Římě za pří Hnutí má asi 100.000 členů-patří k nim Quarten!!
Arcibiskup z Valencie ve Španělsku vysvětil na
tomnosti saleziánského kard.C.Lara.
U příležitosti 200 let St.Poltenské diecéze, kněze 28 členů osobní prelatury OPUS DEI z 1 lžemi
která jediná v Rakousku nemela řád rozjíma Nový představený cisterciáků-P.Polykarp Zakar/55/
vých sester, byl 15.9.otevřen Karmel Mater je Maäar, ale žije už 30 let na generalátě v Ří
Dolorosa, kam přišly karmelitky z Mariazell. mě. Cisterciáků je 1350, cisterciaček 1450.
Mluvčí airer. bisk .konference prohlásil, že V Castengandolfu se v srpnu za přítomnosti sv.
vládní úřady budou podporovat žádost kubán Otce konalo studijní symposium o krizi a stavu
ských biskvpů F.Castrovi, aby byli propuš dnešní doby. Pořádal je před 3 roky ve Vídni za
těni nemocní vězni. Podle údajů příbuzných ložený ústav pro vědu o člověku, který loni ko
nal v Castelgandolfu podobné sympozium, jehož
je z 5000 vězňů na Kubě 137 nemocných.
Arcib. ze Sao Paulo v Brazílii, kard.P.E. přednášky byly vydány v knize: Člověk v moderních
vědách.
Ams, dostane 7.10 v paláci OSN v /.enevě
medajli Vysokého komisaře pro uprchlíky u Na svátek Povýšení sv.kříže 14.9.vysvětil v kap
OSN/spise Nansenovu medajli-badatele, který li slov.ústavu sv.Cyrila a Metoděje Otec biskup
za I.svět.války vykonal mnoho dobrého pro Hrušovský na kněze Pavla Dubovského z Žiliny;
válečné zajatce a arménské a ruské uprchlí primici měl 15.9.na svátek patronky Slovenska,
Sedmibolestné Panny Marie. Promluvu měl Otec kar
ky/.
5.-7.9.se konal v Paříži 11.sjezd mezinár. dinál TOMCO. Tten sloužil také mši sv. na sloven
svazu pro mravní a sociální práci. Členové ské pouti v Ellwangen 21.9. k sv.C.a M.

JE OTEC BISKUP DOMA?

kněžství, ani odesilatele. Za
normálních okolností to byl
právně neplatný dek anent.
KUCHAŘÍ: DEN RADAR UNTERNemohl jsem ale riskovat pašo
FWGEN, o tom, jak se roz
vání jasného textu přes hrani
hodl najít v Polsku sto
ce.
py po své zemřelé mamincežádná noc v mém životě nebyla
židovce a jak se tam dát
tak napjatá a plná ochranují
vysvětit na kněze.
cí nejistoty, jako noc mé
Za termé noci přejel vlak
první cesty do Polska. Bylo
Vídeň - Varšava, bylo to
f to největší a nejsvětější do
30.srpna 1959, česko-polské
brodružství mého života.
hranice. Na ostrém reflek
V Lublině na mě čekalo zklamání.
toru nad nádražím jsem poznal,
Všichni polští biskupové byli
že jsme opustili území mé vlasti.
na exerciciích v čfenstochové a mě
Zmocnil se mě podivně drásavý pocit.
li se vrátit až za týden. A já měl
Měl jsem jistotu, že jsem vyklouzl z oblas
vizím na čtrnáct dní i
ti démonické moci; uvolnil se škrtivý pocit,
který svíral železnými spáry mé hrdlo. Byl Drtivá nejistota první noci se měla táhnout ce
jsem na svobodě. Začal jsem volněji dýchat. lý týden. Ale přece jen tu bylo nejisté světél
Dokonce i vzduch v Polsku se mi zdá svěžejší ko. Jistý kanovník M., kterého jsem na ordinariátě navštívil, hned vytáhl peněženku a vysy
a vonnější...3
pal ntí. do dlaně její obsah. Tak jsem měl aspoň
Byl to vlastně skok do nejistoty. V Polsku peníze.
+
jsem osobně neznal ani človíčka. Nevěděl
jsem, ke komu jdu. Neznal jsem ani Irblin- Pokračoval jsem na cestě do Orchůvek, kam mě
pozval P.Albín. Jak jsem se už zmínil, cítil
ského biskupa, dokonce ani jeho jméno ne.
VždyE jsem dlouho netušil, že Lublin vůbec jsem se tam jako na konci světa. Bylo to jen
pár kroků od sovětské hranice. Právě před nosem
nějakého biskupa má. Z maskované "filate
listické" korespondence s Římem jsem usoudil, jsem měl rudého netvora, požírajícího křestaže mám navštívit biskupa té diecéze, ke kte ny, měl jsem skoro mezi smrtícími tlapami rus
ré patří město Lublin. Dostal lublinský bis- kého medvěda dosáhnout svého životního cíle a
kup z Říma dimisoriálky, bez kterých nesmí vrátit se jako kněz do vlasti? To by byla býva
žádný cizí biskrp vysvětit někoho na kněze? la ovšem skutečná "božská komedie" - žertovný
husarský kousek božské Prozřetelnosti, veselý
/Kazdy kněz must patřit k některé diecézi
nebo do některého řádu, re sp.kongregace nebo šachový tah Ducha svátého.
jiného Římem uznaného náboženského společen ,rProc se pohané bouří ... ale ten, který trů
ství - sekulárního institutu, osobní prela ní na nebesích se směje, jsou Pánu k smíchu..."
tury ap. Má-li vysvětit na kněze jiný bis /Žalm 2/. Napadla mi také slova Apokalypsy:
kup, než pod jehož pravomoc bohoslovec pat Jedna žena měla porodit dítě, ale před ní stál
ří, musí dostat zvláštní povolení od přísluš krvavě rudý drak s planoucíma očima a čekal...
ného biskupa-dinrisoriálky. Pozn.red./
V dimisoriálkách nebylo mé jméno. Vzhledem Jeden člověk se procházel příští sobotu celé
hodiny před vjezdem do dvora biskupské residen
k ternu, že pošta mohla procházet censurou,
oznámili lublinskému biskupovi z Říma jen to ce. Nechtěl promeškat auto vracejícího se bisku
pa. Když měl hlad, vstoupil do protějšího obcho
aby vysvětil na kněze onoho kandidáta, kte du s potravinami a koupil si dva chlebíčky. Aby
rý přijal svátost biřmování 2.května 1940.
ani na chvilku nespustil vchod do biskupského
Nebylo tam ani datum narození, neboí to by paláce
z očí, šel k pultu pozadu. Vyděšený pro
mohla policie vyčíst z mého pasu. Připustí
davač ho považoval za blázna.
biskup v nouzovém případě náhradní dimiso - Biskup
musí být doma nejpozději v 17 hodin, neriálky, které nebyly ničím jinýn, než mo
bo£ v pět hodin má slavnostně vstoupit do své
saikou vlastnoručně psaných poznámek, na
katedrály ke kanonické vizitaci.
škrábaných na tuctech stránek nezávadné kni
hy? Byla to ostatně už zmíněná kniha "Noc a Asi jste už uhádli, že ten muž, který od rá- na nervózně přecházel kolem ordinariátu a
o,
mlha" o vybíjení židů ve východním Polsku.
pozoroval každé auto jsem byl já. I když jsem m
Řím pověřil vystavením dimisoriálek mého
se poohlédl po zadních vratech do budovy, ne
zpovědníka, kdyby se snad originální doku
ment z Říma ztratil. Ani tyto náhradní dimi vrátil se biskup z exercicií v Čfenstochové do
soriálky neobsahovaly jména - ani kandidáta svého bytu hlavním vchodem.
Itedy se můj "přepad" nekonal.

V min. čísle jsme uveřejnili ka
pitolu německé knihy P.Leo

nebeský je živí.. "je zásadní postoj k věcem. Jogi
je nemá a nepotřebuje. Křestan se o ně nestará,
Když jsem hledal v Holandsku generální dům ale potrebuje-li je, opatrí nu je Otec - bude-li
Chudých sester, abych navštívil několik Sloy první řadě hledat Boží Království.
Je to zvláštní příslib, Má na něj každý nárok?
venek, ptal jsem se sedláka, kde to je.
Ušklíbl se a řekl:"Jděte rovně, až uvidíte Řešení této otázky dalo vznik různým typům ře
holní chudoby.
nejbohatsí dim v kraji. Tam bydlí Chudé
Ve
Skutcích apoštolských čteme, že křestané vše
sestry!" Chtěl být duchaplný, ale co je
řeholní chudoba? Proč mají řeholníci domy, prodal i a předali apoštolům. Jáhni rozdávali ma
když řekl Kristus:"Prodej vše, co máš a dej jetek chudým. Brzo-zdá se-měli zkušenosti s le
nochy a tuláky. V syrské církvi je zvyk, že
chudým?"/Mt 19,27/. Pán, který nám dával
právo
na vydržování mají jen proroci,tj .kdo ká
tuto radu, dostal odpově3:"Pak se nastěhu
jeme k vám a budeme čekat, že obdržíme sto ží evangelium. A přece sv.Pavel tohoto privile
gia nechtěl použít, živil se sám i na cestách a
krát víc." Pán mě ujistil, že bych musel
otřepat u jeho prahu prach z obuvi na zna přehlásil dost drasticky:"Kdo nepracuje}at nejí"
To bylo pravidlo mnichů-poustevniků. Peníze roz
mení, že mě nepřijali.
František se všeho radostně vzdal a pak mu dali, ale živili se prací. Měli dost času na mod
sel prosit, aby mu jiní dali najíst. Nebylo litbu. Neměli rodinu a jisté jogistické zásady ta
by lepší, kd^by žil skramě a druhé neobtě ké vyznávali. Kdo se postí, nepotřebuje imoho. Měkdyž nepracovali imoho, měli dost pro sebe i
žoval?
Svatá chudoba je evangel Ipro
nemocné spolubratry.
ní ctnost, kterou prý Definitivní formu řeholní chudobě daly tzv.oenopřed Kristem neznali. Sv.
František byl jist, že až bitické kláštery se společným životem. I sv.Basil
v evangeliu je přesvědčen, že člověk nepotřebuje rmoho. Je po
objevil je třeba žít, jíst, bydlet, spát rozumně. Jsou to po
jí krásu. třeby přirozenosti. Ale jsou různé podle typů li
Svět o ní dí, jejich zdraví, práce, kterou dělají. Co potře
neví, pro bují, musí mít. Kdo jim tedy zaručí, aby nebyli
to si jí druhým na obtíž? Klášter, protože ten má majetek
neváží. společný. Do jedné kasy dávají všichni členové
Kdyby ji všechny výtěžky práce i dary, které dostanou.Před
znal, šel stavený pak rozděluje jednotlivcům podle skutečné
by za ní. potřeby. Kláštery tedy jmění mají, i když jednot
Není to livci jsou chudí. Ale obyčejně svou chudobu necí
nadsázka? Nevychvalují i jiná náboženství tí a ani na ni nenyslí.
chudobu? Běžně ne! Lidé si víc cení boháčů. Jaká je v tem výhoda? Jednotlivci nemusí své prá
Kdo říká, že má rád chudé, obvykle proto, ce stále vybírat podle toho, co vynesou, ale pod
že mezi nimi může dělat pána. Na bohaté ne le potřeby pro Boha, Církev a lidi. Proto byly
stačí. Nebo jim chtějí pomoci, aby se ze kláštery v Církvi stále střediskem činností, které
ne jsou,:ekonomické", ale bez nichž společnost dege
své chudoby dostali.
Myslící lidé vidí i nevýhody majetku. Sta neruje v nízký materialismus. Pěstovala se tam
rost o správu majetku, ztrátu času, neklid. dříve skoro výlučně kultura, umění, duchovní hnu
Indický asketismus tvrdí, že člověka děla tí. Stát si dnes organizuje školy, ústavy, akade
jí nešťastným touhy a potřeby. Trochu vody mie. Ale sotva se vyskytne něco opravdu nového,
a rýže-a člověk je spokojen. Volná mysl se zjistí se, že na to nejsou fondy. I dnes jisté hod
může zabývat důležitými a krásnými věcmi. noty zachraňují ve světě jen řeholníci.
Gandi píše v deníku, že St.zákon ho nudil, Před několika lety byl v Torontu patristický kong
ale Kristova kázání o bohatství, které dusí res o sv.Basilovi. Jeden z magnátů města, který
semeno Božího slova, učí to, po čem toužili na to přispěl, nás pozval na večeři. Ptal se mě:
"Co v tem Římě vlastně děláte?" Zasmál jsem se:
indičtí mudrci. Je to pravda?
Staří mudrci chtěli dokázat, že člověk je "Hledám a čtu staré knížky, které nikdo jiný ne
nešťastný, protože potřebuje dcmy, místo čte." Pán se zakabonil, ostatní ho ujistili, že se
aby spal ^enku, šaty-jeden směr se jmenoval zabývám patrologií. Tu zvážněl a řekl:"Ten luxus
"oblečeni vzduchemUvíno, místo vody. Jen vám závidím, to si já dovolit nemohu."
trocha rýže ho bohužel váže ke společnosti. Měl pravdu. Dnešní ekonomická společnost zapojí
Indický asketa nemá věci a nepotřebuje je. všechny do nočních a denních starostí o jídlo a o
Není tedy v práván slova smyslu chudý. Ne- oblékání. Modlit se za řeholní povolání a umožnit
jejich rozkvět znamená otevřít národu okna do
strádá, je soběstačný.
jiných, vyšších obzorů.4
Ale v slovech Kristových: "Pohledte na nebes
P. Tomáš ŠPIDLÍK /zkráceno/
ké ptactvo. Neznej nesnáší do stodol. Otec

„ROZDEJ VŠE CO MÁŠ”

Časopis-týdeník-existoval už před okupací, obno
vený
po válce byl svěřen P.Kajprovi.
Před padesáti lety byl vy svěcen na kněze
Nebylo tehdy snadné vyrukovat na veřejnost s ka
mučedník komunistické diktatury P.ADOLF
tolickým jménem - jako to není snadné ani dnes.
K A J P R - jesuita z Prahy.
Začal studovat se zpožděním, řadu let před Kolikrát slyšíme "světová církev1’, místo "katoliotím pracoval jako dělník. Nakonec se rozhod-ká Církev". Ale Otec Kajpr byl na toto jméno
stát se knězem, ale s dělnickým prostředím nrdý a snažil se ze všech sil, aby tento list měl
zůstal spojen oelý život. Znal dobře sociál_úroveň. Každé číslo bylo odvážným vyznáním kato
lické víry a jejím srozumitelným překladem do
ní nauku Církve, byl to člověk přímého a
moderního
jazyka, vtělením katolických zásad do
jasného nyšlení.
5 živých proudů
moderní doby. Tak se mu podařilo
Snad proto si vybral za svou duchovní rodi
v
letech
1945-48
vytvořit hodnotný týdeník, kte
nu Tovaryšstvo Ježíšovo, o kterém kolovalo
rý
lidé
opravdu
rádi
četli - jeden z mála časopitolik pomluv a polopravd. Sám se přesvědčil
že to byla řehole kvalitních a vzdělaných 'sů, na které čtenář čeká a nevynechá ani jediný
lidí, ačkoliv nikdo z nich neužíval akade článek.
mických titulů - protože si to nepřál sv. P.Kajpr byl menší, hubený člověk. V koncentrač
ním táboře přišel o všechny zuby a chvilku trva
Ignác z Loyoly, zakladatel tohoto řádu.
P.Kajpr byl nadaný, proto ho řádoví před lo, než se mohl s třetími zuby odvážit vystoupit
stavení poslali na filosofická a teologic na kazatelnu. Byl houževnatý, jakoby vyřezaný ze
ká studia do Řina - kde získal doktorát z sukovitého dřeva, mluvíval koutkem úst, tónem
filosofie, a pak do Francie. Tím získal me trochu uštěpačným, ale přátelským, někdy i lidově
zinárodní rozhled a seznámil se s obrodnými drsným. Ale kdo ho chvilku poslouchal, brzo si
uvědomil, jak v něm plane oheň svátého nadšení.
proudy francouzského katolického života.
A
tímto žárem dovedl zapálit i své spolupracovní
Byl pokrokovým katolíkem, ale ne ve snyslu
ky
a čtenáře. Přispívatelům uměl navrhnout téma,
progresismu, který vynechává nebo zamlčuje
naznačit
zaměření objednaného článku a to vždy
pravdy víry, nýbrž v tom, že právě tyto
tak,
aby
to
odpovídalo jejich vlastním zájmům a
pravdy prohluboval a pozoroval z méně bež
schopnostem.
ných hledisek.
V roce 1935 byl vysvěcen na kněze. Nejdří Byl to ideální šéfredaktor. M/slel vždy kousek
ve pracoval jako kazatel a vedoucí duchov dopředu a inspiroval své kolegy. A když řekl, že
ních cvičení. Svým nenuceným, prostým a převáš článek má hlavu a patu, byla to velká chvála
ce procítěným slohem si získal všude přáte a povzbuzení k další práci.
Bohužel - v poválečném tisku nebylo většinou zvy
le.
kem,
říci otevřeně své mínění a nezapálit při
Ale táhlo ho to k žurnalismu, ke kterému
měl i schopnosti. Každý katolický časopis, tom trochu kadidla velkému "bratru"na východě.
Kajprův KATOLÍK to nedělal. Jeho šéfredaktor
který vedl, rychle oživl, i když to byl
zdánlivě úzce specialisovaný měsíčník jako byl spravedlivý na všechny strany. Není proto di
vu, že se znelíbil všem. Jedni ho podezřívali z
POSEL BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ, VĚSTNÍK HNUTÍ
levičáctví/ !/pro jeho moderní vyjadřování a so
APOŠTOLÁTU MODLITBY - tam začínal - až se
ciální
cítění, druzí zase za orgán "církevní
dostal k DOROSTU, orgánu Sdružení katolické
mládeže, který změnil v průbojný list mla reakce", zvláště od chvíle, kdy se zastal Heleny
dých katolíků. Později tento časopis redi- Koželuhové proti její vlastní straně. Bystrý
goval P.František MIKULÁŠEK, rovněž jesuita. čtenář poznal, že časopis nechce sloužit některé
Otec Kajpr byl vlastenec. S tím se ve své straně, nýbrž jen zásadám.
kazatelské a novinářské činnosti neskrýval. Kdyby byli stáli komunisté o hodnotné partnery v
sociální práci, byl by býval P.Kajpr takovým člo
Za války ho zatklo Gestapo - stejně jako
řadu jiných jesuitů v Praze, byl nezi nimi věkem. Ale - vzdor opačnému tvrzení - chtějí ko
novic - dcnašeč snad z Jugoslávie - a do munisté jen lokajské kolaboranty - a něčím tako
vým se P.Kajpr stát nechtěl. Proto byl brzo po
stal se nejdříve do Mauthausenu, pak do
nástupu komunistů k moci zatčen, odsouzen v pro
koncentračního tábora v Dachau.
cesu s jiným, vynikajícími ka
Když se vrátil z koncen-i
tolickými osobnostmi do vězení,
tráku, nezi dvěna diktat
kde jako vyznavač v r.1959 ze
túrami - hnědou a rudoumřel. Bylo mu 57 let. Jesuit
rozvinul P.Kajpr skvělou
ský řád v naší vlasti může
činnost, hlavně jako re-|
být na P. Adolfa KAIPRA oprav
daktor pražského KATOLÍ
du hrdý. Nejen na něho, a ne
KA. List našel útulek v
jen v naší vlasti 1
jednom z kanovnických
doirů na Hradčanech.
Alexandr HEIDLER

MUČEDNÍK P.A.KAJPR

BŮH ZAČÍNÁ SÁM!

a jeho učednících a konečně re svátých a světi
cích všech dob najdeme základ každé modlitby:
"Mistře, nauč nás modlit se!"/Lk 11, 1/,řekl modlí se v nás Duch svátý prvotním dechem, kte
Kristu neznámý učedník. Jeho prosba vyvola rý "vanul nad vodami "/Gen 1,2/vĚ před stvořením
la v život modlitbu, rozšířenou po celém
světa a je to stejná'^u Nej vyššího, jež zastísvětě - OTČENÁŠ - odříkávaný den co den,
nila"/Lk 1,35/ Jtoii podle andělova slibu při
století za stoletím, někdy šeptaný v skry zvěstování.
tu srdce, či zpívaný davem o svátcích...
Je dobré, že onen učedník nemá ani jméno, bŮh mezi námi
6
ani tvář. Stejně jako neznámý voják na Kal Bůh, který stvořil vesmír,jednou"pc>s tcnn svůj
stan mezí námi", umožní nám pochopit, že naše
várii, tak i anonymita tohoto učedníka
modlitba musí kořenit v čase a prostoru, vždy a
representuje každého z nás. Mnoho lidí,
kteří si uvědomují, že se neumějí modlit, stále, v každé době našeho života. Nemá-li se
jsou přítoimi a mluví ústy neznámého pro stát naše modlitba jen ubohým, povadlým květem,
sebníka. Jsou jako on: "Mistře, nauč nás mod--musí klíčit, rozvi jet se a nést ovoce - zachy
cena na každé chvilce našeho života. A jen je-li
liti se... "
Než se však modlitba stane slovem či nyšlen-osvícena světlem Slova, jež á\ce"osvšcovat kaž
dého člověka, procházejícího na svět. "/Jan 1,9/.
kou, výkřikem nebo šeptáním, tisíce let
starým žalmen nebo vnuknutím, které právě Také musíme hledět na každou událost a osobnostvytrysklo ze srdce, vstrpuje před tvář Bo a€ na Abrahám či Mojžíše nebo Syna Božího Ježí
ží. Řekl to Ježíš Samaritánce, s kterou se še Křista-ne odděleně, ale jak je zapojena do
setkal u Jakubovy studny:"Kdybys znala Boži' Božího plánu a úiryslů.
Boží úmysl nazývá sv.Pavel "tajemstvím". Není nám
dar a vedela, kdo ti říká: Dej mi napit,
sp 'ii bys poprosila jeho, aby ti dal živou docela skrytý, dočteme se o n&n v Písně a v jevodu. "/Jan 4,10/. V těchto slovech je skryt. ho pokračování, v dějinách Církve.
re Starém zákoně Izrael - Mojžíš a lid - opouš
klíč k chování prosícího.
tí otroctví a putuje do zaslíbené země. Na po
PRVNÍ KROK DĚLÁ BŮH
chodu trpí únavou, hubuje, je sklíčen beznadějíSám žádá nejdříve o napití, sám žízní po
ale posiluje ho mnohem silnější naděje, než jsou
nás. Slovy:"Dej mi napít!" zdůrazňuje pod
jeho utrpení. Sotva obsadí lid nádhernou zemi,
statu modlitby. Pokaždé začíná Bůh, sám
už se dá oklamat léčkami modloslužby a zdivočí.
mluví první. Náš duchovní život, život s
Zničení Jeruzaléma, babylonské zajetí - to jsou
Bohem, není vymyšlený úspěch, nýbrž hraje nevyhnutelné následky. Avšak v diktátorském krá
se ve dvou a vždy je to Bůh, který začí
lovství, kde se uctívají modly, pozná zbyteček
ná. ..
Teprve když si Boží lásku uvědomíme, začí vyhnanců jedinečnou velikost svého poslání;vždyť
náme se modlit. Modlitba vzniká ve chvíli, zná pravého Boha a ten si vyvolil je - židovský
kdy jsme vytušili Boží dar'.Kdybys znala Bo lid, aby prostřednictvím tohoto lidu se dal po
ži dar a věděla KDO ti řiká"dej mi napit", znat. Hrstka lidí se vrátí z vyhnanství, chce
jen a jen sloužit Bohu, ale brzy čpět zapadne do
spis bys sama poprosila. " Všimněme si
praktik
a předpisů, psané slovo má větší cenu
slůvka"poprosila". V té chvíli začí
než duch.
ná modlitba, protože si uvědomuje
me, že nám Bůh chce dát něco ne
BŮH PŘICHÁZÍ NA ZEM
smírného.
Za dvě tisíciletí dochází k události,
která
se odehrává vprostřed té první.
MODLITBA NÁS VEDE VÝŠ ...
Sliby
a
úmluvy Abrahámovi, Mojžíšovi,
Modlitba nás "opraví", převede
Josuovi,
Ezechielovi či Oziášovi v
nás na vyšší, Boží úroveň, dál,
zdánlivě nej lidštějších událostech,
než naše vlastní přání. Vede ke
prostě dějiny lidu na pochodu ukazují
zdroji živé vody - protikladu
na očekávání člověka, který splní to
vody špinavé a stojaté. K pramenu
"PROČ ?" staletí slz a nadějí. Po
"hli±>oké"studny, kterou hledáme:
slaný Bohem, druhý Mojžíš, nekonečně
"spíš ty bys prosila jeho, aby ti
úžasnější a skvělejší, ale i potoméc
dal živou vodu."
Davidův, poznamenaný božskou silou a
ŠKOLA VELKÝCH PROSEBNÍKŮ
moudrostí i posvěcením. A hle, na
Pri učení modlitbě nejsme bez
břehu řeky, "za svítání", dne jako
vůdců: kromě neznámého muže a
všechny ostatní, potkává Ondřej svého
samařské ženy máme nesmírnou,
bratra Šimona:"Našli jsme Mesiáše!"
brzy už dva tisíce let starou
Přivádí bratra k mladému muži, kterého
školu modlitby v starozákonních
zná sotva dva dny, ale na něhož čekal
národ dva tisíce let. Na Ježíše Krista.
prorocích, pak hlavně v Ježíšovi

SLUŽEBNÍCI NEUŽITEČNÍ
Tam někde na kopečku sedí

- jak odloučení bratři

-

dva domy našeho Pána
V jednom se v pavučinách
krčí všichni

svati.

A druhý je jako rána,
na Jeho Těle otevřená.

Na Těl e. Církve.

Svatyně prázdná...

Stačí pouhá tři léta a cnen zázračný den před
dvěne tisíci lety je v troskách.
J EŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI
po hanebném a surovém soudním procesu. Bratr
apoštola Ondřeje - Simon Petr, mezitím zapřeldokonoe třikrát! - toho Krista, jehož byl dů
věrným společníkem od toho dne, kdy o něm vy
znal:"^ jsi Kristus, syn živého Boha."/Mt 16,
16/. Několik rtólo věřících, kteří zůstali pod
křížem, mohlo už jen pochovat toho, o němž se
věřilo, že "přinese izraelskému národu vykou
pené". /Lk 24, 21/.
7
A PŘECE
ZŮSTAL MEZI NÁMI
Už je tomu skoro dva tisíce let, co po Petro
vi a ostatních, kdo položili pro Krista za své
poblouzení jediné noci život, ny-nový IzraelÓeši, Slováci, Švýcaři, Němci, Rakušané, Ita
lové, Francouzi, Mexičané, Američani, Indové,
Afričané, Eskymáci a lidé všech zemí a všech
kultur a plemen i národů a jazyků, všech ší
řek a výšek zeměkoule a v něž Písmo doufalo
a očekávalo je skoro na každé stránce svých
knih, tedy ny jsme jisti, že Ježíš Kristus
je opravdu ten, na kterém se vyplnilo všechno,
co řeklo Písmo "od Mojžíše přes proroky a
žalmy ve všech částech"/Luk. 24, 27/. S prvním
konvertitou sv.Pavlem z Tarsu věříme a říkáme,
že onen Kristus je nejen "živy" /Sk 25,19/,
ale navíc, že obrodil svět, že v něm se svět
znovu zrodil a že v Kristu ani časové, ani
prostorové hranice nemají vůbec snysl: "Kris
tovou láskou, pře sáhuj vez všechno poznání, do
sáhneme plné míry Božích darú."/Ef 3,19/.
Pro věřící to nejsou pouhá slova!
Ale jak vstoupit do období Písma, které mluví
o Kristu a o našem životě s Kristem
jinak, než prosbou k Pánu:
"MISTŘE, NAUČ NÁS MODLIT!"

JAKUB

L 0 E h

"DÍLO JINAK BEZVÝZNAMNÉ, KTERÉ DÉLÄME Z LÄSKY
K BOHU, MÄ NESMÍRNOU CENU."
Sv.Terezie:KNIHA 0 ZAKLÁDÁNÍ

Proč byla vykuchána,
jak ryba po zabití?

nenasytí

Proč duši

již neužiteční ?

Služebníci
0

Vy všichni

svati

odloženi stranou

za nás proste'.

Vy všichni
vyhozeni

svati,

na smetiště,

za nás proste!

Vy všichni

svati,

kteří jste byli

přinuceni

z našich kostelů emigrovat
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kostelem u Modré, není třeba předpokládat kos
tel a klášter sv. Jana Křtitele v místech dneš
ního kláštera na Xfelehradě, jak J.D.
Zápis z prohlídky zdivá chóru a
Štoček mínil. Spíš se donnívám, že
lodi na jižní straně pozůstatku
katedrální chrám \felké Moravy měl ma
velkomoravského kostela v Sa
riánské patrocinium-o němž hovoří le
dech.
genda. Na kostel v Sadech se asi vzta
Vedoucího výzkumu, V.Hrubého,
huje listina z r.1247, kterou Oldznovu upoutaly pásy kamenů
k řich Korutanský věnuje velehradské
při základech jižní stěny
chóru a při JV rohu kostelní
mu klášteru kapli, "ležící na hoře y
Kunovic, zbudovanou ke cti jmenova
lodi natolik, že provedl je
né blahoslavené vždy Panny Marie,s
jich doplňující výzkum.
právem patronátu a se všum příslu
Při tom zjistil, že jde o
vícevrstvé zdivo - tedy o
šenstvím, jakož i se vším prasta
rým právem... "atd.
pozůstatky zídek, a nikoliv
o dlažební zpevnění terénu na
Shmeme-li výsledky našeho zkoumá
vnější straně stavby pod oka
ní, zdá se, že Metodějův hrob byl
pem, nebo o zbytky zhroucené
v staroslovanském kostele v Sadech
ho zdivá stěn kostela. Zkouma
1. Byl velkým či katedrálním chrá
né pozůstatky mají totiž zře
mem moravským,
2. byl v něm objeven hrob na levé
telně charakter úzkých přizdístraně,
vek položených na maltu, jež
3.
umístěný ve stěně za oltářem
nemohly mít-při mělkém zahlotr
4.
který byl zřejmě oltářem hlavním
bení svého základu-nosnou ne
a tedy nejspíš zasvěcen Bohorobo opěrnou funkci.
dičoe, když toto zasvěcení nesl
U těchto přizdívek byl v hmo
celý chrám.
tě ne zcela rozebraných kos
Proto jsem dospěl k hypotetickému
telních základů zjištěn sutozávěru, že je hrob I ve stěně chrá
vý materiál se stopami požá
mu v th. Hradišti-Sadech hrobem sv.
ru: byly zde totiž nalezeny
Metoděje a zároveň prostší obdobou
uhlíky, fragmenty ožehnutých
hrobu salcburského biskupa VLrgila.
lidských kostí, červeně opálené kousky omít
Dokázat tuto hypotézu je nesnadné. Nemáme totiž
ky, zlomek železa, slitek bronzu aj.
ani jediný spolehlivý nález z dávno už zničeného
Všechny uvedené okolnosti naznačují, že v
chrámovém zdivu byly na obou místech upra hrobu a tím méně nález, svědčící o biskrpské hod
nosti nebožtíka. Hrob sv.Metoděje je odedávna ob
veny dutiny, které lze vysvětlit jen jako
hrobky ve zdi, z vnější strany uzavřené oně klopen řadou dcmněnek. Tbmáš KALINA nepochybuje,
že ostatky sv.Metoděje zůstaly na místě až do
mi přizdívkami, jejichž spodní části byly
archeologickým výzkumen zjištěny, jak bylo zkázy Velehradu, protože jeho žáci už byli vypu
zeni z Moravy. Jiní tvrdí, že tito žáci jeho os
konstatováno shora.
tatky odnesli do ciziny-až do Říma, kde byly ulo
Univ.prof. dr.Jos. POULľK, Dr Sc, v.r.
ženy do hřebu sv.Cyrila. Tato dorměnka má jiné
Univ.prof. dr.Frant.KALOUSEK, v.r.
kořeny: J.Wilpert ji odvozuje z toho, že mezi
Doc.dr.Vilém HRUBÝ, CSc, v.r.
obrazy u sv.Klimenta se"nalézal také obraz obou
Arch.Vilém HANK, v.r.
svátých bratří". Z r.1589 máme záznam A.B0CCA,že
Dr.Jiří Maria VESELÝ, O.P., v.r.
"v témže chrámu sv.Klimenta jsou pochováni bisku
pové Slovanů Cyril a Metoděj... jejichž posvátné
R.1891 přišel J. D.ŠTOČEK s názorem, že
údaj proložní legendy"za oltářem Bohorodič ostatky, jak znáno, byly nalezeny pod oltářem V
ky" nemusí nezbytně znamenat mariánské pat prastaré kapli téhož chrámu." Tuto informaci opa
rocinium onoho katedrálního chrámu, v němž kuje C.BARCNIĽS, objev ostatků klade L.BOYIZ prá
byl Metoděj pohřben: zasvěcení P.Marii mohl vem mezi r.1563-1575. Zpráva vyvolala zájem a r.
prý mít pouze jeden z oltářů, zatím co ti 1580 žádá olomoucký bisktp Stanislav PAVL3VSKÍ o
tul samého"veIkého chrámu moravského"z le- relikvie světců. Řehoř XIII.za rok jeho žádost
gendy nijak nevyplývá. Hento výklad, v zá odmítá, protože se v naší zemi šíří"mor kacířský*
sadě možný, nebyl nikdy uznán, zvlášt když a ostatkům světců by hrozilo zneuctění. I pozdě
bylo známo, že autor je nakloněn vidět "ve l- ji se hovoří o společném uložení ostatků bratří,
ký chrám moravský "v zaniklém svatojánském ale k důkazu pravdy stačí odkaz na texty obou
kostele, předchůdci cisterciáckého chrámu legend, hovořících konkrétně o pohřbu Metodějově.
velehradského. Lze-li však dnes už ztotož Jiná teorie říká, že Metodějovy kosti byly z pů
vodního hrobu vyzvednuty a uloženy "ha neúhledném
nit tuto kapli sv.Jana s velkomoravským
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místě v lese. " Ta způsobila, že blízké
Chřiby byly místními nadšenci dokonale pro
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
hledány. Ani dr.A. C.STOJAN nezůstal stranou Katolické hnutí mladých Oomunione e liberazione
těchto snah, i když podle něhoto pádu Vele a politická organizace Movimento popolare zorgahradu r.907 odnesli učedníci sv. Metoděje je ni zovaly koncem srpna 5. setkání v Rimini na téma
ho svaté ostatky, aby je uchránili pohromy "Bestie, Parsifal a superman". Sv.Otec jim po
válečné, a pochovali je pod dubem u Pucho slal poselství, kde chváli výběr tématu a označu
vá. " Tyto výklady jsou pouhým matením něk je Parsifala za ideál, který musí být závěrem
terých skutečností s polopravdami a roman všech úvah. Neboť jen v setkání s Kristem"který
tikou.
je stále přítelem a společníkem každého člověka"
Jaké by bylo věcnější vysvětlení zániku Mě- se mohou vyřešit problém/.
todějova hrobu za předpokladu, že jím byl
Církevním historikům jsou nyní -přístupné i archi
skutečně onen hrob ve stěně kněžiště velko vy z období vlády sv.Pia X.a Benedikta XV./1903moravského chrámu v Sadech? Podle archeolo 1922/. Ředitelství archivu bude ovšem objektivně
gických pozorování k němu mohlo dojít v
zkoumat nároky badatelů a udělovat povolení jen
podstatě dvakrát. Po prvé v době pádu Velké těm, kdo jsou skutečně odborníky a zabývají se
Moravy, kdv byl kostel vypálen a zčásti roz některým úsekem církevních dějin z těchto let.
bořen, po druhé někdy v XTII.st.,kdy svaty Oznámil to vedoucí delegace sv.Stolice Mons.M.
ně v Sadech zcela zaniká, snad proto, že ji Maccarrone na VT.kongresu pro historická bádání,
noví držitelé, velehradští cisterciáci, již který se konal od 25.8.-1.9.ve Stuttgartě.
neopravili. Zdá se, že dědicem titulu vel Kardinál Hoffner vytknul" teologům "osvobození, že
komoravského kostela se stal ani ne km vzdá předkládají a praktikují zkomolené sociální uče
lený kostel v obci Sadech, podle všeho za ní Církve. Kardinál je sám odborníkem v sociální
ložený ve stejné době a dodnes zasvěcený
nauce Církve a vydal o tom třísvážkové dílo. Do
Panně Marii. Byly snad ostatky Metodějovy
slovně řekl:"Když bylo v NSR v r.1985 z 1,750 mi
přeneseny do tohoto nového chrámu?
9 liard marek daní vydáno na sociální účely 730 mi
Zdá se, že k rušení hrobů ve zdech velko
liard marek a když životní úroveň pracujících
moravského kostela v Sadech došlo začátkem v NSR je podstatně vyšší než v komunistických
X.st. ,tj.v době, kdy se vylepovaly i tarmí státech, nohou jen zlom/slníci tvrdit, že sociál
zahloubené hrobky. Maäarské nájezdy pusto ní hospodaření v NSR je kapitalistické vykořis
šily především chrámy, paláce a obydlí na
ťování." Je otřesné, jak nekriticky přijímají
hradiscích, kde čekali větší kořist než v
zástupci "teologie" - lépe řečeno ideologie osadách prostého lidu. VždyE vojáci při ob osvobození marxistické názory.
sazení Říma v r.1798 měnily svatyně v kasár'V hlavním městě sovětské republiky Litvy, ve Vilna a rozbíjeli náhrobky kardinálů, aby zís nu, byl změněn kostel sv.Kazimíra, patrona Lit
kali olovo z rakví.. .Nacházíme-li pak v Sa vy, v ateistické muzeum. V jednom koutě muzea se
dech, Starém Městě, Mikulčicích a na Pohan skví velká fotografie Hanse Kunga a jsou vysta
skú barbarsky vydrancované hrobky s kostra vena jeho díla.
mi většinou rozházenými, nedá se předpoklá Komoří sv. katolické Církve kardinál Sebastiano
dat, že by hroby ve zdech chrámu zůstaly
Baggio navrhnul zahájení procesu blahořečení
nepovšimnuty a nedotčeny. Kosti nebožtíků
před 7 lety zesnulého Pavla VE. Za vlády tohoto
byly ovšem pro nájezdníky bezcenné.
papeže se dostala Církev do neuvěřitelné krize
Byl-li TOM^S KALINA přesvědčen, že ostatky a rozpadu, odpadlo na 70 tisíc kněží, z nichž
Metodějovy nebyly zničeny při pohromě chrá asi 30 tisíc bylo laicizováno, prakticky každý,
mu a že se snad v jeho zbytcích, dnes ještě kdo o to požádal. Jediný svátý papež tohoto
neznámých zachovaly dosud - lze po víoe než století, sv.Pius X., sám, bez sněmu hluboce
60 ti letech snad říci: je velmi pravděpo obrodil Církev. Nastala taková obroda za
dobné, že Metodějův hrob byl objeven ve zdi vlády Pavla VI.?
velkomoravského chrámu v Uherském Hradišti- 7 září příětího roku navštíví sv.Otec znovu Fran
Sadech; tyl však při zániku Velké Moravy
cii, slaví se 200 let od narození sv. faráře z
zničen tak, že se po něm uchovaly již jen
Arsu, Jana Křtitele Marie Vianney. Navštíví je
nepatrné zbytky a ostatky z něho byly patr ho farnost, dále Lyon, Annecy, kde působil pat
ně zároveň na místě samém rozhozeny.
ron novinářů a cirk.učitel sv.František Saleský,
VILÉM HRUBÝ
V únoru navštíví pravděpodobně Indii. 0 přípra
vách už hovořil předseda indické bisk.konference
"dělej málo předsevzetí, UDĚLEJ JE URČITÁ <ardb. z Bombaye Simon Pimenta s presidentem In
A VYKONÁVEJ JE S POMOCÍ BOŽÍ,"
dické republiky Zailem Singhem. Doprovázel ho
pro-nuncius pro Indii arcib.Agostino CacciavilCESTA - JOSEMARIA ESCRIVA DE BALANGUER
'
lan.

Nejdříve jsem pečoval o tábor Zirndorf, po praž
jsem systematicky pracoval v Norimber
Otec PAVEL KUČERA je 20 let knězem a 20 let ku. Od 21.3.1971 máme pravidelné bohoslužby v
duchovním správcem v uprchlickém tábore v hradní kapli. Řízením Božím patříme k farnosti Na
Zimdorfu. Známe ho z naších exercicií, trno ší Milé Matky Boží, kterou založil Karel IV. V
ží se s nzm setkali na pouti a jinde. Stará kostele je socha sv.Václava a kaple, kde míváme
se o jednu z nejnáročnějších oblastí v NSR, bohoslužby, patří k této farnosti. Setkávám se s
protože do ní patří velmi obtížná práce v novými uprchlíky, mluvím s nimi o jejich problé
uprchlickém táboře. Jistě by mohl vyprávět mech a setkájí-li se tu s láskou, je šance, že se
mnoho zajímavostí a příběhů, které prožil setkají s Bohem. Druhá linie je pevná farnost,
za těch 20 let, ale poslechněme si, co od která tu už léta bydlí, schází se k bohoslužbám i
pověděl na otázky svého spolubratra při roz ve farním středisku, dvakrát až třikrát týdně.
Vblné setkání je v úterý, ve čtvrtek je příprava
hovoru před mikrofonem rozhlasu Svobodné
na liturgii. Máme malou scholu, připravují se žalEvropy.
10
SE: Milý Pavle, jak ses dostal k víře, jak ny, zpěv pro bohoslužbu a také je katechismus pro
dospělé.
ke kněžství a sem, k této službě.
PK: Jak sami asi víte, odpověd na to, jak se Kromě těchto úkolů máš další funkce. Můžeš nám o
dostat ke kněžství je dost složitá a těžká, nich něco říci?
tekl bych, že je to milost povolání, zále Do ničeho jsem se-jak se česky říká-nehrnul. Ale
žitost, která se týká nitra člověka a o tom spolubratři mě do těchto funkcí zvolili a tak se
se dost těžko mluví. Vím jen to, že od mlá snažím je plnit. Tlumočím problény, které proží
dí, pokud si vzpomínám, bylo mi tehdy pět vám sám a které jsou i problény mých spolubratři
let, jsem chtěl být knězem, už od mládí jsem v Římě, kde se scházíme k práci našeho Střediska
měl povolání ke kněžství.
VELEHRAD. Jsou to pastorační problény.
Když hledíš zpět, i na tento uprchlický tá Jsi také oblíbeny exercitátor. Kde všude jsi dá
bor, kolik lidí jsi za ta léta potkal, jaké val už duchovní obnovy?
byly jejich problémy, jak jsi jim pomohl? Oblíbený exercitátor.’ Říkám vždy lidem to, oo ří
Hovořit v číslech a statistikách je zde dost kám vám, je to kus mého života, nůj určitý proži
problematická věc. Vše, oo člověk jako kněz tek. Kdysi jsem v létě dělával dětské tábory. Pak
prožije, je záležitost milosti Boží. Řekne jsem pochopil, jak důležité je podchytit i dospě
te, že i to je třeba vyjádřit v lidských lé a začal jsem se soustřeďovat na exercicie. Dá
pojmech a číslech. Začal jsem zde, v táboře val jsem je několikrát ■’^e Švýcarsku, pravidelně v
v r.1965 se svými spolubratry, s kterými
Norintoerku, zvou mě do Frankfurtu, i v Mnichově
jsme poprvé připravili vánoce pro naše
jsem měl duchovní obnovu. V Ellwangen dávám pra
uprchlíky. Pak byla určitá doba klidu, kdy videlně na konci týdne v postu exercicie, na
jsem uvažoval, co dělat dál. Našich lidí ne nichž se schází asi čtyřicet krajanů.
přicházelo mnoho. Až pak náhle přišla éra
Jaké máš zkušenosti s novými? Co pro
pražského jara a tábor v Zimdor
ně znamená Kristus?
fu se plnil, denně stovky a ti
Kdo žije duchovním životem ví ze
síce uprchlíků procházely
zkušenosti, že nám Kristus stále
táborem. Snažil jsem se o
dává čas. Snažím se i těm novým
ně starat, jak jen bylo
poskytnout čas. Jsou často
možné, nakolik byli dispo
vnitřně prázdní a často hleda
nování. Byl rok, kdy jsem
jí. Záleží na nich, přijmou-li
měl na 90 křtů, člověk mu
tuto šanci nebo ne. Říkám lidem
sel lidem radit, pomáhat,
často:Kristus k nám jde a ny
protože byli často bezradní,
jsme jako v místnosti, která má
v chaosu, plni problémů.
'Kliku jen zevnitř. On stojí přede
Co jsi za ta léta udělal pro
dveřmi a záleží jen a jen na nás,
krajany ve svých diecézích Bamjestli mu otevřeme. K tomu je třeba
berk, Řezno, Wurzburg a Eichstatt mít fantasii lásky.
a hlavně v Norimberku?
Rozhovor je trochu zkrácený, ale jak ti
Když se dívám nazpět, kdy jsem přišel
kdo Otce Kučeru znají, jistě poznali, to
s aktovkou do Zimdorfu, vidím, jak
podstatné zůstalo. Přidáváme se k četným
jsou lidské síly slabé-je to zase dílo
gratulantům trochu opožděně-KLUB měl dva
milosti Boží. Za 20 let se mi podaři
měsíce dovolenou a náš tiskař byl na váž
lo založit dost početnou farnost v
né operaci, takže dosud se vleče tiskár
diecézi Bante rk, hl.v městech Norim
nou o berlích.
berk a Erlangen, kde bydlí mnoho kra
janů.

,POSKYTNOUT NOVÝM ČAS” ském jaru

GRANDE MUNUS

Před 105 lety - SO. září 1880 - vyšla
A protože nechceme, aby se cítil nedostatek
I.Cyrilo-Metodejská encyklika. Tento
naší otcovské lásky, přejeme si také, aby
okružní list napsal velký přítel
se šířila víc a víc úcta k těm svátým mu
slovanských národů, papež Lev XIII
žům, kteří? hlásáním katolickévíry
Encykliky jsou psány obvykle
zachránili slovanské národy od zká
latinsky a nazývají se podle
zy a nyní se za ně v nebi mocně
prvních dvou slov, jimiž za
přimlouvají .Aby chán jasněji a dů
čínají - Grande munus-Vznekladněji poznali tyto muže, které
šený úkol. Touto encyklikou
má uctívat katolický svět, zde
zhodnotil Lev XIII.práci obou
krátký dějinný přehled.
•
apoštolů Slovanů a nařídil,
Cyril
a Metoděj se narodili v Soluni z
aby se v celé Církvi slavil
vážených rodičů. Brzo odešli do
jejich svátek 5.července.
hlavního města celého východu Cari
II. Cyrilo-Metodejská encyk
hradu, aby tam studovali humanitní
lika SLAVORUM APOSTOLI, je
vědy. Velké nadání, které bylo vidět
z péra nynějšího sv.Otce a vyjde
už v jejich mládí, nezůstalo
také česky. Uveřejňujeme Grande munus,
skryté, neboť za krátkou dobu udělali velký po
upravenou podle překladu Jana Vychodila
krok, hlavně Cyril, který měl takové vědomosti,
z r.1904.
• • • •11
že dostal čestné jméno"filosof". Zanedlouho se
VZNEŠENÝ ÚKOL s ířit křesťanství, stal Metoděj imichem, ale Cyrila poslala císa
který dostali především apoštolský kníže
řovna Teodora na návrh metropolity Ignáci a k
Petr a jeho nástupci, přiměl římské papeže Chazarům, bydlícím za Chersonem, aby je vyučoval
v dobách, kdy se zdálo, že to poměry vyža křesťanské víře. Prosili totiž v Cařihradě o
dují a milostivý Bůh si to přeje, vždycky
řádné kněze. Tento úkol přijal bez zdráhání.
vysílat hlasatele víry k různým národům na Přišel do Chersonu na Krym, a jak někteří sdělu
zemi. Tak sv .Augustina do Britanie, s v.Pat jí, především se naučil taimí řeči. V těch do
rika do Irska, sv.Bonifáce k Němcům, sv.Vi- bách se mu podařílo-a to bylo dobré znamení-nalibroda k Frýzům, Batavanům a Belgičanům a jít ostatky sv.papeže Klimenta I. Poznal je
jiné zase jinam. Tak dovolili též sv.mužům snadno, protože o nich lidé všeobecně věděli a
Cyrilu a Metodějovi, aby mezi slovanskými
také byla u nich nalezena kotva, s níž byl-jak
národy pečovali o duše a vykonávali apoš
se zjistilo-statečný mučedník na rozkaz císaře
tolské poslání.Jejich práci a námaze může Trajana hozen do moře a pak pochován. - S tímto
me děkovat za to, že tyto národy spatřily drahým pokladem putoval do měst a vesniček Chasvětlo evangelia a přešly z pohanské za
zarů, kázal jim učení víry a milostí Boží je ob
ostalosti k mravnému a lidskému životu,
rátil k tomu, aby se vzdali pověr a přijali KriS'
o
Stejně jako lidé ve slovanských zemích vždy ta Ježíše. Tuto novou církev nejen co nejlépe
chválili a oslavovali šlechetné apoštolské uspořádal, ale ukázal i velký sebezápor a obdi
bratry Cyrila a Metoděje, protože uznávali vuhodnou lásku k bližnímu; odmítl všechny nabí-zené dary výjma jediného: propuštění všech otro
dobro, které jim prokázali, uctívala je
hluboce i římská Církev. Vyznamenávala je ků, kteří se hlásili ke křesťanství. Brzo se
nejen v dobách, kdy ještě žili, ale nechtě vrátil Cyril radostně do Carihradu a vstoupil do
kláštera Polychromová, kam odešel už i Metoděj.
la se vzdát ani ostatků jednoho z nich?
O
Už r.1863 dovolil náš předchůdce Pius IX.
Zatím se dcnesla zpráva o obrácení Chazarů k
nesmrtelné paměti, aby se slavil svátek sv. Rastislavovi, moravskému knížeti. Povzbuzen pří
Cyrila a Metoděje v Čechách, na Moravě a kladem Chazarů, požádal císaře Michala III. v
v Charvatsku, dosud slavený 9.března Cařihradě, aby mu poslal hlasatele víry a ten
5.července, a tak aby mohli zbožně uctít
jeho prosbě vyhověl. Cyril a Metoděj už dokáza
památku obou světců. Brzo poté, za velkého li skutky svou ctnost, všichni znali jejich lás
Vatikánského sněmu/I./ prosili imozí bisku ku k bližnímu a to byl důvod, proč byli vybídnu
pové sv.Stolici, aby se úcta a svátek těch ti k cestě na Moravu. - Procházeli Bulharskem,
to světců rozšířila na celou Církev. Poně už dříve obráceným na křesťanství, a nikde nevadž však tato záležitost se tehdy nevyří promeškali příležitost, aby v nich náboženství
dila a poněvadž během doby se změnily v
rpevnili. Lidé z Moravy jim vyšli vstříc až na
slovanských oblastech státní poměry, zdá
hranice a přijali je rádi a radostně. Hned za
se nám, že nastala chvíle, abychom podpoři čali vyučovat lidi křesťanské víře a posilovali
li slovanské národy, jejichž blaho a spása v nich naději na nebeskou odměnu. Dělali to tak
nám tak velmi leží na srdci

úsilovně a neúnavně, že moravský národ se Na rozkaz a s požehnáním papežovým se vrátil Me
brzy a rád obrátil ke~Kristu. Hodně k to- toděj jako biskup spět na Moravu, aby tam dál
mu přispěla i znalost slovanské řeči, kte- apoštolsky působil. Snažil se o to, aby sloužil
'ré se naučil Cyril už dříve a také pomohl katolicismu stále horlivěji a ujímal se oelou dui jeho překlad Písma sv. starého i nového ^í sváio stádaý stavěl se relioe na oc^or šiřitezákona do slovanského jazyka. Jsou tedy je"iům novotářstvi, aby svými nesmyslnými daměnkami
ho zásluhy o slovanské národy tím větší,že katolické víře neškodili. Poučoval knížete Svato
mu děkují nejen za křesťanskou víru, ale i pluka, nástupce Rastislavova, v náboženství a
za dobro světského vzdělání. Vždyť Cyril á když ten zapaměl na své povinnosti,napomínal ho,
Metoděj vynalezli písmena, kterými se slo káral a konečně potrestal interdiktem. Proto ho
vanský jazyk vyznačuje a vyjadřuje a proto diktátor poslal do vyhnanství. Brzo však byl pose právem povazují za zakladatele tohoto -volán zpět a dosáhl svým napomínáním toho, že kní
jazyka.
12 že změnil své smýšlení a uznal, že za své dřívěj
ší zvyky musí dělat celým svým životem pokání.
I do Říma se dostaly pochvalné zprávy o
©
událostech z dalekých a odlehlých krajů. Je pozoruhodné, že uelká horlivost Metodějova se
Když oběma statečným bratřím papež Mikuláš obrátila i za hranice Moravy a to-jako už za ži
I.uložil, aby přišli do Říma, bez zdráhání vota Cyrilova-k Liburnum a Srbům, pak k obyvate
se rozhodli ho poslechnout. Vydali se ra lům Pannonie, a jejich knížete Kooela vyučoval
dostně do Říma a přinesli s sebou ostatky katolickému náboženství a přivedl ho na katolic
sv.Klimenta. Když se to dověděl papež Had- kou víru. Stejně upevnil ve víře katolické Bulha
rián II., nástipoe zesnulého Mikuláše, vy ry a jejich krále Bogorise, rozšířil nebeské po
šel vynikajícím mužům s duchovenstvem a
klady i na Dalmatinoe a snažil se ze všech sil,
vznešeným lidem vstříc a vzdal jim velkou aby seznámil s pravým Bohem i Korutanoe a přivedl
poctu. Tělo sv.Klimenta - které se hned
je k jeho uctívání.
proslavilo velkými zázraky - bylo přenese
vznikly
z toho nesnáze. Některé mladé křesťanské
no ve slavnostním průvodu do baziliky, vy
obce
Metodějovi
jeho působení záviděly a obžalostavěné za Konstantina na místě, kde stá
val domek tohoto nepřekonáte Iného mučedníkč ,valy nevinného muže u Jana XIII., nástupce HadPak podali Cyril a Metoděj v přítcrmosti riánova, že prý jeho učení porušuje mravy předků
duchovenstva papeži zprávu o svém apoštol kteří užívali při službách Božích jen řečtiny ne
ském úřadu, který vykonávali svatě a s vel bo latiny. Papež při své péči o neporušenost ví
kou obětavostí. Poněvadž je obviňovali, že ry a staré kázně povolal Metoděje do Říma, aby
ten výtky vyvrátil a ospravedlnil se. Protože
jednají proti zákonům a zděděným zvykům,
a užívají při sv.obřadech slovanské řeči, měl čisté svědomí, rád uposlechl a roku 880 v
objasnili to a uvedli tak důrazné a dobré přítormosti Jana VIII., několika biskupů a ducho
venstva snadno dokázal, že i on sám stále zacho
důvody, ze je papež i shromážděné ducho
venstvo pochválili a věc schválili. Když vával stejné vyznání víry a vyučoval v něm horli
oba složili přísahu na katolické vyznání vě i ostatní, totéž vyznání, na které v přítom
víry a přísahali, že vytrvají ve víře sv. nosti a za schválení Hadriénova přísahal na hroz
Petra a římských biskupů, byli Hadriánem bě apoštolského knížete. Užíval-li při Božích
samým jmenováni a vysvěceni na biskupy.zá službách slovanské řečl^ tedy jen z dobrých důvo
dů a se svolením papeže Hadriána. Také to není
roveň bylo několik jejich žáků vysvěceno
proti
Písmu svátému.
na kněze.
Tímto
výkladem se Metoděj natolik zbavil každého
Božská Prozřetelnost ale chtěla, aby Cyril
podezření,
že ho papež radostně objal a udělil mu
skončil svůj život v Římě, 14.února 869,
arcibiskupskou
dis to jnost, potvrdil jeho poslání
život bohatší ctnostmi než léty. Byl veřej
.
v
slovanských
krajinách
a přidal mu několik bisně pohřben s tak velkou slávou, s jakou bý
kupů, v jejichž Čele měl stát a kteří ho měli v
vají pohřbíváni papežové a pak uložen s
velkými poctami do hrobu, který si dal pro šíření katolické víry podporovat. S vřelými doposebe vystavět Hadrián. Římský lid nechtěl ručovacími listy a s dalekosáhlou plnou mocí ho
dovolit, aby jeho svaté tělo bylo přeleze poslal zpět na Moravu. - Když se závist zlých li
no do Carihradu, i když truchlící vlast si dí proti němu ještě jechou obrátila, potvrdil pa
pež vše v listu zaslaném Metodějovi. Metoděj teto velmi přála. Cyril byl uložen vedle
vdy pokračoval spokojeně a horlivě ve svém
kostí sv.Klimenta, které tolik let
úřadě, spojen s papežem a s oelou římskou
pečlivě střežil. Když ho nesli za
Církví poutem vroucí lásky a víry. Brzo
zpěvu žalmů městem, zdálo se, že je
sklidil skvělé plody svého působení. Obrá
to průvod vítězný, ne pohřební.
til totiž osobně českého knížete Bořivoje
Římský lid prokázal svátému muži ta
a jeho manželku Ludmilu s pomocí jednoho
kovou poctu, jakou dostávají jen ne
bešťané.

kněze na katolickou víru a přivedl to za la a neochabla otcovská péče římských papežů o
krátko tak daleko, že v tomto národě bylo slovanské národy. Načpak, projevovala se ochranou
znáno křesťanství daleko široko.
čistoty náboženství a hájením blaha těchto národů.
Tehdy se staral i o rozšíření světla evan Mikuláš I.poslal z Říma Bulharům kněze, ti vyučo
gelia v Polsku. Haliči se dostal až do Ltovali lid, a biskupy z Pcpulcnie a Ostie, kteří
va a založil tam biskupství. Odtud-jak něk vedli malou společnost křesťanů; stejně laskavě
teří vyprávějí-přišel až do ruské říše a
rozřešil vždy neshody mezi Bulhary, které vznika
založil biskupství v Kyjevě.
ly v církevním právu; i ti, kdo jsou římské Círk
S nevadnoucími vavříny se pak vrátil ke
vi málo nakloněni, uznávají a chválí v těchto věsvým na Moravu. Cítil, že jeho pozemský ži- cech jeho moudrost. Po žalostném neštěstí, které
vot se blíží ke konci, proto vyvolil sváno povstalo rozdělením Církve, patří Inocencovi III.
nástupce, posledním pastýřským slovem napo-chvála, že spojil Bulhary s katolickou Církví a
menul kněžstvo i lid ke ctnosti a klidně Řehoři IX.,Inocenci IV., Mikuláši IV.a Evženu IV.
skonal svůj pozemský život, který už pro uznání, že je .v tomto šiastnán spojení udrželi.
•
něho byl cestou do nebe. Jak Řím oplakával
Cyrila, tak Morava Metoděje a připravila, Stejně se osvědčila i neúnavná snaha našich před
chůdců u obyvatelstva Bosny a Hercegoviny, které
jnu čestný pohřeb.
bylo nakaženo jedem bludných názorů; zvi.Inocenc
To vše, důstojní bratři, vám připomínáme s III.a Inocenc IV.se snažili tyto bludy odstranit
velikou radostí a hluboce nás dojímá, když a Řehoř IX., Kliment VI., a Pius II.se snažili
se díváme do minulosti a ta v nás probouzí upevnit vládu Církve v těchto zemích. Pokud jde
vzpomínky na spojení slovanských národů s o Srby, měli nemenší a neposlední zásluhu Ino
římskou Církví, které začalo tak nadějně. cenc HI., Mikuláš IV., Benedikt XI. a Klement V.
Oba šiřitelé víry přišli ovsem k pohanům z Snažili se uchránit je před lstivými úklady, aby
Carihradu, ale jejich poslání buä nařídila jejich víra nebyla podkopána. Za svou statečnost
nebo potvrdila - a to nejednou - svátá Sto a vytrvalost ve víře a vzájeimé pomoci pochválil
lice, střed každé jednoty . Skutečně vydali Dalmatinoe a Liburny zvláště Jan X., feho? VII.,
v Římě počet o správě svého úřadu, ale od Řehoř IX. a Urban IV. Konečně i Církev v Syrmii,
povídali tam i na žaloby proti nim; zde,
zničená vpády barbarů v šestém století a později
na hrobech sv.Petra a Pavla, složili vy obnovená zbožnou snahou uherského krále Štěpána
znání katolické víry, zde byli posvěceni I., poznala imoho lásky Řehoře IX.a Klimenta XIV.
na biskupy a dostali plné moci, založit 13
vládu Církve a ponechat si různost svěcení Proto musíme děkovat Bohu, že máme vhodnou příle
žitost, překázat slovanským národům toto dobro a
Odtud získali povolení k užívání slovansképřispět k jejich štěstí s nemenší snahou, jakou
ho jazyka při sv.obřadech a právě v tomto vidíme u našich předchůdců. Pře jene si a snažíme
roos kcnčí desáté století od chvíle, kdy se všemi prostředky, aby slovanské národy vyučo
Jan VIII .psal moravskému Jmiže ti Svatoplu valo víc biskupů a kneží a zároveň měli sílu vy
kovi: "Užívání slovanského jazyka.. .jímž znávat pravou víru a upřírmou poslušnost k Církvi
se prokazuje Bohu patřící cest a chvála,
Ježíše Krista a svou denní zkušeností se stále
potvrzujeme a nařizujeme, aby byla tímto přesvědčovali, jak dobře a útěšně působí učení
jazykem zpívána Kristu, našemu Pánu, sláva katolické Církve na společný rodinný život a kaž
a čest a aby jím byla jeho díla velebena. dé státní zřízení.
Ve skutečné verouce není zakázáno, aby se
nemohla sloužit mše sv. slovanským jazykem Obracíme se se svou péčí zvláště na tyto církev
a aby se tímto jazykem-dokud jsou správne ní provincie; také si nic tak vřele nepřejeme,
přeložena, nemohla číst všechna zbožná čte než abychom mohli pečovat o jejich spokojenost a
ní Starého i Nového zákona. " To potvrdil úspěch a mohli je k sobě připoutat poutem svor
nosti, nejpevnější a nejlepší zárukou jejich
také Benedikt XIV. apoštolským listem z
štěstí. Přejeme si jen, aby nekonečně milosrdný
25.srpna 1754.
*
Bůh našim úmyslům požehnal a podporoval to, oo
Kdykoliv žádala římské papeže o pomoc ta už se započalo.
knížata, která vládla národům získaným
Proto nařizujeme, aby 5.července-ten den ustano
pro křesťanskou víru Cyrilem a Metodějem, vil už blahoslavený Pius IX.-byl přijat za svátek
vždy ochotně a dobrotivě přispěli, laska sv. Cyrila a Metoděje do kalendáře římské a kato
vě poučili, udělili podle nejlepší vůle
lické Církve s Officiem ritus duplicis minoris a
svou radu a vůbec velmi ochotně vykonali zvláštní mší, jak to už potvrdila kongregace ritů
•
to, co vykonat mohli. Naši předchůdci lás
Vám
pak,
ctihodní
bratří,
ukládáme, abyste se
kyplně oceňovali zvláště Rastislava, Sva
snažili o uveřejnění tohoto listu, a každý ve
topluka, Kooela, sv.Ludmilu a Bocprise.
svých chrámech, provinciích, městech, diecézích,
Ani po smrti Cyrila a Metoděje se nezměníklášteřích nařídili, aby vše, oo je tu stanoveno,

zachovávali všichni klerikové, kteří jsou zavázáni vykonávat divinum Officium vedle ritu
římské Církve. Konečně si přejeme, aby na vaši výzvu a na vaši radu byli po celém světě
vzýváni sv.Cyril a Metoděj, aby svým vlivem u Boha přispěli k ochraně křesťanství, na celém
východě aby vyprosili vytrvalost pro katolíky a pro rozkolníky /pravoslavní, pozn.red./
touhu po novém spojení s pravou Církví.
To vše, oo výše uvedeno, tímto potvrzujeme, vzdor ustanovením sv.papeže Pia V., našeho před
chůdce a jiným apoštolským ustanovením, týkajícím se římského breviáře a misálu, i vzdor
všem, i nepředvídaným zvykům a vůbec všem opačným ustanovením.
Jako záruku nebeských darů a naší zvláštní přízně udělujeme vám, ctihodní bratří, všemu
kněžstvu a národům, které jsou vám svěřeny, apoštolské požehnání v Pánu.
Dáno v Římě u sv.Petra dne 30.září 1880, v třetím roce našeho pontifikátu.
LEV PP XIII.
Historické bádáni od vydáni encykliky pozoruhodně pokročilo. Sv. Cyril nebyl vysvěcen v Římě
na biskupa, ani nedostal sv.Metoděj k apoštolské práci na pomoc několik biskupů, nýbrž byli
vysvěceni na kněze kandidáti, které s sebou svati bratři přivedli, částečně snad i papežem.
Důkladně o tom piše P. Dr.Jaroslav POLÁČEK v článku "Aby poznali Tebe..." v 3. čís .časopisu
ROZMACH/Postbus 8211 - 3009 AR Rotterdam, Niederlande/.
Encyklika SLAVORUM A P O S T O_L_I sv.Otce Jana Pavla II. má k dispozici nejnověj
ší výzkumy. Ale ani~v encyklice GRANDE MUNUS, ani v této encyklice nejde tak o historická
fakta, jako o skutečnost, že první encyklikou byl zaveden svátek sv.Cyrila a Metoděje pro
celou Cirkev, druhou byli prohlášeni za spolupatrony Evropy - se sv.Benediktem.
Nová encyklika má úvod, šest kapitol a závěr s modlitbou.
V úvode piše sv.Otec o nové situaci-o vzpomínce na 1100 výr.smrti sv.Metoděje, o tom, že se
na Petrův stolec dostal poprvé syn slovanského národa.
V I.kapitole - je stručný životopis svátých bratří.
V II.kapitole - pojednává Náměstek Kristův o významu sv.bratři pro šiřeni viry, o těžkostech
o jejich statečnosti v utrpěni, o překladu Pisma sv.a o novém pismě.
V III.kapitole- je o jednotě Církve, o věrnosti svátých bratři katolické Cirkvi.
V IV.kapitole - mluvi o pastoračních a katechetických zásadách a o tom, jak statečně brá
nil sv.Cyril v Benátkách katolicitu svaté Církve.
V V.kapitole- se hovoří o tom, jak dokázali sv.bratři zasadit evangelium do jiné kultury.
V VI .kapitole- popisuje rozšíření evangelizace z Velké Moravy k jiným národům kolem ni.
V závěru, píše sv.Otec, že celá Církev oslavuje vstup slovanských národů do dějin spásy a
vyslovuje touhu, aby aspoň duchovně byl s věřícími na Velehradě při oslavách svátých 5.čer
vence, a mohl se pomodlit sám k apoštolům Slovanů, a poprosit je o přímluvu u Nejsv.Trojice
o zachováni duchovního dědictví.
Hosana II.v Casablance a tam promluvil před
100.000 mladých lidi z 20 ti arabských zemi,
Na své třetí pastorální ceste po Africe na kteři přijeli na pan-arabské hry do Maroka.
vštívil sv.Otec také mariánskou svatyni"Na- Při zkoumání verejného mínění se zjistilo, že
ší milé Paní od jezera Togo", kde promluvil velká většina lidí považuje sv.Otce Jana Pavla
II. za nejvýznamejší osobnost naší doby. Z mož
k mladým, nemocným a telesne postiženým a
posvětil před deseti tisíci věřícími obnove ných 10 ti bodů dostal 9,8 bodů.
ný kostel Panny Marie a její obraz. Také se Leninovo tvrzeni, ze dostanou-li sovětsti občané
se všemi modlil růženec. Vrcholem jeho ces větši vzděláni, náboženstvi samo zahyne, se nene splnilo. Vzdor protináboženské agitaci a pro
ty od 8.-19.srpna po sedmi afrických stá
pagandě trhnou ročniky, narozené v SSSR v letech
tech - Togo, Pobřeží slonoviny, Kamerun,
Středoafrická republika, Zaire, Keňa a Maro .1950-65f zvlášt silně k viře.
ko - byla závěrečná řeč při světovém eucha- Od 31.8.-1.9.se sešli v Quartenu přátelé a dob
rodinci Kirche in Not, založené P. Werenfriedem
ristickém kongresu v Nairobi. Tam sloužil
sv.Otec mši pro 7000 mladých Afričanů. Další van Straatenem. Přišla a promluvila také přítel
den přijal zástupce jiných křeší.náboženství kyně Tačány Qoričevy, paní Dr.Sarivanová z NSR.
a reprezentanty mohamedánů a hindů. Na zpá Na programu byly pŕednáäcy a filmy o situaci
křesťanů hl.ve východních zemích. Účast - 92 os.
teční cestě se zastavil na pozvání krále

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

14

AFRIKA
V KRIZI
P. Josef E VEC, slovensky jesuita, vydal knihu
zkušenosti a příběhu, z Afriky, kde působil ja
ko misionář. Uveřejňujeme kapitolu v českém
překladu, ale slovensky si ji můžete objednat
na adrese The Friends of Good Books, P.O.Box
600, CAMBRIDGE, ONT. CANADA N 1 R 5W3
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V r.1952 jsem jel po nákladní lodi z New Yorku
do Kapského Města v Již .Africe. Jeden z dvanác
Jenže noví vedoucí uděti cestujících byl mladý inženýr, Angličan z
Keně. Právě v té době se začaly šířit zprávy c|láli chybu, když dovo
lili příliš rychlou
povstání Mau-Mau. Všichni jsme byli zvědaví,
jak to vlastně v Keni je a co si mladý inženýr afrikanizaci. Na přední
o tom iryslí. Zaujal pohrdavý a povýšený postoj. místa se dostali netrpě
Vždyř domorodci nemají ani tušení, jak lehce si liví partajníci, kteří
s nimi bílí poradí; moderní zbraně a technolo chtěli odměnu - a to
hned! Často dostali to,
gie proti oštěpům, lukům a šípům...
Domorodci si zajdou ke kouzelníkovi, zaplatí mu co chtěli, i když byli
—
a cn jim dá lék, který je ochrání proti kulkám. úplně neschopní. Ale"něli
záslrhy"
!
Dlouhé
roky
se
zabývali
jen pod
Věří, že kulka je nezabije a jsou beze strachu
proti dobře vyzbrojeným bělochům. Samozřejmě, kopáváním, bouráním, ničením kolonialismu,
takové střetnutí končí pro domorodce tragicky. kapitalismu, rasismu. V komunistických zemích
Ani inženýrovi z Keni, ani miliónům jiných, bí se vyškolili ve výborné propagátory. Uměli
lých a černých, nenapadlo, že povstání Mau-Mau získat stoupence, rozohnit horlivoe proti re
žimu a proti bílým./A to není rasismus?/ Bou
bylo začátkem konce kolonií v Africe.
Konec přišel rychle. Příliš rychle. Koloniální rali slovy i zbraněmi./Jako dnes v Jižní Afri
země věděly, že bez velkého krveprolití si ko ce! Proto řekl president Již.Afriky^ že předat
lonie neudrží. Tlak ze strany národů, které ko moc černým by byla sebevražda-i černých!/
Když získali moc, měli zapomenout na boje a
lonie neměly a hlavně z komunistického bloku
svědčil, že je čas, aby národy Afriky dostaly na minulost. Měli začít budovat, ne bourat.
samostatnost. A tak za několik let, ba i měsíců Ale neměli zkušenosti. Bourání něli v krvi.
se začala měnit mapa Afriky. Bývalá koloniální Plánovat? Pracovat? Budovat? TO neuměli.
Museli žít přiměřeně nové pozici-nysleli si.
území začala vlastní život pod novým jménem,
novou vlajkou, novou vládou. Pozice bělochů pře Přidělili jim dům po bělochovi. Když byli
bírali domorodí vedoucí. Především ti, co se v dost vysoko a potřebovali auto, dostali ho.
koloniálních dobách oponovali, burcovali lid, Když měli konečně výkonnou moc, museli se fi
nančně zajistit. Plat nestačil. A tak se roz
co byli za svou činnost ve vězení. Dále-jako
covykle-legionáři, partizáni, kteří dopomohli krádal národní majetek úměrně pozicím, které
úředníci měli. Kdo byl výš, mohl si víc dovo
k svobodě s puškou v ruce.
lit. Každý sám zhodnotil své zásluhy. Na uli
Protože svoboda přišla příliš rychle, nebyla
cích
afrických měst i po zaprášených polních
nová vláda připravená na afrikanizaci, skoro
cestách k chatrčím v rodné dědině bylo vidět
vnucenou těmi, co chtěli sami obsadit vlivné
pozice nebo museli je najít pro ty, kdo pod je stále víc luxusních aut. Na nákup se jezdilo
jich vedením pracovali a měli "zásluhy o lid". do Londýna. Jeden ministerský předseda koupil
A tak v státních úřadech, ve školství, v armá své ženě postel z ryzího zlata. Noví milioná
dě a policii, na vedoucích místech v podnicích, ři si začali ukládat peníze ve švýcarských
se nusela uvolňovat místa pro nové šéfy .Bílí farbankách... Lid na vesnicích začal smutně vzpo
mínat na zlaté časy, kdy panovali bílí bwanomáři se začal i stěhovat. Nezdravý vývoj. Pro
hospodaření to dobré nebylo. Vždyč místo inže vé. Ttehdy se nestalo, že by celé měsíce neby
nýra nemůže nastoupit ten, kdo celý život pra la na trhu sůl, cukr, zdálky, kukuřice...
coval s krunpáčem a motykou.. .Lékaře nenahradí Obchody byly plné zboží. Lneš? Mnoho věcí se
vůbec nedostalo. A co ano, to bylo předražené.
ošetřovatelka, profesora venkovský učitel__
Obyčejný
člověk si to dovolit nemohl. Musel
Nebyla to chyba nové vlády, že neměli inženýry,
přeplatit, podplatit nebo ukrást. Nikde se ne
lékaře, profesory, techniky. Byl to jeden z
krade tak, jako v socialismu. Když zloději
největších hříchů koloniálních mocností, že
plánovitě znemožňovaly vyšší vzdělání národa. nemohou ukrást auto, odnášejí kousek po kous
ku. ..
Okupanti se vždy postarají o to, aby byl
Kolem páté večer začíná v městech nevídaná
ujařmený národ pod kontrolou...

činnost. Obchodníci, většinou Indové a Pá různých partyzánských bojích. Dodavatelé exportu
kistáne!, jdou zavírat obchody. Není to
jí zbraně zabalené do pozlátka své ideologie a
jednoduché. Nejdříve ochrání dveře obrov Afrika platí. Jistě budou další války. V Africe
skými železnými tyčemi a zamknou je kladka je příliš rmoho zbraní. V čele států rmoho ser
mi. Černí zaměstnanci začnou vynášet ze
žantů. Nenaučili se vést stát, ale prolévat krev.
dvora silné železné mříže a věše jí je do
Z revoluce se obvykle zrodí surová diktatura...
"pantů", zabudovaných do zdí. Zakryjí okna, Víc než rasová nenávist obere partyzány o posled
dveře, výkladní skříně. U každého závěsu
ní stopy lidskosti. V Rodézii nebyla ani náhoda
zajistí mříže velkými kladkami, řfejitel
ani omyl, když povraždili misionáře, řeholní
přijde, každou kladku vyzkouší, je-li zam sestry a na protestantských misiích i malé děti.
knutá. Ani nejlepší žalář na Divokém zápa Nebo sestřelili civilní letadlo a kdo zůstal na
dě nebyl tak zamřížovaný.
živu, toho postříleli. Bezbranné ženy a děti...
V koloniálních dobách jsme mohli cestovat Miohokrát měli příležitost, změřit své síly s ne
Východní Afrikou stovky kilometrů a kolem přítelem, ale vždycky utekli do vesnic a skryli
silnic jste viděli krásné farmy, kukuřičná se mezi civilním obyvatelstvem. Rodézské vojsko
pole, tabák, slunečnice, fazole, krmivo pro je pronásledovalo a padlo i rmoho civilů. Místní
dobytek. Ľneš už je tam džungle, pustina. obyvatelé je nenáviděli, byli nebezpeční, i když
Kdo tu nikdy necestoval netuší, že tam bý je nepřítel nepronásledoval. Školní děti i dospě
valy farmy. Nikdo na místo zkušených bílých lí byli zabiti, když stoupli na chodníku na minu,
farmářů nenastoupil. Ne jsou-li farmáři, ne kterou tam položili partizáni.
ní potřeba zemědělských strojů - proto jscu Rodéský problém není prostý. Lehce se řekne, že
skladiště strojů prázdná a opravny starých černých je šest miliónů a bílých jen čtvrt milió
strojů také, železné brány do dvorů skla- nu. Ze má většina vládnout. Ale co s menšinou?
diš£ jsou omotané řetězy a ověšené kladkami. Pro bělochy je Rodézie jediná vlast. Narodili se
Skladiště, garáže a j.-co ještě pracujítam oni i jejich předkové. Jako v jiných státech
jsou obehnané zdí, hradbou jako věznice v je možné, že se vystupňuje odpor v nenávist a bu
Leopoldově. Před západem slunce nastupuje dou muset odejít....
JOZEF SVEC: ZAMBEZI
soukromá bezpečnost - houfy mladých mužů v
Otec
misionář
prožil
rmohá
a
nebezpečná dobro
různých uniformách, jak spěchají na noční
družství,
která
popisuje
v
této
knize. Z jeho
službu. Kde je policie?
16 zkušeností také vidíme, že ani problém
Jižní
Turista v Africe hledí z okna autobusu a
Afriky není snadný, musí se řešit postupne - je
chce vidět exotickou africkou zvěř. Marně. tam už. rmoho velmi vzdelaných černých, kteří ani
Stovky kilometrů nic neuvidí. Kromě národ trochu netouží po tom, aby se jejich vlast do
ních parků a reservací pro zvěř nebo nepří stala revolucí do bídy a komunistické diktatury.
stupných koutů Afriky je zvěř úplně vyhube Jižní Afrika byla od začátku osídlena jen beloná. Největší pytláci jsou černí policajti chy-Bury-a snaží se, vzdor různým nešikovnos
a státní úředníci.
tem a chybám pozvednout úroveň černochů, vždyí
Když letíte nad Afrikou vidíte hned, kde
jsou tam mnohonásobne lépe placeni než kdekoliv
jsou bílí farmáři a kde ne. Bílý farmář má v Africe. Avšak komunisté chtějí ovládnout zemi,
na pozemku nejméně jednu přehradu a tam je aby odřízli Západu, zejm.USA, přístup k ložiskům
voda celý rok. Chodí tam pít dobytek i di velmi důležitých kovů a nerostů pro další tech
voká zvěř, je dost vody na zavodňování sadů nický vývoj. Jak řekl P. Zdeněk žižkovský, který
a polí. Kde hospodaří domorodci, přehrady působil dlouho mezi černými Zuly: "Pustíme černé
nejsou, v dobách deštů teče voda potokem do do vlády - ale ne komunisty!"
řeky a pak do moře. Když ustanou deště,
na čas je voda v prohlubeninách-a konec!
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Potek, řeka úplně vyschnou. Studní je málo, Při příležitosti své návštěvy v Kigali, hlavním
sotva stačí na pitnou vodu.
městě Ruandy, vyzval Gadhafi při
Následky tohoto hospodaření je vidět ve větpáteční modlitbě vyznavače Alláhovy, aby v Afri
šině afrických států. Státní pokladny prázd ce dnem i nocí šířili islam. Prohlásil, že islam
né, banky nepůjčují, musejí splácet aspeň je africké náboženství/?/ a žádal, aby se lidé
úroky státních dluhů. Půjčit mohou jen bo učili arabsky. Pak si mohou přečíst korán/který
haté státy Ameriky, Evropy a Asie. Marxis se nesmí překládat do jiných řečí/ a přemlouvat
tické státy jsou stejně neúprosnými bankéři křesťanské děti/!/ k islamu.
jako státy svobodné. Platí se za budování Na"Wort zum Sonntag"je rmoho stížností. Od 1.9.mupřehrad, železnic, ropovodů. A nejvíc se sí být rukopisy předloženy ke kontrole místo ve
platí za zbraně-často krví. Afrika je
čtvrtek už v pondělí. Mnozí "teologové "se pletou
zakrvácená krví vlastních dětí: Zaire, Cad, do politiky, místo aby hlásali slovo Boží, jak od
Biafra, Uganda, Etiopie, Somálsko a v
nich posluchači očekávají. Tím vysílání zneužívají

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

25.ledna 1923.
Včera večer jsem se u Jekateriny Pavlovny poprvé setkala s novou milenkou Georgi je Alexandroviče. Musím přiznat, že jsem byla její krásou uchvácená. Malá, jemná, skoro křehká, neoby
čejně něžná porcelánová tvářička, šedé oči s dlouhými brvami a malý, štíhlý krk-prostě obraz
okouzlujícího půvabu. Navíc je velmi inteligentní. Klidně se zúčastní rozhovoru profesorů
a svůj názor řekne výjimečně jasným způsoben. Jekaterina Pavlovna se snaží být k ní zvlášt
X).ledna 1923.
Ľneš byla u nás na návštěvě žena felčara Filipova, téhož, s nimž jsme utíkali ve vagoně až
do Irkutsku. "Nevím opravdu, co mám dělat,"stěžovala si,"naše Varja jde teč do školy druhého
stupně a nedá mi pokoj - chce za každou cenu vstoupit do komsomolu. Pro ime to znamená, že
ji navždy ztratím a jestli to přežije můj muž, to nevím. Však víte, k čemu tam děti vedou;
Bůh není, poslouchat rodiče je směšné, volná láska je přikázání života a tak dále. Má Varja
je tak milé, tiché, skromné děvčátko a vím docela jistě, že ji tam úplně změní."
"A proč tam vlastně chce vstoupit?" s úžasem se ptala maminka.
"Nu-důvod je prostý. Je jí už patnáct let a chce se dostat na universitu. Nebude-li v komso
molu, nemá nejmenší naději. A tak si nyslím: mám vůbec právo ztěžovat svému dítěti svými ná
zory cestu do života? Jsme staří lidé, svůj život jsme dožili. A ona ho teprve začíná. A bu
du-li ji vychovávat jako za stara, snad na sebe beru těžký hřích, protože bude neschopná k
životu, který jednou na ni čeká."
„ ,
,_
7.února 1923.
Nataša svému knížeti přirozeně ani řádkou neodpověděla. Přesto k nám do R...přišel. Propust
ku mu opatřila Tosja. Igor Vladimirovič se vynořil dnes večer.
Nezměnil se - pobyt v koncentračním táboře ho udělal jen o pár let starším, jeho ruce prací
zhrubly, hodně kašle, stěžuje si na bolesti hlavy a obtíže se srdcem.
Nataša nabídku Igora Vladimiroviče přijala. Avšak je podivuhodné, jak k tomu došlo.
Jako obvykle seděl u divanu, na němž ležela Nataša a naléhal na ni, aby konečně řekla ANO.
Náhle klesl úplně bledý na opěradlo židle a omdlel. Byly to asi srdeční křeče. Trvalo to
dost dlouho, než ho zase přivedli k vědomí. Když otevřel oči, byla jeho první slova:
"Souhlasí Nataša?"
17
Ano, souhlasím odpověděla Natasa.
A teč sedí proti sobě a zírají na sebe s rozhněvanými tvářemi, v nichž se odráží nervozita
a neklid.
"Nechci vůbec, abys mi kupoval k svatbě květiny! V dnešních dobách by to byl hřích, vyhazo
vat peníze za takový přepych!" řekla Nataša po jídle.
"Nemohu přece vést svou nevěstu k oltáři bez květin?" odpověděl podrážděně Igor Vladimirovič.
"Nevěsta knížete Lvova a bez květin! A pak - vždycky jsem si tě představoval v bílém a s bí
lými květy."
"Snad si mě bereš jen proto,"řekla Nataša jízlivě," že potřebuješ spíš model než ženu."
"Natašo, uvědom si, co říkáš," odpověděl Igor hořce. Pak se rozplakal. Ano, doslovně rozpla
kal. Nataša začala také plakat a měli jsme co dělat, abychom je oba utišili a uklidnili.
A tomu se říká ženich a nevěsta!
_ ,v
___ _
5.března 1923.
Nataša celý den proplakala. Pláče hořce, div se jí srdce nerozskočí. Maminka se hněvivě ze
ptala: "Řekni mi tedy, proč si ho vlastně bereš?""Dsj mu kvinde, když se ti nelíbí, "mínil otec
"Co je to vlastně za muže? Maže své obrazy, které dnes nikoho nezajímají, nyslí si Bůh ví co
o své modré krvi. Copak je to nějaký mužský? Je to hloupá loutka a nic víc!"

POTOPA

sáhu. Nuž v roku 1929 dve archeologické výpravy
urobili súčasne v Ure a v Kise dôležité objavy.
Ked odstranili vrstvy, utvorené z hlinených nádob
a z črepín, nasii sa pred dokonale čistou a súrodou hlinou. Robotnici vyhlásili, Že sa dosiahol
riečný nános. Ked vsak pokračovali v kopaní, po
poldruha metrovom íle prekvapení archeológovia
opät objavili hlinené nádoby, staršie, hoci jem
nejšieho typu. Hlinený nános predstavoval teda
’ozajstné presušcnie časovej postupnosti.
tahko uhádneme závery, ktoré vnukal podobný objav
Fyzické vysvetlenie faktu zostava velmi nejasné.
Zdá sa málo prípustné,Žeby poldruhametrový nános
Slovenští jesuité v Kanadě vydali knihu
zapríčinili iba rieky, hoc aj s pomocou výjimočznámého spisovatele a historika Danielaných daždov. Isti odvážlivci neváhali porovnávat
Ropse/vl.jménem Henri Petiot-1901-1965/
potopu s velkými geologickými javmi, ktoré rozru
BIBLIA A JEJ LUD. Je to velmi zajímavé a
šili celú zem na konci sopečného tretohorného ob
poutavé psaná historie židovského národa, dobia. Podlá nich jestvovalo teda svetové Stredo
rozdelená do krátkych kapitol, kde vynikají zemné more, Tetys, ktoré obopínalo zemegulu a je
nadáni spisovatele i vědomosti historika. ho zvyškami sú ešte Čierne a Kaspické more. Poto
Uveřejňujeme kapitolku o potopě.
18 pa mala byt jeho obrovským prílivom. Pritom neza
búdajú poznamenat, že Biblia umiestuje tieto uda
Z celej knihy Genezis událost potopy je
losti do kaukazských krajov, kedže koráb sa zasta
stát, ktorá tolko získala z archeologic
kých objavov, že anglosaskí profesori ju v vuje na hore Ararat, v Arménsku. Sú to naozaj sme
lé domnienky. Pozorovanie oprávňuje povedat len
prehnanom zápale nezaváhali vyhlásit za
tolko, Že potopa mezopotámskej krajiny je geolo
"historicky dokázánu." Stručne ju možno
gicky možná, ba dokonca i pravdepodobná.
zopakovat takto:
Ale potopa, o ktorej píše Biblia, mala ovela väč
Ked Boh zisti zlobu človeka, olutuje, že
mu dal život a rozhodne sa vyhubit ludské ší rozsah. A nemožno sa ubránit spomienke na všet
plemeno vodou. Ale na tejto zemi,"skazenej ky tie zátopy, ktoré stretáme v tradíciách mno
hých národov.Na Deukalionovu potopu v helénskej
telesne a preplnenej násilím", nachádza
pred Večným mi lost Noe, spravodlivý a bez mytológii, na potopu, o ktorej je reč v indických
úhonný muž. Na Boží pokyn si stavia 1 od,ko Védách a dokonca aj na tradície predkolumbovských
amerických Indiánov a na legendu Litovcov. Je
ráb a natiera ho asfaltom. Potom sa doň
utiahne so svojou rodinou a s párom každé zrejmé, že otázka ostáva nezodpovedaná, a že zmy
ho druhu zvierat. "Vyvalili sa všetky pra sel te'chtoporovnávaní ostáva nejasný.
Porovnanie biblickej potopy s mezopotámskou tra
mene velkej hlbočiny a nebeské struhy sa
otvorili. A na zemi pršalo za štyridsad dni díciou je nepomeme presnejšie a dôležitejšie.Naj
a štyridsat noci". Ľudstvo je zničené.Zrodí slávnejší a babylonská epopeja sa zaoberá jedným z
sa opát zo spravodlivého Noema v ten deň, najstarších legendárnych králov, Gilgamešom, po
lobohom, hrdinom, sumérskym Herkulom a Samsonoms
keď prestane potopa, keď sa koráb zastaví
na vrchu Ararat, kde holubica, vyslaná na nezrätatelnými hrdinstvami. Vidíme ho na reliéfe
v Louvre, ako hrdúsi leva tak, že ho tlačí na
prieskum, přinese olivovú ratolest.
Táto epizóda spočíva teda na presnom klima svoje prsia. Táto báseň, napísaná ešte pred Chammurabim, mala v mezopotámskom svete tú istú oblutickom a zemepisnom fakte. Nachádzame po
nej stopu na územiach Mezopotámie? Ako ma- 1bu ako Odysea alebo Iliada v Grécku. Poznáme ju v
ju tieto velké rieky niekedy hrozivý pokles1mnohých rukopisoch a dokonca aj v chetitskom pre
hladiny, tak poznajú tiež jej vštredné stú klade. Je zachovaná na dvanäctich tabličkäch. Na
jedenástej je podrobný opis potopy. Gil games, kto
pania. Níl ich má často. Zdá sa vsak, ze
biblický text naznačuje jav výjimočného roz-rý išiel pozrieť’pána života",počul od neho túto

starú históriu. Babylonský text sa I
zhoduje s Bibliou na viacerých
miestach.
Je to tä i sta téma o božstve, ktoré
sa rozhodne potrestat Tudstvo tak,
Že ho žnici vodou. Aj tam privilego
vaný a vopred upozornený človek sta-l
via lod,"vovedie do nej každé život
né semeno"a utiahne sa do nej so
svojou rodinou. Zo základov oblohy
sa dvíha čierny mrak:"Otvori sa sta
vidlo" .V mezopotámskej básni pohro
ma trvá iba šest dni, potom sa lo3
zastaví na vysokej hore. Vyslu vtá
kov na prieskum."Havran odletí,vidi,
Že vody vysychajú, nažiere sa a okú
pe v blate, kráka a nevracia sa."
Zachránený človek zostúpi opát na
zem a obetuje božstvu obetu.
Podobnost je príliš do očú bijúca,
než aby išlo o náhodu. Najpresnej
šie detaily dokazujú, že obidva tex
ty sú toho istého pôvodu, že čerpa
jú z toho istého prameňa: tvar popí
sanej lode je ten istý. Je to poscho
dová lo3. V obidvoch rozpravách je
reč o zemskej smole(asfalte). Roz
vinutie deja sleduje tú istú krivku.
Jestvovanie mezopotámskej tradicieo
živelnej pohrome, ktorá mala zničit
Tudstvo, je isté. Z toho však nemož
no uzatvärat, žeby potopa, o ktorej
je reč, bola zasiahla celú zem.
Ak sa tedy treba zriect nádeje, že
by mimobiblické doklady potvrdili
potopu(bola by sa stala podlá jed
ných v roku 5000 pred Kristom, ale
bo v roku 3500 podlá druhých) pred
sa len dejiny si ju podržujú jako
fakt. Potopa azda naozaj uzavrela
legendárne obdobie a začala obdobie,
na ktoré si Tudstvo uchovalo presnú
spomienku. Istá velmi záhadná stat
Biblie umožňuje tento predpoklad
(Genezis, počiatok 6.kap.). Hovorí
sa tam, že práve pred pohromou žili
na zemi obri, ktorí sa zrodili zo
vztahu medzi"božskými synmi" a "dce
rami T udí". "Boli to slávni hrdino
via starých čias". Patril medzi
nich GilgameŠŽ Nachádzame sa tu opät
v oblasti rojčenia a obrazotvornosti.

NAŠE POŠTA
"...Zde je íed ó£ó£e jeítž
dost chladno, vítr roznáXÍ
’ rudý, jemný prach z cest a
ulic a je z toho mnoho infekcí
dýchacích out. Také já jsem
byt náležitě obdařen tím každoročním nadělením, ate
už se z toho, Boha díky, dostávám. Práce mám ate Z tak
státe dost, hlavně v neděli. Včera jsem sloužit thi
mXe Sv., dvě mimo sídlo farnosti - na venkově. Také v
týdnu máme dost rachoty, nebot máme skoro denně shro
máždění skupin, hlavně mladých, v chatrčích a domech i
odtehlých koutech této obrovské farnosti - 50.000 oby
vatel. Jsme ted na to dva, já (penzista, pozn.red.) a
maj nástupce, ^oäóJl. .. ”
Brazílie - P.Buôät

"Prožíváme ted druhou letošní v tnu mrazu:
Svou ruku podala mi zima,
mám ruku zimy mezi Svýma...
Maria Panno, kéž bys ktadta
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tam nad sníh měkká prostěradla,
až neskáčou jak zajtet
mé ruce po nich v zimnici.
[Kazet čapek, Francouzská poezie nové doby)
Vyjde, či vyšla Habánova PSYCHOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE?
Myslívám si, že Jan "Dobrotivý"(Jan XXIII. pozn.red.)
pustit hodně vody na mlýn nepřátel Církve. A jeho ná
stupce must podnikat tolik námahy, aby jim sebrat
trochu větru z ptachet..."

"Možná, že je Vám známo jméno někoho okoto té -Litur
gické komise, co nám v Římě natiskla - konečně po
16 ti letech od -Liturgické obnovy - nový Český misát.
Pěkný. Ale doceta bez not, ač je žádoucí, aby aspoň v
neděli se konaty bohostužby se zpěvy. Což my máme ná
pěvy na preface aid. - a pěkné, od Magistra Olejníka,
původní, Slováci nám je závidě jí, ate nový misát má
texty dost pozměněné (zda k lepšímu?) a nápěv a text
tvoňí jednu jednotu a neladí to natahovat na skňipec
jedno podte druhého. Stováci dostali svůj misát o pár
tet dlív a mají tam všechny preface i s notami.
Vzpomínky na Editu Steinovou.. .Já mám o ní za to, že
je to osobnost dětaná pro naší dobu. Prošla všemi dru
hy a školami moderního myšlení, ateistického i teistic
kého, evangetického skoro víc než katolického a za
kotvila v katolické Církví. Je hezké, že jí Němci chtě
jí dostat na ottáá, ate jaký je u nich zájem o její
spisy a její učení i o její životní páíktad? Sehnat by
Kniha má 361 str., je nevázaná a mů se jettě její poslední a vrcholný spis Kreuzestuissenp
žete si ji objednat na adrese, uve scha^t?
dené na str. 13.
"U biřmování bylo 70 dětí, je to málo, ale na naše po'
hraničí by to bylo dost, jen kdyby tyto děti zůstaly
VY SE PTÁTE-MY ODPOVÍ DÁME
Bohu věrné. Bylo to pěkné,děti byly nadšené, tak
T&ŽC.Z 4 e
k wtu a veéeA- důvěřujeme, ze je Pán bude ve zkouškách posilovat, aby
nÁ. modĹitbé. a stáda bych ó e modZ-čZa.
vytrvaly. I já jsem byla za kmotru. Budeme se modlit,
Modlitbu rmžno nahradit zbožnou písní. aby je Duch sv.udržoval ve své lásce..."
ČSSR

kát. Čím je horší, tím víc pokání potřebuje, čím
je lepší, tím lépe se může kát. A dokonalý člo
věk
po všech stránkách byl Kristus - tedy jen
Bůh přistál v lidské podobě na území, obsa
zeném nepřítelem. Proč? Učil, dělal zázraky. ten se mohl kát dokonale, ale ten toho neměl sám
Avšak v Novém zákoně a křesťanských knihách zapotřebí. Kál se za nás.
se všechno točí kolem jeho smrti a vzkříšení DŘÍVE - NEŽ NÁS BŮH PŘIJME...
Křesťanská víra učí, že smrt Kristova nás
žádá od nás toto ochotné podrobení se, pokoření,
nějak vyrovnala s Bohem, dala nám nový začá něco jako smrt. Kdybyste se chtěli k Bohu vrátit
tek. Kristova smrt je historický mezník .kdv bez uznání a podrobení se jeho laskavé vládě, by
se odněkud zvenčí dostává do našeho
lo by to, jako kdybyste chtěli, aby vás
světa něco naprosto nepochopitelné
někdo objal, kdo žije v Ameri
ho - tajemství. A jak nemažeme
ce. Vrátit se bez návratu není
zobrazit atony, z nichž je
možné. Ale jak se vrátit, když
vybudován náš svět, tak nemáme "nohy"svázané hříchem?
mažeme pochopit to, oo se
NUTNOST MILOSTI
smrtí a vzkříšením KristoDokážeme to, když nám Bůh povým skutečně stalo. Je to
rmůže. Vložil kus sebe samého
něoo, co přichází do našeho
do našeho nitra. Jsme stvořeni
světa z nadpřirozená jako
podle jeho obrazu - jsme tedy
blesk. Člověk může jíst i
schopni myslet a chtít. Dává
když přesně nechápe, jak
nám
kus své lásky, jsme tedy
ho potrava živí. Stejně
schopni milovat.
maz’-* člověk přijmout
Učíme-li dítě psát, držíme ho
učení Kristovo, i když mu
za ruku. Dítě píše - ne vzpírá
přesně nerozumí a nechápe
se,
ale naše ruka ho vede.
ho a vlastně ho ani pocho
Nevzpíráme se milovat, ale mi
pit nemaže, dokud nemá
lujeme proto, že Bůh jaksi
dobrou vůli, ho přijmout.
drží naši"ruku" zatím co my dě
V tomto tajeimém bodě vů
láne dobro - milujeme, nyslíme
le spolupracuje s milostí,
chceme. "Beze ime nemůžete nic
darem Božím, a tento bod
udělat"řekl Kristus.
je rovněž ponořen do ta
AL
E
JAK
SE POKOŘIT, KDYŽ bŮh SÁM SE
jemství.
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POKOŘIT NEMIZE?
PROČ ZEMŘEL KRISTIE?
Kristus byl zabit za nás, jeho smrt obmyla Jak trpět, když Bůh trpět nemůže? Jak zemřít,
naše hříchy, svou smrtí zvítězil nad smrtí. když Bůh zemřít nemůže? Neodpovídá to jeho pod
statě - je pán všeho, je sám v sobě nepředstavi
To je jádro křesťanství.
Ale co je to vlastně vina? Kristus vzal na telně blažený, vzájermou láskou Otce k Synovi a
sebe to, co jsme měli trpět za své hříchy. ta láska je Duch svátý. Je věčný, neumírá.
To’ito jedinou cestou, kterou MUSÍME kráčet, Bůh
Ale proč má za ně trpět nevinný člověk?
nikdy kráčet nemůže. Nepatří to k jeho podstatě.
Máne-li na mysli trest policejní, bylo by
Bůh může sdílet jen to, co má.
to ovšem nesmyslné; ale považujeme-li to
za dluh, vidíme, že osoba, která má všechno, ALE CO KDYŽ BŮH SESTOUPÍ MEZI POVSTALCE?
platí za toho, kdo nemá nic.
že se stane člověkem, že přijme naši lidskou při
Nebo vezměme pokutu ne xe smyslu potrestání, rozenost, která trpět a zemřít může? Boholidský
nýbrž spíše ručení. Dostane-li se přítel do člověk nám pomoci může. Může se poddat svou vůl^
nesnází, jeho dobrý kamarád má za úkol, ho může trpět i zemřít. A může to udělat dokonale,
z těchto nesnází dostat.
protože je zároveň Bohem. My se můžeme kát,.
jen když to s námi koná Bůh-panoci milosti. Bůh
DO JAKÉ TÍSNĚ SE ČLOVĚK DOSTAL?
může
dělat pokání, jen když se stane člověkem.
Člověk se zařídil, jako kdyby všechno patři
lo jemu. Tento člověk nepotřebuje jako něoo Náš pokus o tento druh smrti se může zdařit jen
nedokonalého jen vylepšení, tento člověk je tehdy, máme-li účast v Boží smrti, stejně jako
naše nyšlení je krůpěj v nekonečném oceánu Boží
povstalec a musí složit zbraně, vzdát se,
začít nový život-to je jediná cesta z jeho inteligence.
"tísně". Křesťanství to nazývá POKÁNÍM. Ne Nemůžeme mít podíl na Boží smrti, jen když Bůh
pouhé stáhnutí se do kouta, čile odložit pý zemře. A on nemůže zemřít, jen když se stane
člověkem. V tom snyslu Bůh platí náš dluh a trpí
chu a tvrdost, zničit část svého já, pod
stoupit něoo jako smrt, špatný člověk potře- za něco, zač by trpět nemusel. A my přijímáme užitky Božího utrpení v modlitbě a svátostech.
bude pokání, ale jen dobrý člověk se může
Podle C.S.LEWISE

BŮH MEZI VZBOUŘENCI

PASTÝŘSKÝ LIST KTERÝ NEPSALI PASTÝŘI
Prvního srpna je příležitost, spolu se
posadit, promluvit si a společně se rado
vat. Člověk má právo na uvolnění, na vese
lost, aby pozaponněl na denní starosti.
Jen tak může načerpat něco pro duši, najít
vnitřní klid a vyrovnanost, kterou tak nut
ně potřebuje ve světě plném spěchu a ne
plodného shonu.
I když je tu řada naléhavých problémů, pře
ce máme důvod k vděčnosti, žijeme v míru a
ve svobodě a posuzujeme-li to celkově,
v blahobytu, který v minulých obdobích u
nás neexistoval. Je to dost velký důvod k
radosti a spokojenosti - ale zdá se, že ty
to vztahy už bohužel vyšly z módy.
První srpen je pro nás, Švýcary, také den k
zamyšlení. Musíme uvažovat o tom, odkud
přicházíme a kam jdeme. Kdo nezná svůj pů
vod, neví, kde stojí a kam jde. Národ, jenž
zapomíná na své dějiny, je ztracen. Je jako
strom bez kořenů.
VE ZNAMENÍ KŘÍŽE
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A právě dnes se snaží mnozí zapomenout na
základy naší minulosti nebo je potlačit.
Jedním z nich je KŘÍŽ, symbol švýcarského
znaku. Náš demokratický a právní stát je
podstatně charakterisován západním duchem
křesťanstva. Náš národ se zrodil ve znamení
kříže. Ke kříži se hlásil od pradávných dob
Pod ochranou kříže se rozvinul k tomu, čím
dnes je.
POVĚRA MÍSTO VÍRY
Dnes se od kříže odvracíme. Křesťanství
ustupuje. V naší západní kultuře už nejsou
časové křesťanské hodnoty a ctnosti jako je
láska k bližnímu, soucit, pokora, skromnost
čestnost, obětavost a sebezápor. Bud je
převracíme v opak nebo házíme bez náhrady
přes palubu. Starobylé budí nedůvěru, kri
tizuje se a relativizuje se tak, až zanik
ne. S osvícenskou horlivostí se boří celé
hráze. A tito bořitelé posvátných hodnot
pracují na plné obrátky. Vidíme, jak veli
ce pokročil rozpad našeho mravního základu.
Souběžně s tím se šíří rychle novopohanství
Místo v Boha věří lidé v horoskopy. Je vel
ký zájem o parapsychologii a různé druhy
okultismu. Je nával u šarlatánů a jasnovid
ců. Víru nahradila pověra. Modlami naší do
by jsou rychle se střídající filmové, tele
vizní a sportovní hvězdy. Uctíváme je a div
je ne vzýváme. Kult hvězd je modlářství.
KLE JSOU MRAVNÍ IDEÁLY VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH? Nezdravý vývoj sdělovací pro
středky nejen sledují, ale samy ho vedou.
Síří nezdravé ovzduší Dallasu a Denver. Ani

dost málo nejsou zaměřeny k
mravním ideálům. Hlásají sex,
násilí a zločin. Zhoubnou roli
tu mají určité tiskové výplody,
zejména z domu Ringier. Jejich
konpasem je žádost davů. Omezu
jí se na to, aby bez výběru vydráždily lidské pudy, žijí ze zvědavosti, škodo
libosti a honby za senzacemi. Sotva se ozve
proti tomuto úpadkovému slohu kritika, svatouš
kovský se vysvětlí, že si to veřejnost pře je. Je
li třeba, zorganizují se také dotazy u čtenářů
nebo diváků a ti jejich tvrzení okamžitě potvrdí.
To je demokratická legitimace takového druhu žur
nalismu. Přiléhavě se dá nazvat odpadkový žurna
lismus. Dráždění nižších lidských pudu není bez
účinku. Následek-duchovní znečištění, duševní ne
moci - zatím neodvrátitelné.
ÚNIK A LAKOMSTVÍ
Stát se pod záminkou pluralismu staví k hodnotám
neutrálně. Ztrácí se v materielních problémech a
snaží se o lhostejnost vůči světovému názoru.
V politice ovládají průměrní lide, které vyšší
poznatky nezajím jí. Řeční-ale slovo nedodrží.
Místo přesvědčení hájí zájny. Volební úspěchy má
oportunismus-ne idealismus. Civilní odvaha skoro
vymizela.
Strany se zabývají jen sány sebou a neodváží se
plout proti proudu. Hlubší myšlenky se někdy-a
vzácně najdou jen v jejich programech; sány je
vážně neberou. Navíc vzrůstající chamtivost po
penězích brání tomu, aby se mravní podněty vůbec
dostaly k uskutečnění.
Zemské církve/katolická, protes
tantská a starokatolická/nenejí už odvahu. Místo hlásání
।
pravdy se zabývají povrchní- '
mi záležitostmi. Ve středu je
jich myšlení už není Bůh, nýbrž
člověk a ten se stal měřítkem
všech věcí. Diskuse nastoupila na místo modlitby.
Nekonečné přizpůsobování se duchu doby je přived
lo k osudné ztrátě podstaty víry, vyprchalo nad
šení a zápal, které by měly především nadchnout
mladé. Už se jim nic neříká o tajemství víry.
A tak utíkají často do cizích nytologií či k no
vým společenstvím věřících. Sekty dnes rostou ja
ko houby po teplém letním dešti a nejí úspěchy.
Odpovídají potřebě po základních pravdách a dáva
jí duševní bezpečí. Naše technicko-racionalistic
ká společnost neumí odpovědět na otázku po snyslu života. A tak se imozí vydávají na cestu hle
dat správné odpovědi. Doufají, že je najdou v me
ditaci z Dálného východu nebo v amerických modern
nich filosofiích. Velká křesťanská vyznání se ne
snaží vyplnit duševní prázdnotu a utišit rozntíhající se hlad po pravdě.

lékařsko-biologické oblasti, totiž na "pokrok"vě
SLEPÍ VEDOU SLEPÉ
Zde nejsou církve bez viny. Většina z nás dy a bádáni v oblasti umělého zplození lidského
života, jak to umožnily nové techniky.
zlenivěla. Peníze, požitek, pohodlí - to
člověka oslepuje. Jsme otevřenou společnos Ttento vývoj hrozí otřást pochopením sebe sama a
tí zavřených srdcí. Pojem svobody se u mno zejména rodiny, která je založena na uzavření
sňatku rodičů a jejím cílem je potomstvo; tento
hých zcvrknul na sobectví. 0 dobro celku
nositel
naší společnosti se do základu může vy
se nezajímají, pečují jen o své výhody.
Náš svět nyslí už materialisticky a žije v vrátit. Hesla jako "oplodnění ve zkumavce", "dítě
bezuzdném individual!snu. Jsme národem jed z retorty", "obchod s embryem" /'vypůjčená matka"
a podobná jsou signály přelomu v oblasti lidské
notlivců, kde se většina snaží jen o své
ho
rozmnožování. Přímo poplašné jsou možnosti
" sebe uskutečnění". Vrcholem je nevázanost.
Přinesla nám právě tak málo svobody, jako manipulace geny, ke kterým se věda neuvážlivě
dnešní neomezená pohyblivost. Stále víc se rozhoduje. Lidská dědičnost je ohrožena tím, že
šíří rezignace a nejistota. Příznaky této se změní v pole pokusů a manipulací. Nedozírné
jsou výsledky genetického a embryologického bá
nemoci už se nedají přehlédnout.
dání.
švýcarsko má největší počet sebevrahů. To
je znak hluboké krize snyslu lidské exis Dnes je už možné, oplodnit mužským semenem žen
tence, která zachvacuje všechny vrstvy spo ské vajíčko a zmrazené uložit; později se může
použít. Zúčastněné osoby se mohou podle Libosti
lečnosti.
zaměňovat, především dárci semen, dodavatelky
Rozvod/ stále stoupají a dokazují, že mo
vajíček, "pronajaté"matky atd. Tím se vyprazd
derní člověk není už schopen věrnosti a
ňuje pojem otce a matky a zbavuje svého snyslu.
dodržování závazků.
Dorost"ze zkumavky "uz nepotřebuje manžele.
Rozpad rodiny se šíří jako oheň...
Tak
se odstraňuje osobní vztah mezi dítětem a
Následky jsou nedohledné. Jedním z nich je
problém omamných jedů. Hnusem a hrůzou nás tím, kdo ho zplodil a zrodil-rodiči. Otec se
plní vyvraždění tuleňů v Kanadě, ale jsme stává nevlastním otcem. Propůjčené - jak říkají
docela klidní slyšíme-li o hromadných vraž Američané "ukradené"-lůno nahrazuje vlastní
těhotenství.
dách nenarozených dětí. Potrat vůbec nic
neznamená. A to je největší tragedie dějin Je možné si objednat dítě podle přání a na míru.
lidstva, jasná známka kulturního rozpadu. Rýsuje se hrůzná perspektiva chovu lidí podle
Obviňuje nás naše prostředí, které ničíme. měřítek "panské rasy". Možná, že jednou se bu
Člověk se změnil v nenasytného spotřebite dou prodávat mužská spermata a ženská vajíčka
le. Nezkrotně využívá země, vody a vzduchu v samoobsluze nebo podle katalogu obchodního
domu.
a tím si ničí vlastní životní základy.
ZODPOVĚDNOST PŘED BOHEM
NUTNOST MRAVNOSTI
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to přehnaně, skutečností si však musíme
Příznaky rozpadu jsou jasné. Zákony samy
je nezadrží. Kde chybí mravní norny, nepo všímat. Zmiňuji se o nich proto, abychom se při
mohou ani norny právní. Potřebujeme závaz nutili k zamyšlení nad obrazem člověka. Sto jí me
před základními otázkami mravů a etiky a tu výz
nou etiku, ne takovou, kterou si každý
vu musíme brát vážně. Ne vše, oo je technicky
vpraví podle svého přání a vkusu, Etika
není jen soukromá záležitost. I v pluralis možné, je také eticky, mravně přijatelné.
tické společnosti je nutný souhlas aspoň v Musíme se zamyslet nad křesťanstvím. Bude plod
né jen tehdy, oživne-li v našem denním životě.
základních mravních otázkách. V jistých
nadčasových pravdách musí mít každý jasno. Jen tak máme důvod k jistotě, k jistotě křesťan
ské. Nesmíme ji zaměňovat za laciný optimismus.
Bez řádu hodnot, které jsou závazné pro
každého, nejsme už schopni rozlišit důleži Máme spíš na mysli základní pozitivní postoj,
té od nedůležitého, základní od vedlejšího. který spočívá na důvěře a víře v Boha. Máme na
Zbývá jediná šance - napojit se na bohatou ději, že lidská schopnost, inteligence, píle a
tradici křesťanských hodnot, společně zase snaha-i s pomocí nejmodemější technologie-nůže
zvládnout sebe těžší situace.
získat mravní základnu. Bodem, z kterého
Vraťme
se znovu ke kříži! Naše nová kantonální
se musí vyjít, je úcta k Bohu a jeho stvo
ření, hodnota člověka, nedotknutelnost je ústava nám dává směr. Na prvním místě uvádí na
ho života a nesmrtelnost lidské duše. Tyto ši odpovědnost před Bohem.
hranice nesmíme přestoupit. Jsou to orien I^slím, že to je slibné znamení naděje.
tační pomůcky ve zmatené, desorientované
Promluva solothumského advokáta Rudolfa Monta
době. Ukazují cesty do budoucnosti, která nari k prvnímu srpnu v Balsthalu. Vzbudila vel
už na nás čeká s novými problémy.
kou pozornost a radost, že se konečne našel
státník, který má odvahu, promluvit k spoluobča
UMĚLÉ PLOZENÍ?
Mám na nysli vývoj, který budí pozornost v nům Jasně a ukázat jim obzory, které daleko pře
sahují obvyklé žvanění.

k amrti;mohl žádat,
KOŘENYEVROPSKÉKULTURY rzen
ko ledajaký otrok, nýbrž

aby nebyl ukřižován ja
stát jako římský občan,
V první části své přednášky na sympoziu
Kresťanské akademie v Ellwangen mluvil prof. třebaže byl žid} něco takového by bylo bývalo v
Mikuláš LOBKOWICZ o prvním kořenu evropské Athénách nemožné. Řecký soud si nikdy nekladl
otázku, jak má vykonat rozsudek nad odsouzeným;
kultury - o kultuře řecké.
uvažoval jen o tom, co má dělat, aby zajistil
Poněkud obtížnější je popsat několika málo rozkvět města.
slovy přínos druhého kořene, t.j. ŘÍMSKÉ ŘÍ
ŠE.
skutečnosti byl řeckým ob jevem i po Římská říše tedy navzdory svým srážkám a válkám,
jem politického života a společenství; Řekokteré přinášely utrpení sousedním národům, zaved
vé poznali jako první v lidských dějinách, la do evropské kultury jeden z jejich základních
že člověk plní svůj vlastní lidský cíl ne rysů, t.j. POJEM LIDSKÉ!' OSOBNOSTI. Často se zapo
jen ve společenském životě, chápaném jako míná, že Řekové, přestože měli vysoký pojem o du
sjednocování členů společnosti, nýbrž i v ši a o duchu, na němž se podílejí všichni skuteč
tzv.společenství, jehož členové jako svo ní lidé/podle Aristotela vstupuje do lidské duše
bodní lidé si slovy vyměňují názory jak na jako dveřmi/, přece jen nevěděli, co je to lid
jí společně chápat sami sebe a tím i svou ská osobnost. Vše srozumitelné, pochopitelné, by
budoucnost. V určitém smyslu se zdá, že řím lo podle nich universální; jedinec byl něčím ne
ská kultura po krátkém republikánském obdo- vyjádřitebným a osoba znamená jedince. Právě toto
bí/v užším slova smyslu/, znovu klesla na zneuznávání osobního prvku, osoby, vysvětluje
ohraničenost řecké kultury, přestože byla tak
úroveň, kterou Řekové již překonali. Pro
feky jejich starodávná obec/abychom použili vysoká, že okouzlila Nietzscheho.
známého výroku Fustela de Coulanges-e/ ne Římané naopak, díky svému právnímu způsobu nysie
byla ani stvořená nějakým bohem, ani řízená ní, objevili aspoň jeden rozměr pojmu osobnosti:
nějakým potomkem bohů. Třebaže i Řekové vě že totiž jedinec, poněvadž je podroben tzv. PAX
řili, že bohové působí svým vlivem na jejich ROMANA, čili jako občan civilizované říše, má
obec, věděli, jako ostatně i my dnes víme, určitá práva, která nezávisí na jeho rasovém čí
že jejich logos,i když se chápalo jako cíl kulturním původu.
Prof .Dr. MIKULÁŠ LOBKdwicz
lidské přirozenosti, bylo přesto čistě lid
ským výtvorem.
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Když tedy Římané nechali nad sebou vládnout
císaře, kteří zdůrazňovali svůj nárok na Bo
ží původ, vrátili se tím, jak se zdá, k vý
vojovému údobí středomořské kultury, který
Řekové již překonali. Proto také římská
říše rozvinula mnohem více než abychom ták
řekli"demokrati cká”republika, která jí před
cházela, základní politickou teorii, kterou
máme žive na očích ješte dnes, totiž spole
čenství lidí-občanů, kteří žijí v míru, po
něvadž se řídí zákonem.
Je pravda, že již Řekové znali zákon jako
základ politického společenství a věděli ta
ké, co znamená mír. Neviděli však jejich
vzájemné spojitosti. Neuvědomovali si ješ
tě, že vnitřní mír v určité oblasti/tento
pojem je nezajímal, poněvadž výraz logos
neměl prostorově územní význam/závisí na
tom, že zákon, před nímž jsou si všichni
lidé rovni, je uplatňován stejným způsobem
ve všech oblastech, až do nej zapadlejšího
okrajového koutu říše. Totéž můžeme vyjád P.PETR E L I Ä S oslaví v říjnu svou padesátku.
řit, řekneme-li, že Římané jako první obje Je jedním z mála studentů NEPOMUCENA, který se vě
vili, že určité politické společenství, ži nuje práci mezi krajany. Dostaneme-li včas jeho
jící na přesně vymezeném území, nemůže žít odpovědi na několik otázek, uveřejníme je v příš
tím čísle, jinak budou ozdobou čísla vánočního.
v míru, není-li spravováno zákony, které
jednají s každým jedincem podle zásady
Přejeme Otci Eliášovi z celého srdce Boží požehná
rovnosti.
ní k jeho apoštolské kněžské práci. Jako sv.Petri

To právě zakusil sv.Pavel, když byl odsou- on

opustil svou vlast, svůj světadíl, a pečuje
obětavě o duchovní zdraví věřících v Austrálii.

jímá mysl spojování zvlášt
ního druhu, v němž jsou ob
Malá Raissa začíná chodit v Paříži
sažena všechna rozvětvení
do školy a brzo si učení zamiluje.
jazyka, jako jsou větve
Passage de Bonne-Graine byla nepatrná ško
dubu obsaženy v žaludu.
la, jen se čtyřmi třídami, pro děvčátka od
Od toho okamžiku ne
šesti do dvanácti let. Tatínek nás tam při
stojí člověk proti ci
vedl a nechal nás na hříšti. Náhle jsme cí
zímu jazyku, nýbrž se
tily svou opuštěnost a bály jsme se.
učí "své vlastní ře
Tfehdy jsem poprvé cítila, že jsem cizinkou
či", což je dar, po
v zemi, která mi nepatří. Avšak učitelé s
dobný daru básnické
námi jednali laskavě a soucitně. Kolem nás
mu.
se sběhly malé spolužačky, ohromně překva
V mám případě jako
pené t&ni to "Ruskami "/jak vůbec může být
by těch čtrnáct dní
někdo Rusem?/, které neuměly francouzský ani
silného soustředění
tolik, jako ta nejmenší mezi nimi. Sestra
ve imě uvolnilo
a já jsme se musely odloučit, což náš zá pramen francouzské
rmutek ještě zvětšilo. Ona šla do oddělení
ho jazyka a dalo mi
pro nejmenší, kde se normálním způsobem
schopnost, vcítit
učila číst s ostatními francouzský. Já by se do jeho tvůrčího, sdělovacího ducha. Od té
la starší a trochu jsem už číst francouzský chvíle jsem měla stejně důvěrný vztah k novým
uměla, proto mě dali o dva stupně výš.
slovům a mluvnickým pravidlům, které vzbudily
A tak jsem v deseti znovu začínala svůj ži mou pozornost, jako francouzské děti, kterým
vot. Co se stalo s těmi šťastnými léty-ce- vyjadřování francouzské řeči či podrobnosti její
lými třemi roky - studia na lyceu v Mariou- stavby se mi nikdy nezdály podivné či cizí.
poli? Kde byly ty třídy s vysokýni stropy, Tehdy se náhle zvedl závoj...
zářivě čisté, velké společenské sály a ta Za dalších čtrnáct dní jsem znala dost, abych
neční místnosti s parketovými podlahami,
pochopila vyučování, psala úlohy, dokonce napsa
vyleštěnými jako zrcadlo? Kde zůstaly milé la i krátkou francouzskou slohovou úlohu. Stala
učitelky, tak elegantní, tak uhlazené, kte jsem se druhou ve třídě. Nezmiňuji se o vzpomín
ré se svým chováním podobaly řeholnicím?
kách na školu z marnivosti. Dychtivost a soustře
Zde se mi-iralé cizince-zdálo všechno tak
děnost lidské duše se zaměstnávala prvním zápa
podivné: malá škola, učitelky, které se po sem překonat obtíže života.
dobaly hospodyním, žačky bez stejnokrojů, Dalších čtrnáct dní jsem byla první, pak třetí,
ve špatně ušitých šatech a ošklivých zástě pak zase první a od té doby jsem zůstala v čele
rách. S bolestí jsem cítila velkou ztrátu, třídy. Měla jsem totiž velkou slovní zásobu z
ale tento pocit netrval dlouho.
24 dětství, protože v Rusku byla úroveň vyučování
Brzy jsem si zamilovala školu práve tak,
mnohem vyšší než v této předměstské škole.
jako jsem milovala své lyceum. Prosté cho Snad podporoval né snahy a můj zápal i pocit od
vání a dobrota učitelek, laskavost dětí,
povědnosti. Věděla jsem, že rodiče opustili Rus
které mě mezi sebe přijaly - a to zvlášt
ko, trpěli vyhnanstvím, chudobou, odloučeností
příznivě - mě pomalu uvolnilo a zbavilo mě od těch, které milovali a které už nikdy neměli
mé ostýchavosti. Byla to velká pomoc,zvláš spatřit. A to jen proto, aby nám zajistili stu
tě v prvních dvou týdnech, které byly pro dia a podmínky pro svobodný a hodnotný život,
trne smutnou zkouškou. Snažila jsem se ze
ochranu před pronásledováním židů; nic se jim ne
všech sil sledovat vyučování, ale nedokáza zdálo příliš obtížné a tvrdé, jen aby nám umož
la jsem prorazit temotu neznámého jazyka. nili milované studium. Pochopi li-dokonce dříve
Po čtrnácti dnech neudělala milosrdná uči než já-že to bude můj život, štěstí mého života.
telka na mém školním lístku žádnou poznám Dosti brzo jsem zjistila, že moji rodiče jsou
ku.
jiní než rodiče spolužaček. Ostatní děti se mě
A přece v tem temnu byla skrytá vykonaná
ly něčemu naučit; rodiče jim neustále opakovali,
práce. Ach - záhado vědění! Jak se pojí
že nesmějí dlouho žít na útraty rodiny. Zdálo se
neznámé ke známému? V které hluboké oblas mi to zvláštní, protože vzdor chudobě, která ná
ti sídlí jednota řeči? Jak se dítě naučí
sledovala po snadném životě v Rusku, mluvili ro
cizímu jazyku? Mé zkušenosti mě přesvědči diče jen o mých studiích, kterým směrem se dát,
ly, že to není pouze přidávání části vědo o universitě, na kterou jsem měla vstoupit. A
mosti k další části, ani prostá otázka slo tak k podvědomé něžnosti k rodičům brzo přistou
víček a paměti; mysl nepracuje jako umělec, pil i pocit vroucí vděčnosti.Cítila jsem závazek
který tvoří z kousků vykládanou práci./Tak je nezklamat a jako nejstarší i určitou odpověd
se dnes bohužel učím anglicky/. Spíše při- nost za rodinu.
Paissa Maritainová

PĚŠINKA DOBRÉ SETBY

ji srovnáme s Kristovým podobenstvím o marnotrat
lidem ukázat Boha jako
nám jde vstříc, jakmile
uznáme svou vinu a chceme se k němu vrátit.
Marnotratný syn opustí domov a utratí s přáteli
své jmění. Pak přijde do"špatné společnosti".
Když klesá stále hlouběji, začne konečně uvažo
vat, že by se rád vrátil k otci a řekl mu: "Zhře
šil jsem před nebem a před tebou, nezasloužím si
být dál tvým synem."
Je dojeimé, pozorovat tento návrat: Ještě byl
syn daleko, když ho otec spatřil a zmocnil se ho
soucit. Běžel mu vstříc, objal ho a políbil. Po
tem se slavila \elké hostina na uvítanou.
BŮH NEOČEKÁVÁ NADLIDSKÉ VÝKONY
Raduje se, když k němu přikročíme aspeň trochu.
Boží odpuštění předpokládá ovšem naši LÍTOST ale přesto je to DAR. Bůh může spravedlivě žádat
víc, např.přísný trest nebo velké pokání. Ale
Bůh nás nechce zatěžovat, nýbrž osvobodit k nové
mu začátku, pokud je ještě čas.
"V^řifneznamená jen vyznávat Kristovo učení;zna
mená to především, že Bohu důvěřujeme a jednáme
podle jeho vůle ne ze strachu, ale protože Bůh
nás stvořil z lásky a skrze Krista vykoupil.
V asyrštině se řekne "věřit" "otevřít pěst"t.j.
otevřít se Bohu a ne "ukázat mu záda".
CO JE HŘÍCH?
Bůh nedal lidem jen život, ale i SVOBODU. Nechce
nás k dobru nutit-pak bychom byli jako loutky.
Přeje si, abychom spolupracovali dobrovolně. Tím
má člověk i možnost této svobody zneužít a od
Boha a jeho přikázání se odvrátit.
Německé slovo "Sunde "pochází ze starohornoněmeckého"sunt"tj."oddělit, odloučit se". Podstata
hříchu spočívá v tom, že opustíme Boha. Isaiáš
říká ve St.zákoně:"Vaše hříchy jsou stěnou mezi
vámi a Bohem."/Is 59,2/.
HŘÍCHY NEJSOU STEJNĚ-RÁNA
NEBO SMRT!
Katolické učení rozlišuje mezi hříchem smrtelným
a hříchem zraňujícím. Smrtelný hřích je naprosté
odloučení se od Boha. Zraňující hřích náš vztah
k Bohu zraňuje-více méně silně, ale nepřerušuje
jej. Dříve se říkalo"lehké"hříchy, ale kdyby nám
auto
rozdrtilo ruku, nebylo by to"lehké"
zranění, i kdyby nebylo smrtelné.
. V evangeliu se zmiňuje
Kristus o "třískách a
trámech"/Mt 7,3/, apoš
tol Pavel o těžkých hří
ších, které"vylučují z
Říše Boží'.'/Gal 5,19 .Kor.
6.9. Kol.3.5.atd./Denně
hřeší i ten, kdo se poc
tivě snaží o křesťanský
život :"I mistr tesař se
utne." Apoštol Jakub
píše: "V mnoha věcech chy
bujeme všichni."/3.2./

synovi. Kristus chce
JAK JE TO S TEBOU? ném
milosrdného Otce, který
Jak jsme v minulém čísle slíbili, uveřej
ňujeme z němec, kalendáře pro mladé KOMM MIT
část článku o významu svátosti smíření. Ka
lendář má 428 s.,je vtipný, výborné redigo
vaný, pestrý, s jmény světců na každý den
/praktické při gratulacích!/, spousta vti
pů, sportovních i skautských článků, písní
s notami, a je nejen pravoverne katolický,
ale i ostře protikomunisticky. Už se tisk
ne kalendář na r.2986. DOPORUČTE I
CAR
SKÉ MLÁDEŽI!
KOMM-MIT-Verlag, Hunter Stiff, 4400 Milnster
CHLAPEC, KTERÁ SE ZA SVOU VÍRU NESTYDÍ

Sobota odpoledne. Petr se vrací z knihovny.
Cestou potká kamaráda Rolfa:"Kde ses tou
lal?" "Netoulal jsem se! Byl jsem v kos tele ľ
"Utíkáš hned do kostela, když se chceš mod
lit?" "Takový sporto^c nejsem - ale žert
stranou. Byl jsem u zpovědi.""Aha, proto vy
padáš tak vymydleně! 0 pár kilo jsi lehčí!"
"Ano, o metrák. Ale chodívám i proto, že
tam mám čas, trochu se zamyslet nad svým
životem. To mi pomáhá dál!"
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JAK JE T 0 S TEBOU?
Je pro Tfebe zpověd knihou se sedmi pečetě
mi? Máš snad špatné zkušenosti? Nebo jsi
prostě nejistý, protože ti není všechno
dost jasné? Většina lidí nechápe, že zpověd
může pozitivně ovlivnit náš osobní život.
Mladí mají různé názory, otázky a námitky.
Všimněme si zpovědi podrobněji.
Lidé mají špatné svědomí, když něco vyvedou
i když v Boha nevěří, V katolické Církvi je
svátost smíření, lidově zpověd. Svátost je
znamení blízkosti Boží; Bůh se s námi chce
setkat i ve viditelných znameních a činech,
vychází vstříc lidské touze, chápat nábo
ženství nejen duchovně, ale i v praktickém
životě.
JE TO SVÁTOST RADOSTI!
ffebo myslíš, že je smutné, když se člověk
vrátí k Bohu? Nej radostnější je, že Tě
Bůh nejen osvobodí od viny , ale smíří se
s Tebou. Smíření je víc než odpuštění.
Vždyí můžeme vinu někcrnu odpustit,ale
příště se mu vyhnout. Smíření je ne
jen škrtnutí viny-ale začíná NOVÉ
PŘÁTELSTVÍ. Bůh se nedívá tak
často do minulosti, jako
do budoucnosti.
MARNOTRATNÝ SYN.

Správně zpověd pochopíme, když

SMRTELNÝ HŘÍCH JE RADIKÁLNÍ ZŘEKNUTÍ SE BOHA.

Smrtelný hřích neznamená jen zvednout proti Bohu"sevřenou pěst". I když Boha výslovně nepopíráme, ale věnujeme se jen a jen sobě-sobectví-nebo si z volíme "falešné modly" za své cíle,
naše přátelství s Bohem zaniká./Sr.Řím 1,25./
CO JSOU MODLY?
Např .přehnaná láska k penězům, k moci, k roz
koším nebo nezdravým vášním. Velký filosof sv.
Tomáš Akvinský definoval podstatu smrtelného
hříchu:"Je to svobodné odvrácení se od Boha
jako konečného cíle našeho života a nezměrná
žádostivost po pomíjejících věcech.
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TŘI PŘEDPOKLADY.
Církev toto učení rozvedla prakticky a život
něji. Vysvětluje podmínky, kdy se jedná o těž
ký hřích. Podstatné jsou tři předpoklady:
1. DŮLEŽITÁ VĚC. Krádež nepatrného obnosu, pod
vod v bezvýznamné věci nebo nevlídná po
známka nemohou být smrtelnými hříchy.
2. JASNÉ POZNÁNÍ. Hřeší-li někdo ve významné
věci z nevědcmosti/nezaviněné!/, chybí dů
ležitý předpoklad pro smrtelný hřích. Také
pod vlivem drog či alkoholu. Odpovědnost
je one zená - pokud se ovšem člověk alkoho
lem neposilňuje, aby spáchal těžký hřích.
3. SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ. - Co se spáchá ve velkán strachu, v polospánku, v překotnosti,
při silné únavě, mocném hněvu nebo je vynu
ceno, nemůže být smrtelný hřích, protože
chybí-částečně aspoň-svobodná vůle.
Když tedy vzdor tomu, že víme, oč se jedná, z
vlastního popudu a v důležité věci jednáme
proti vůli Boží, jsme od Boha úplně odděleni.
ÚLOHA SVĚDOMÍ
Označí-li tedy Církev něco za těžké hříchy,
míní tím jen vnější stránku důležité věci.
Těžko posoudíme, ví-li člověk co dělá a jed
ná-li svobodně. V jednotlivých případech je
někdy těžké najít ne z mezi těžkým a zraňují
cím hříchem. Proto má člověk SVĚDOMÍ, které
mu řekne-je-li zdravé-jak velkou vinu má.
CO BÝVÁ TĚŽKÝM HŘÍCHEM?
odpad od víry, vražda a dobrovolný potrat,
znásilnění, obchod cmaimými jedy, velká krá
dež, mučení a jiné špatné zacházení s člově
kem/v zaměstnání ap./prostituce, křivá přísa
ha, stálé nepřátelství, závažná pomluva, prostituce, manželská nevěra, stálé
zanedbávání modlitby a mše sv.,
odmítání lásky k bližnímu či
snahy, pomoci mu, předman
želský sexuální styk, nepečo
vat o staré rodiče, sebevražda,
zneužívání vlastního těla, vý
směch a opovržení vůči víře.
Děti se obvykle těžkého hříchu
dopustit nemohou, chybí jim k tomu
uvědomení si závažnosti hříchu.

TYJSISKÁLA!

ANASTASIOS II. - 24.11.496-19.11.498
Nejdůležitější událostí jeho pontifikátu
je obrácení franckého krále Chlodvíka na
katolickou víru. Anastasius se snažil o
smír s vých.Říirem-Konstantincpolí-ale za
šel v té věci příliš daleko, takže po je
ho smrti byl ustanoven vzdoropapež.
SYhMACHljS - 22.11.498-19.7.514
Ultrabyzantinští stocpenci papeže Anas ta
sia ustanovili vzdoropapežem"Laurentina,,,
který se udržel do r.5O6, ačkoliv Iheoderich podporoval většinou zvoleného Syrrmachuse. Aby se zamezilo schismatu, potvr
dila Římská synoda r.499 první dekret o
volbě papeže, který podepsal i vzdo
ropapež. Symrachovi se nepodařilo zamezit
bojům svých.Římem a monofysitismem.Nařídil
aby se na nedělních mších svátých a na
mších v den mučedníků zpívalo QjORIA.
HOFMTSDAS - 20,7.514-6.8.523
V r.518 se stal Justinus panem Byzance a
ten chtěl smír s Římem. Pak skončilo schis
ma z r.482. Theoderich sice souhlasil, ale
obával se při novém sblížení s vých.Římemc
svou říši a stal se papežovým protivníkem.
Největší obětí nové nebezpečné situace byl
Theoderichem v r.524 popravený Boetius,
který napsal ve vězení latinsky ÚTĚCHA Z
FILOSOFIE, skvost světové literatury.
JAN I. - 13.8.523 - 18.5.526
Přinucen Theoderichem musel jako první pa
pež jet v r.525 do Konstantincpole, aby ko
runoval císaře Justina a dal odstranit
opatření proti ariáncům. I když Justinus
vyšel Iheoderichovi velice vstříc, ten ne
byl spokojen, uvrhnul papeže po návratu
do vězení, kde svému utrpení papež po ně
kolika dnech podlehl. Byl přítelem Boetiovým, který mu věnoval některá svá díla.
FELIX IV. - 12.7.526 - 22.9.530
Byl sice čtvrtý svého jména, ovšem Felix
II .byl vzdoropapežem. Jeho volbu ovlivnil
Theoderich, který však už následující mě
síc zemřel. Theoderichova dcera, regentka
Amalaswitha, se snažila o usmíření sporů,
což se jí i na nějaký čas podařilo, velkou
události za vlády Felixovy bylo založení
Monte Casina sv .Benediktem z Nursie v r.
528. Z benediktinského řádu vzešlo čtyři
advacet papežů.
Felix zbudoval kostel Sv.Kosmy a Damiána
na náměstí. V kostele jsou krásné a důle
žité mozaiky.

lidské, a také ne důležité. Matku Boží ctí
JSEM PRO JINÝ EKUMENISMUS! stejně
katolíci jako pravoslavní. Ľneš ji

ovsem rmohem víc ctí pravoslavní. Je velmi smutné,
Uveřejňujeme úsek rozhovoru Talony Goriée- vím to, že katolická Církev - přirozeně ne všich
vy:Mé zkušenosti na Východě a na ZápadS.
ni katolíci, ale část věřících - se vzdali řfetky
Ukázky z jejž knihy O BOHU MLUVIT JE NEBEZ Boží a vůbec nechápou, že ta stojí ve středu
PEČNĚ jsme už přinesli. Je to velmi podnet Církve a je Církev./Zde se paní Goričeva mýlí:
ná kniha, jez nuže roznítit nadšení pro
středem katolické Církve je zpřítomněná obět Kris
Krista u tech, u nichž zvolna uhasíná.
tova na kříži, nekrvavá - mše svátá. Ale Matkou
S VAŠÍM JMÉNEM JE SPOJENO NÁBOŽENSKÉ JARO Kristovou je Maria, proto stojí blízko u něho a
právem má jméno Matka Církve, tj.tajemného těla
VE VAŠÍ VLASTI. EXISTUJE TAM OPRAVDU?
Kristova, kde je hlavou Kristus a tělem věřící/.
Ano. Dnes už nikdo nepopírá, že v SSSR je Musíme se společně modlit k Matce Boží, aby naše
pozorovat náboženské znovuzrození. Vlastně církve znovu našly ztracenou jedlotu, aby nám
ne znovuzrození, nýbrž narození z nicoty, vštípila hlubokou a moudrou lásku, která by tuto
protože ti, kdo chodí do kostela, v dětství trhlinu překlenula a vybudovala pevné mosty.
většinou o Bohu nic neslyšeli. Není tanu V Rusku existuje opravdový, pravý ekumenismus,
tak jako např.v Polsku, kde byla Církev
který vzniká z utrpení, ze společně neseného kří
vždy silná. U nás byla církev/pravoslavná/ že a z hluboké zkušenosti lásky. Tb je pro rme
skoro zničena. Všechno začalo silou Du
něco skutečně ekumenického a to mohu také
cha svátého. Proto je ta náboženská
přijmout. Jiný ekumenismus je jen žvanění
renesance tak silná. Je důkazem, že
a je tak ohebný, že pro ime nic nezna
Bůh má sílu, změnit ve vteřině ději
mená.
ny a z kamenů stvořit děti Abrahámo
JSTE SPOLUZAKLADATEĽKOU KLUBU MARIINA
vy. Věřím proto, že krize západní
A ZÁROVEŇ ČASOPISU SE STEJNÝM NÁZVEM.
Církve se nůže působením Ducha sv.
JE
URČEN ŽENÁM, JAK JSTE W, "FEMI
v několika vteřinách změnit v slávu
NISTKY"/ OBJEVILY PANNU MARII A CO
Církve. Prostě důvěřuji Bohu, který
POVAŽUJETE PŘI ÚCTĚ K WTCE BOŽÍ ZA
působí i v dějinách.
27
I

JSTE PRAVOSLAVNÁ/ ALE SILNĚ SPO
JENÁ S JINÝMI NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI/
ZEJM.S KATOLICKOU CÍRKVÍ. 00 JE PODLE VÁS
U PRAVÉHO EKUMENISMU PODSTATNÉHO? JE MARIA
PŘEKÁŽKOU SJEDNOCENÍ?

NEJDULEŽITĚJŠÍ ?

Při úctě k Matce Boží považuji za
důležité všecko. Nemohu přijmout tradici úcty k
Matce Boží jen částečně. Přijímám vše, co učí
Církev, bez pochybností, protože velmi dobře vím,
kde jsem byla zachráněna a kde jsem zachraňována
Věřím, že pravý ekumenismus nemá být tím, v každé vteřině - totiž v Církvi. Jsem a zůstanu
co se dnes oficielně dělá. Kdy se Církev stále dítětem, které pevně důvěřuje. Proto všech
vzdává hodnot vlastní víry a kde to končí no, co nese nůj národ v duši, přijímám s úctou k
ne tolerancí, ale lhostejností. Když např. Matce Boží; vždyť ona je první z lidí, která spo
navazují katolíci spojení s protestanty,
činula v Bohu, která šla cestou, o které mluvil
jsou ochotni vzdát se Matky Boží, zřící se sv.Otec. Bůh se stal člověkem, aby se člověk
mystických pokladů víry atd. Jsem pro jiný mohl stát Bohem. Je první mezi lidmi, která řek
ekumenismus. Domnívám se, že větší hodnotu la Bohu bez jakékoliv pochybnosti "ANO", a toto
má katolík, který si cení vlastní Církve, "ANO" bylo naprosto dokonalé, neboť tím dokázala
dckonoe"maličkostí"při bohoslužbách, v uče' 'svou bezvýhradnou poslušiost. Je to velmi důleži
ní Církve, v tradici a ne se toho všeho
té. Matka Boží poslouchá v evangeliu, poslouchá
ihned zřekne. Prostě takový katolík, kter 'stále a uchovává ve svém srdci všechna slova, ktežije s Církví, z vlastní víry. Takoví kato’rá pronesl Pán. Ib bylo také pro mne a mé přátele
líci jsou mi mnohem bližší než ti, kteří velmi důležité a pak jsme se odvážili sami mluvit
vůbec nevědí, proč se tak či onak mají mod’aby nás Bůh mohl slyšet. Také její čistota, její
lit, proč mají uznávat tu či onu pravdu ví’cudnost! Čistota je nejen mravní ctnost pro nás,
ry a tak dále. Věřím, že pravoslavná a ka ale dovoluje nám mluvit svobodně s Bohem. Kdyby
tolická Církev jsou v zásadě jedna Církev, chom tuto ryzost srdce neněli, nemohli bychom se
protože obě mají apoštolskou tradici/iísůn/ odvážit vzhlédnout k nebi.
podání - vedle Písma sv.je zdrojem víry.
Křesťanství musí být tvůrčí, aktivní. Odvahu k
Protestanté uznávají za zdroj víry jen Pís’aktivitě nám dává stvořitelská síla Ducha sváté
mo svaté, které je vlastně zapsaná tradice, ho. Je to jiná stránka úcty k Matce Boží, také
protože Církev existovala dávno před napsá'velmi důležitá. Vždyť ona je Církev, ona je doko
ním Nového zákona, od seslání Ducha sv./ nalá láska.
Rozdíly mezi katolickou a pravoslavnou círfc
ví existují, vznikly průběhem dějin a jsou

SV. TEREZIČKA

1.10.

Na rozdíl od jiné světice karměIského řádu, sv.Tferezie z Avily čili "Veliké "se říká této fran
couzské světici"Malá"nebo"od Ježíška". Kdosi je označuje: orel - a holoubek.
Bůh je velký v "malých" i "velkých. Zanechala nám knihu Dějiny duše, o své"malé cestě"k do
konalosti. Sestry knihu"upravily", zřejmě nevrhala na ně vždy dobré světlo, ale dnes už
máme k dispozici původní, neretušovaný text.
Marie Františka Terezie MARTTNOVÄ se narodila 2. ledna 1873 v Alencponu v sev. Normandii. Už
její rodiče chtěli předtím, než se poznali, vstoupit do kláštera, ale byli odmítnuti. Tři
Terezčiny sestry vstoupily také do kláštera a pro Terezku bylo -velmi bolestné, když nejstar
ší sestra Pavla, jež po předčasné matčině smrti pečovala o rodinu, odešla na Karmel v
Lisieux.
Tfehdy byla Terezka těžce nemocná. Ale díky přímluvě Panny Marie se uzdravila. Když jí bylo
čtrnáct, prosila sama o povolení vstupu na Karmel, ale jak příslušný biskup, tak papež
Lev XIII., ke kterému se svým otcem putovala, jí svolení nedal i - Mezitím však nebe její
vroucí prosby vyslyšelo. Za rok poté přijala konečně závoj.
Devět let prožilo jeimé, křehké děvčátko se zárodkem smrtelné choroby u karmelitek. Pak si
ji vzal Bůh po dlouhé, bolestné nemoci k sobě.
Klášterní život nebyl vůbec lehký:"Musela jsem bojovat, neměla jsem poddajnou povahu. Neby
lo dne, v němž bych neutrpěla zranění." Horlivá a přísná představená se snažila zlomit důt
kami, tresty a ponižováním jermou a tichou odlišnost mladé novicky. Snad se původně domní
vala, že Terezie je příliš pyšná. Ale mladá řeholnioe se stále snažila svou silnou vírou
překonat každý nápor, což pro ni vůbec nebylo lehké. Její poslušnost však neměla nic spo
lečného s vnitřní nesvobodou.
Když se postavila za častější svaté přijímání, proti tomu však byla její převorka, setrvala
Terezie na svém mínění, i když ji nikdo nepochopil:"Matko, až zemřu, tak vás přesvědčím."
A skutečně. V Lisieux se připisuje také přímluvám sv.Tferezie wlký obrat, který nastal vy
dáním dekretu sv.Pia X. o častém svátém přijímání.
Dalším zdrojem utrpení byl pro sv.Terezii věčný strach, že ve svém poslání ztroskotá. Měla
obavu ze své nedostatečnosti. Ještě na smrtelné posteli - a to už byla dva roky sama novicmistrovou - ji přepadly podobné trýznivé nyšlenky. Bylo to pokušení zlého ducha.
Světice protrpěla život jako prostincí a dětští lidí; věděla to, neboť'vše, co jsem 28
udělala, musí být dosažitelné malým dusím" znela její výslovná závet.
Na dřevěném kříži na městském hřbitůvku v Lisieux jsou vyryta její vlastní slova:"Svůj
pobyt v nebi strávím tím, že budu působit dobro na zemi."
žádná ze sester o mystickém životě oběti sestry Terezie neměla ani tušení. Nevěděly, jak
ochotně a dobrovolně přijímala utrpení i zápasu7 z ruky Boží. Byla to radostná duše. Tolik
toužila po mučednictví - jak je jasné z jejich slov krátce před smrtí: "Kalich je naplněn až
po okraj. Ne, nikdy bych byla nepovažovala za možné, že se dá tolik trpět, vysvětluji si
to tím, že jsem to dokázala jen díky své nesmírné touze po záchraně duší." Když se jí jako
patnáctileté ptali při slavnostním přijetí do řádu jaký má důvod k tomuto kroku, odpovědě
la: "Přišla jsem, abych zachraňovala duše..." Obvykle ji všichni považují za harmonicky vy
rovnanou osobnost, za světici, která byla před Bohem dítětem a toto dětství prožila zvlášt
ním způsobem. Byla tak proniknuta planoucí láskou k Bohu a měla tak nepředstavitelně velkou
důvěru k Pánu, že mohla vyslovit tato střízlivá slova:" V nebi bude dělat Bůh stále mou vů
li, protože jsem také já na zemi stále jeho vůli plnila." Nebo:" Ano, nyní vím, že všechny
mé naděje budou splněny v přemíře, Pán bude pro mne dělat zázraky, které mou nekonečnou toutu nesmírně překročí!" K tomu poslední slavná slova umírající:"Budu sypat z nebe na zem
rúže." K tomu vyznal Pius XI.při jejim svatořečení slavnostně a veřejně:"Milosti, které se
připisují jejím přímluvám, se nedají spočítat."
Lneš sochy sv.Tferezie, dříve postavene' v každém kostele, snad i dost kýčovité, beze stopy
zmizely. Skoda! Ti, kdo je odstranili, si neuvědomili, že odstranili nejen pomocnici v kaž
dé nouzi, ale i vzor vzácné ženy, jaké se vyskytují jen v katolické Církvi. A dnes tolik
potřebujeme vzory a pomocníky, abychom neutonuli v moři zesvětačení a nudy, které se pře
lévá někdy i do lodičky Kristovy - Církve - kterou sv.Tterezička tolik milovala.

aby se dalo vůbec s obeliskem manipulovat. Na
konec ho šíastně dopravili do Alexandrie, kde
se stavěla speciální lod, jež ho převezla do
Naši čeští a slovenští bohoslovci
Říma. Původně prý jej chtěl císař
v římském NEPOMUCENU si vydávají
Konstantin vztyčit v Konstantincpoli (
časopis BRÁZDA. Je to dobrá
ale po jeho smrti dal syn císaře pří
příprava na duchovní správu,
kaz k dopravě do Říma. Lod přivezla
kde jim velmi pomůže dobře ve
obelisk k ústí Tibery a pak byla vle
dený farní věstník. Abyste vi
čena asi 5 km po řeoe až k Severově
děli, ze BRÄZDA má skutečně
vile.
Odtud dopravili monument do
úroveň, uveřejňujeme jeden ze
Vtelkého cirku, kde byl vztyčen jako
zajímavých článků.
^protějšek jiného obelisku, který dal
Řím má nespočet přídomků, které
vztyčit ještě Augustus. Na vrcholu byl umístěn
si jistě právem zaslouží; zvláště jeden je velký globus z bronzu, pokrytý zlatou folií, ale
charakteristický: MĚSTO OBELISK^. Při toul brzo ho srazil blesk, proto dali místo globu zla
kách italskou metropolí narazíme nejednou tý šíp. O jeho dalších osudech se nic neví, asi
na tyto antické památníky. Nebude nezajíma no strhli fanatici jako jiná díla a ležel pod ná
vé, podívat se na jejich osudy.
nosem zeminy v cirku. V 16 .stol .přivábil mons .Mer
OBELISK KRÁLE THUTMOSE cati pozornost papeže Sixta V.k existenci obelis
III./1490-1436 před Kristem/, stojí na ná ku a papež dal příkaz jej nalézt a opět vztyčit.
městí u postranního vchodu do Lateránské Pomocí sond byl monolit objeven, rozbitý na tři
baziliky; proto je také znám pod jménem la kusy. Nebylo lehké jej opět spojit a vztyčit, ale
teránský. Je to skutečný kolos, výška 32,18 3.8.1588 stál už na Lateránském náměstí a 10.8.
m-dříve 34 m-váha 455 tun. Můžeme si před jej papež posvětil.
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stavit efekt, který působily sluneční pa OBELISK NA PIAZZA DEL PCPOLO
prsky, odrážející se od jeho hrotu, který je velikostí druhý, měří 23,20 m a váží 235 tun.
kryla masivní zlatá folie. Střední, původ Jeho tři strany byly dekorovány na příkaz Setiní nápisy dal zhotovit Thutmose III., po ho I./1307-1291 př.Kr./, čtvrtá strana na příkaz
stranní sloupce doplnil jeho vnuk Thutmo- Ramese Velikého, syna Setiho I. Jsou na něm také
se IV. Skoro všechny obelisky opakují tu věnovací formule a obětní scény. Byl to první obe
též věnovací formuli, kterému božstvu je lisk, který se dostal z Egypta do Říma v l.st.př.
zasvícen a kdo jej dal zhotovit. Ve střed Kr. Tehdy to byla významná událost a lod, která
ním nápisu lateránského obelisku čteme nej jej dopravila do Města,byla pak vystavena na ve
prve plnou titulaturu krále a za jmény se řejném místě. V roce 10 př.Kr.byl obelisk vztyčen
říká:"On/tedy Thutmose III./učinil tento v Circo Massimo jako připomínka dobytí Egypta
monument pro svého otce Amen-Rea, pána trů Augustem. O dalších osudech téměř nic nevíme. Za
nů Obou zemí, když vztyčil tento veliký
se v 16.st.na něj upozornil jistý Alberto Carral obelisk v předním dvoře jeho chrámu Opet- doli, jenž nalezl jeho trosky ve Velkém cirku.
isut/dnešní Karnak/ve Wesetu/dnešní Théby/'.' Práce na jeho restaurování začaly již za Řehoře
Práce na nápisech trvaly někdy dost dlouho, XIII., Sixtus X. přikázal jeho vztyčení v r.1589
nebot jeden z postranních nápisů Thutmo- na Piazza del Popolo.
se IV.nás informuje, že obelisk byl pone
chán 35 let ležící na boku"v rukou dělníků OBELISK NA PIAZZA DETJA ROTONDA
chrámu". Jiný postranní nápis líčí stavby, Stojí před Pantheonem. Je z červené žuly, 6,34 m
jimiž Thutmose IV.okrášlil Karnak. Pod ná vysoký, chybí metr do původní výšky. Byl vytesán
a vyzdoben na příkaz Ramese Velikého-129O-1224
pisy obou Thutmosů připojil Ramesse II.
př.Kr. Nápis praví o králi:"Milovaný syn Rea,
několik soén, kde obětuje božstvům.
jeho posvátný obraz, ochránce jeho stvoření,ten
4.st.po Kr.píše AnnrLanus Marcellinus,
který rozmnožuje jeho oběti, který mu dělá mno
že byl v Římě přítomen vztyčení obelisku.
ho monumentů, veliký ve slávě Rea na trůně
Idea přenesení obelisku do Říma pochází
Atúma." - Z těchto vět lze odvodit, že obelisk
podle dobových historiků od císaře
stál původně v Heliopoli, biblickém
Augusta, jenž však od ní upustil,
Onu. Do Říma byl dopraven za Caliobávaje se hněvu bohů. Asi za tři
guly, aby okrášlil chrám
století rozkázal cí
Isidy. Později byl obje
sař Konstantin, do
ven blízko kostela Sta.
pravit obelisk do
Maria sopra Minerva a na
Říma, oož tehdy ne
příkaz Klementa XI.v 18.
byl jistě lehký úkol.
st.opět vztyčen před
Musela být stržena
Pantheonem.
celá část chrámu,

ŘÍMSKÉ OBELISKY

ném slonem , uvědom si, že je zapotřebí mohutné
Jako obelisk od Pantheonu i on kdysi zdobil nysli k získání skutečné moudrosti." řtonolit byl
některý z chrámů v Heliopolis a později ho předán veřejnosti 11.7.1667 - tedy 3 týdny po
dovezli do Říma k okrase Isidina chránil. Je smrti Alexandra VII.
z červené žuly a měří 9,25 m. Našli ho v
OBELISKY NA PIAZZA S.PIETRO, PIAZZA DELL'ESQUĽLItroskách Isia 20.7.1883. Když r.1885 vypuk NO A PIAZZA CEL QUIRINALE.
la válka mezi Itálií a Etiopií-padlo tam
Jsou bez nápisů, proto jsou nám neznámá data
548 italských vojáků-vztyčí li obelisk na
jejich zhotovení, kde stály i proč byly vztyčeny
náměstí Republiky k jejich poctě-5.7.1887 Protože v Egyptě neznáme případ, aby byl obelisk
za přítormosti krále a šlechty. R.1924 ho vztyčen bez nápisů, musíme předpokládat, že obe
přenesli na dnešní místo, protože náměstí, lisky dali zhotovit římští císařové. Obelisk na
kde stál, se přestavovalo.30
nám.sv.Petra je z červené žuly a měří 25,37 m.
Jeho vztyčení nařídil opět papež Sixtus V.,práce
OBELISK NA PIAZZA MDNTECITORIO
vedl papežský architekt Dcmenico FOntana, jenž
pochází rovněž z Heliopole. Zhotovili ho
na příkaz krále Psameticha/664-610 př.Kr./ byl papežem za dobře vykonanou práci bohatě od
měněn. Veřejnosti byl obelisk předán 26.9.1586.
Je ze žuly, vysoký 21,79 m. Po stranách
obvyklá venovací a obětní formule. Do Říma OBELISK NA T R I N I T Á DEI MONTI
se dostal za vlády Augusta v r.10 př.Kr.a má téměř stejné nápisy jako obelisk na Piazza
byl vztyčen na Martově poli. Zdá se, že tan del Popolo. Stojí nad tzv.Španělskými schody.Byl
stál dost dlouho a padl teprve v 11. nebo
zhotoven na příkaz Setiho I. a dozdoben za Rame12.st. Sixtus V.přikázal jeho vztyčeníse Velikého. Měří 13,91 m. Do Říme se dostal za
objeven byl v březnu 1587 - ale z projektu vlády Conmoda, syna Marka Aurelia. Původně jej
sešlo a později usiloval o jeho vztyčení
chtěl vztyčit Sixtus V. na místě před kostelem
papež Alexandr VII. /1655-67/, ale ani je S.Maria degli Angeli, ale projekt se neuskuteč
ho projekt se neuskutečnil, protože vli
nil. Za Klementa XII./1730-40/ vztyčili
vem podnebí byl obelisk velice po
obelisk u Lateránu, kde stál 55 let. Jed
škozen. Zvolna se ztratil pod náno
nalo se i o jeho přemístění do Paříže,
sy nečistoty a objevili ho až za
před chrám Notre Dame. Konečně za pon
Benedikta XIV./1740-58/. Vzdor
tifikátu Pia VI.byl obelisk umístěn tam,
různým projektům ani tehdy ne
kde je dodnes.
přišla chvíle jeho vztyčení. Až
OBELISK Z PIAZZA NAWNA
Pius VI.se s nadšením pustil do
je ze žuly a .měří 16,54 m. Nepochází
projektu, který trval několik
let, protože kameníci mase li obelisk nej však z Egypta, nýbrž byl zhotoven na příkaz císače Domiciána a stál v blízkosti římského Seradříve restaurovat a "zalátat" celé části
novými deskami žuly. Papež pověřil vedením pea. Na příkaz Inocence X .jej vztyčil Bernini
díla architekta Antinoriho, ale ten na prá v roce 1651 nad fontánou Piazza Navona.
ci příliš nedohlížel, takže v r.1965 se
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
obelisk málem zřítil. Ledabylá restaurace
se ukázala v posunu a uvolnění žulových de Slov.ústav sv.C.a M.v Římě vydal ilustrovanou
Křížovou cestu pro řeholní oe "Bolo to za mně", s
sek. Po nové, solidní restauraci stojí
Kristem od večeřadla do zmrtvýchvstání.
bezpečně na svém místě.
Kirche in Not a papežské misijní dílo pro deti
MALÝ OBELISK NA PIAZZA MINERVA
vydalo v 50 tis .nákladu Bibli pro mládež v jazy
vztyčil faraón Hopra, z Písma známý jako
ce urdu, kterým se mluví v Pakistanu^ ale i jin
Hofra. Měří 5,47 m. Nápisy začínají jménem de. Vetší část nákladu půjde do Pakistanu. Toto
krále a jmenují řadu božstev, mj-Atúna a
nakladatelství vydá i bibli pro mládež česky a
Neitu, což ukazuje na to, že obelisk stál
slovensky.
asi v egyptské Saji. V Římě měl-jako ostat V Jesolo-Itálie se konalo mezinár.setkání mládení obelisky-krášlit Isidin chrám. V r.1665 že-500 chlapců a děvčat z 22 zemí.
jej objevili dominikáni blízko svého kos
V Rumunsku je 3 jesuitů-5 kneží a 5 bratří. Žijí
tela a oznámili to papeži Alexandru VI.Ten v absolutní isolaci3 jen jeden kněz může vykoná
pověřil dohledem nad vykopávkami a vztyče vat určitý apoštolát.
ním obelisku před kostelem Sta.Maria učené Koncem září se konalv Římě mezinárodní sjezd mla
ho jesuitu P.Atanasia Kirchera, znalce
dých chrámových zpěváků, tzv."Scholae Cantorum".
antických parótek. Latinský nápis na zákla Přijelo přes 20 tis.zpěváků z 24 zemí. Sjezd vydu uvádí průběh událostí, datum vztyčení,
vyrcholil mší sv.kterou sloužil sv.Otec.
jméno papeže a výzvu k meditaci nad monoli V MEN.ČÍSLE JE PŘEHOZENÁ STR.9 a 10.OMLOUVÁME SE.
tem: "Kdokoliv hledíš na nápisy, výraz moud V Zaire vysvětili domorodého karmelitána, další
rosti Egypta, na tomto obelisku, podepře- se po slavných slibech na kněžství připravuje.
CBELISK NA VIALE DELLE TEPME DI DIOCLEZIAND

KOUZLO SLOV

Řekli jsne si, že jakmile dítě dobře zná
jména věcí, stává se věc skutečně jeho osob
ním vlastnictvím a tak pozvolna poznává
všechny věci a blíží se k nim.
ABY OBJEVILO DÍTĚ SAND SEBE-POTŘEBUJE SLOVA
Proto s dítětem musíme hovořit; vysvětlujeme
mu, co děláme, popisujeme, co vidíme, řekne
me mu jména věcí. Tím s naší pomocí rozšíří
pole svých výzkumů a posílí své objevy.
Vypravujme mu často malé povídky nebo pohád
ky. Tím ho o věcech poučíme. Užívejme vhod
ně volených slov, hovořme jasně a přirozeně,
ne dětskou řečí. Dítě ve třech či čtyřech
letech už není nemluvně.
Víme, že není vždy snadné, poslouchat dětské
otázky, zvláště když se ptá třebas dvacet
krát. Ale je správné, že se ptá. Není ještě
připravené pro školu a potřebuje proniknout
do nitra věcí a to se naučí právě těmi ne
sčetnými, někdy stále stejnými otázkami,
přesně řečeno - našimi správnými odpovědni HŘÍCH OVLÁDÁ SVĚT
"Proto jako skrze jednoho člověka přišel hřích na
na tyto otázky.
VYCHOVÁ
Naše vysvětlení nemá být povrchní, nejasné, tento svet a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla
načpak, všechno mu musí být jasné. Také ho na všechny lidi... "/Řím 5,12/.Celý lidský život
nemáme zahrnovat spoustou slov, která ještě je boj mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou,
nezná. Jedno po druhém.
mezi radostí a utrpením. "Rekneme-li, že hříchu
Vysvětlujeme-li mu smysl některého slova,
nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravdy..."
je velmi dobré, když mu věc, o níž mluvíme, /1 Jan 1,8./ "Odpust nám naše viny, jako i my od
také ukážeme. Vztah mezi věcí a jejím jmé pouštíme naším viníkům.. .Ale zbav nás od zlého."
nem se v dítěti pevněji zakoření a dítě bu b9h JE SHUĚJŠÍ NEŽ zur MJCNOSTI
de mít větší radost ze svých objevů.
Bůh je silnější nez Satan a ostatní zlí duchové.
OKOUZLENÍ SLOVEM
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Vfe svém Synu, Ježíši Kristu, přemohl svět a dábBudeme-li se o to snažit, bude dítě používat la, vykoupil lidstvo z hříchu a viny. Bůh trestá
běžná slova zručně, pohotově a obratně. Dá hříšníka, ale jeho slitování otvírá cestu k zá
li se slovem okouzlit, zvukem věty či slova chraně ze všech hříchů a vin. "Boží Syn přišel
nebo rytmu ovlivnit, stane se, že bude snad proto, aby dáblově činnosti udělal konec. "/1 Jan
přijímat s úsměvem i bolestnou situaci.
2,8/.
Existují klíčová slova - např.velký, krásný,
JAK
ZNÍ PRVNÍ RADOSTNÁ ZVĚST 0 VYKUPITELI?
dobrý, kouzelný, překvapující ap. Nemusíme
"A
pravil
Búh Jahve k hadovi:...A znepřátelím
se obávat opakovat několikrát stejnou větu
s rytmickým přízvukem. Vždyí víme, jak děti tě s ženou, tvé potomstvo s potomstvem jejím, je
jí potomstvo rozdrtí tvou hlavu a ty mu uštkneš
těší krátké básničky a jejich rytmus.
patu. "/Gen 5, 15/
DÍTĚ S E MUSÍ VYMLUVIT.
Nes ráže jme dítě, když nás zahrnuje vyprávě Těmito slovy Bůh dábla proklel. Je to první zvěst
ním o svých malých zážitcích-jsou to pro ně našeho vykoipení. Kristus, věčný Syn Boží, který
velká dobrodružství. Jen se stal skrze Marii člověkem, je náš vyktpitel.
dbejme o to, aby vyslovo Zvítězil nad čláblem. Maria byla Boží milostí od
valo slova pozorně, i když počátku nepřítelkyní dáblovou; proto byla počata
nás jeho vyprávění unavu bez dědičné viny.
Bůh povolal Abrahama a jiné patriarchy za předky
je. Tak si zvolna vytvoří
vykupitele,
uzavřel s Mojžíšem a israelským náro
základní slovník všeho,
dem
ve
Starém
zákoně úmluvu. Pán slíbil skrze pro
co vidí kolem sebe a zvý roky, že z tohoto
národa vzejde Vykupitel. Pří
ší se jeho schopnost myš
chod
Spasitele,
vykupitele
světa, Boha-člověka,
lení tím, že získá velký
Ježíše
Krista,
je
naplnění
času Starého zákona,
počet nových slov. Když
je
to
vrchol
světových
dějin.
I nevěřící se ternu
pozoruje, jak nasloucháme,
podrobují,
v
letopočtu,
který
začíná narozením
povzbudí ho to k hovoru, a
Páně.
navíc je lépe poznáme.

NAŠE
VÍRA

ZDE NÁM NEMOHOU UBLÍŽIT !
Pod tímto nápisem jsme v r.1975 uveřejnili různé metody, kterými- mohou
a také škodí komunisté - dnes i pod jinými nenápadnými jmény dobrým lidem, dobrým institucím, dobrým hnutím a zabíjejí dobré myšlenky.
Přečtěte si tento článek znovu a po zkušenostech na Západě uvažte, jest
li onen starý článek měl pravdu tehdy a platí i dnes.
o
Frázi:"Zde nám nemohou ublížit" slýcháme z úst exulantu - i jiných - kteří na
vlastní kůži nepoznali stále rafinovanější lstivost komunistických metod i
těch, kdo chtějí získat potřebné informace.
Nemohou nás zavřít, mučit, popravit. Mají tu však víc možností než doma, zni
čit dobré dílo. Tam pracují lidé v podzemí, je téměř nemožné se itbzí ně dostat.
Na Západě jim demokracie otevřela dveře do círk^ a sekt, armády, hromadných
sdělovacích prostředků, škol, kolejí, ústavů, bohosloveckých učilišť aj. - s
výjimkou několika chytrých institucí, které na vlastní kůži poznaly, že se ta
to nekritická důvěra nevyplácí, když se z blízkého přítele nebo horlivého zaměstnance vyklu
bal pracovník STB. Svobodná Evropa, Slováci v Německu, Velehrad v Římě. Byla to sice ostrá
lekce, ale jen hlupák by nad ní mávnul rukou. Nebo další, dosud neznámý, důvěrník STB.
1. NIČIT SILNÉ OSOBNOSTI. Pomluvou, podezřením, kemp romi továním, pokud možno pomocí lidí
stejného smýšlení. Proč nezneužít slabosti vysoce postavené a vážené osoby? Proč nevy
užít proti silné katolické osobnosti žárlivosti či ctižádosti katolického laika
nebo kněze? Napomenutí sv.Petra a Krista samého k bdělosti je dnes zvlášt na místě.
2. ROZBÍJET JEDNOTU. Vneste do společenství zmatek, nejistotu, pomluvu, nasaáte tam negativ
ního kritika, získejte část členů na hloupé, ale líbivé heslo-a pevnost se rozpadne.
3. TISK JE MDCNÁ ZBRAŇ. Jeho špatný vliv se obvykle dá zničit jen založením dobrého nového
časopisu. Dobrý tisk se pak ničí jiným časopisem s nepatrným předplatným, obratně proti
náboženským, s oplzlými vtipy a povídkami resp.obrázky.
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4. OPLZLOST je možné zde použít bez nebezpečí. Dona byly takové knihy zabaveny a kdo je roz
šiřoval, mohl dostat i tři roky vězení. Zde se prodávají nejen mihy, ale i video-filmy
jejichž oplzlost je neuvěřitelná. Vždy£ zpěvník německé katolické mládeže nabádal k homo
sexualitě a sodomii/styk se zvířaty/. Komunisté si školí svůdné soudružky, ty se přihlá
sí mezi studenty teologie nebo do klášterů - a rozpad je hotový. Katolík si nikdy nemohl
dovalit být naivní, dnes musí být "chytrý jak had". Naivitou, hloupostí katolíků se poni
čí víc duší než zlobou našich nepřátel.
5. MLÁDÍ MÁ REVOLUČNÍ SKLENY. Při vzpourách vidíme většinou děti se zvednutými pěstmi, za
tím co organizátoři, kteří mladé poštvali, sedí v bezpečí. Na líbivá, byt pitomá hesla,
se dá nezkušená mládež lehce nachytat. Nejlepší z nich si komunisté tajně školí - na
Kubě, v SSSR, v ČSSp/v býv. jesuitském klášteře v Doupově/. A kolik máme ny dobře vyško
lených lidí? Že nejsou peníze! Je jich dost, ale teimými struhami proudí do nevhodných
kapes nebo dokonce do rukou, které se chystají Církev zardousit.
6. SKOLENI KOMUNIStQ jsou opravdu komunistická, levná a tajná. Skolení kato
líků jsou většinou nekatolická, drahá a veřejná. Jsme rádi, když tam při jde o pár lidí víc -i když pod nějakou záminkou sbírají adresy účastníků a
posílají je STB.
7. KDO SE HODNĚ VYPTÁVÁ, chce znát hodně lidí, vtírá se do každé společnosti,
chce mít přístup k důvěrným poradám nebo kartotékám, je vždycky podezřelý.
Poctivý katolík pracuje a ne vy zvídá.
8. OSLABIT PROTIVNÍKY -sexem, omamnými. jedy,vášní pro sport, filny,které ukazují
konkubináty, nevěry a jiné hanebnosti jako něco normálního a běžného.
"Politika je svinstvo!""Co mohu dělat proti bídě?""Nerozumím tomu.""Musím
pečovat o rodinu, o studium, zabezpečit si stáří" atd. Kolikrát jsme přišli o
všecko? Práce pro druhé s Kristem, budování silné osobnosti, na to musíme mít
čas, jinak zahyneme.__________________________________________________

"LIDÉ BDĚTE!" Julius Fučík. "UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE!" Vladimír Iljič Lenin.

dice a kultury k jejich společnému bohatství."
Papež právem chválí sv.bratry za jejich
rozhodnou jasnozřivost, s níž budovali
Poselství pražského arcibiskupa
duchovní mosty tam, kde současný
kardinála Tomáška Evropským
svět vytváří propasti rozdělení .Je
biskupským konferencím k tisíto symbolické, že jejich kolébky
címustému výročí smrti sv. Me
stály v Řecku, hrobka sv.Cyrila v
toděje .
Římě a hrob sv.Metoděje v srdci
Evropy. Zdá se, že je možné vidět
Dovolte mi, milovaní spolu
další symbol v pohřbu sv.Metoděje,
bratři v biskupském úřadě,
byl vykonán východním i západním
abych vás pozdravil v tomto
obřadem: latinsky, řecký a slovan
roce, v němě slavíme velké ju
sky. Sv .Metoděj je velkou výzvou ne
bileum: 1100 let od smrti apošto
jen pro dnešní Evropu, nýbrž i pro
la Slovanů, našeho arcibiskupa
všechny světadíly.
sv.Metodě je.
Před 40 lety skončila nej strašnější válka
Předtím přišlo evangelium do našich zemí už dějin. Jako nikdy předtím, zůstaly po ní Evropa
na úsvitu dějin.. .Přinášeli nám je frančtí, i svět rozděleny. Na západě i na východě jsou
irští a němečtí misionáři, jak dosvědčují připraveny atomové zbraně a čeká se na vhodný
literární prameny a archeologické nálezy. okamžik k jejich nasazení. Jak je to možné,vzdor
Po nich pracovali na tomto Božím díle sv.Cy-tolika výzvám v tisku, tolika mírovým konferen
ril a Metoděj a jejich žáci na Moravě, na cím? Odpověď je prostá: Když se v některých ze
Slovensku, v Cechách, v Bulharsku, v Jugo mích potlačují základní práva lidské svobody,
slávii a v Polsku.
člověk se brání . Proto hlavní podmínkou trvalého
míru je respektování základních práv lidských
Navzdory politickému pozadí a jeho někdy
kladných, ale i záporných vlivů, navzdory svobod. V tomto duchu si pontíhejme navzájem ší
konfliktům a válkám, jež jsou vždy neštěs řit Boží království, ono království pravdy a ži
vota, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky
tím pro národy, vzdor nepřátelství všeho
druhu právě tito poslové víry duchovně i
a pokoje.
kulturně obohatili tyto národy. Svatí bratři Praha, 28.května 1985.
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nám ukázali., že duchovní a kulturní hodnoty
Puwtóiek, ^.ajidu.YiáJĹ Tornád zk,
mohou vytvořit velká nadnárodní společenst
psiažókg aJičjJxúbup
ví bez omezení prostoru a času a nedbat při
tom na národnostní a politické rozdíly.Při
nesli nám poklad Božího slova, víru, litur
gii , totiž trvalé základy křesťanského spo
lečenství. Dali nám příklad pravé svobody
ducha, té svobody, která je zbavena jakého
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
koli předsudku a řevnivosti a ukázali tak, Francouzský apisovatel a historik Dominique
že duchovní hodnoty jsou na prvním místě. Z Lapierre vyrobí tříhodinovou televizní serii
toho důvodu je papež prohlásil se sv.Bene o živote a působení Matky Terezy. Film bude
diktem za spolupatrony Evropy.
stát přes 8 mil. franků. Hlavní roli Matky Te
Proto vás prosím, bratři v Kristově službě, rezy má hrát britská here Ska Glenda Jackson. Na
abychom se ještě jednou velmi úzce spojili táčení začne v únoru nebo březnu příštího roku
a nesli svým národům a celému ohroženému
v Kalkutě. Předlohou je kniha producentova o
světu víru a naději. Posíleni Božím slovem dětech v čtvrtích chudiny v Kalkutě"Město ra a modlitbou usilujme o živou víru, která se dosti”, jíž se ve Francii už prodalo na 370 tis.
projevuje láskou. Duchovní otcovství a
exemplářů. Překládá se do němčiny. Polovinu ho
bratrství kéž slouží v síle Ducha sv.všem
noráře věnoval autor zařízení pro chudinu, kte
lidem podle příkladu sv.Cyrila a Metoděje. ré sám založil. Matka Tereza dost váhala se
Jako oni i my jsme ochotni přinášet oběti
souhlasem k natáčení filmu o sobě, ale nakonec
pro toto dílo bezvýhradné věrnosti Bohu,
dala svolení, nebot část výtěžku připadne kláš
Církvi a národu.
terům jejich sester, které se chudině obětavě
Děkuji vám, že jste s námi spojeni při osla
věnují
.
vě tohoto velkého jubilea. Podle sv.Otce
Světová organizace pro zdraví/WHO/ chce koordi
Jana Pavla II., který nás vybízel ve své
novat práce na výrobě ochranného prostředku a
homilii u hrobu sv.Cyrila v bazilice sv.
Klementa v Římě 14 .února tr.:"Je třeba od léčení zatím nevyléčitelné nemoci AIDS. Na ce
stranit
co rozděluje církevní společen lém světě je 14.000 nemocných touto chorobou,
Švýcarsku se mají překontro
ství a jednotlivé národy, spojit různé tra- dokonce i dětí.
lovat všechny krevní konservy.

SLOVA STATEČNÉHO
PASTÝŘE

ŠVÝCARSKÝ

PLÁN

DUCHOVNI CVIČENI
Promluvy má Otec biskup Dominik HRUSOVSKÍz Řina.
Konají se v krásném prostředí v Bex/mezi Montreux a Martignyna trati Ženeva-Brig/ ve Doyer de Charitě, pro Čechy i Slová
ky zejm.ze západního Švýcarska-ale vítaní jsou i z jiných
oblastí. Minim.cena za den 25 frs. Uvedte, choete-li jedno či
dvoulůžkový pokoj. Přihl.: P. MARTIN MAZÁK,.
La Longeraie 1100 Morges, tel.021-717713
18,-20.10
DUCHOVNÁ POSILU POTREBUJEME VŠICHNI ! Kdo duchovni cvičenl-eze rotate
znají, vedl to dobre, kdo je neznají, at se presvedči!

pro mládež se budou pořádat ve Winterthuru, v sále u kostela sv.Ulricha-Rosenberg, pravidelně jednou za
14 dní, v sobotu od 16,30 do 18,30. Dívky mají s sebou vzít své
"gardedámy", tj.maminky, tetičky, starší přítelkyně ap.
Inf.,Pan Jangel, Bruttisellerstr.10. 8305 DIETLIKON/Zh
tel.01-833 40 59
Začínáme
19.10.

TANEČNÍ’ HODINY

SCHŮZKA MLADÝCH - C URYCH |- u P.SlM^ÍKA, 8004, Zurich, BrauerGvr.99.
SI.20., 28.11. v 18, SO hod.

I

MATI NÉE - budeme zpívat jako každý rok. Pořádá naše mládež.
Inf. P.Éinčík, 01-241-50-25
27.10.

KATEŘINSKÁ
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Z A B A V A ve Winterthuru - podrobnosti příště

23.11.

MIKULÁŠSKÁ pro děti ve Winterthur u

8.12.

POU
Ť DO SV. ZEMĚ
Povede ji prof .Dr .Josef KFEJCI, odtomik-biblista. Cena asi 1800 frs. Počet účastníků je
cine zen ý-p roto si s přihláškami pospěšte.
Přihlášky s udáním jména, adresy a tel.čís.
P.J.Žimčík, 8004 ZORICH, Brauerstr. 99.
23.6. - 2.7.1986.
NAŠI BOHOSLOVCI V ŘÍMSKÉM nepomucenu______

potřebují nutně:boty s gumovou podrážkou
č.42,43,44,45 - a prostěradla. Odevzdat je
můžete našim misionářům, především P.Simčíkovi v Curychu.
DUCHOVNÍ VÍKEND má P.Leo Kuchař z Vídně

21.-23.3. /Quarten/

NAŠI MLADÍ - a jen oni sami - si
vydávají časopis ŠPINT-M. Je svě
ží, přináší vtipy, články, inform
maoe a programy pro mladé ve
Švýcarsku. Objednejte pro své
mladé od 10-20 let - nebo pro
sebe u P.J.ŠIMČÍKA V CURfCHU!I!!!»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

EXERCICIE

v Bethanien má P.Ttmáš Spidlík z Říma 13.-16 3

Časopis české mládeže ve Švýcarsku
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

15.11.mr.slavil biskup Alberto Etges v brazilské diecézi
stříbrné jubileum. Při mši sv.na stadione, které se zúčast
nilo na osm tisíc věřících, přemluvil farář z Lajeado Joao
B.Linberguer. Mj .řekl:".. .chceme národ bez kříže, symbolu
nadvlády duchovních; bez hierarchie, jejichž jmenování nemá
vždy ohled na chudé; bez poslušnosti vůči pravdám víry,které
se musí znovu vykládat jinak,ve smyslu teologie osvobození
BOHOSLUŽBY
AARAU - u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v Kříž representuje "systém", který je zodpovědný za ne
kryptě, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15 spravedlnosti vůči národu.. ."Pak kladl ryze světské a
BACEN - kaple sv. Šebestiána/vedie far. částečně komunistické požadavky a skončil slovy:"...
kostela, každou 2.ned. ,P.BIRKA 11,15 "systém bude národem zničen". Po těchto slovech roztrhl
BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě pentle, poutající kříž k sobě a s výkřikem:Osvobození!
české a slovenská, sobota
18,00 se vrhnul on i dalších sedm kněží na kříž a zuřivě ho
BASILE^-Hl. (feist Kirche, 3.ned. 18 h. rozšlapali. Je zajímavé, že včetně řečníka mají všichni
slovenská-Runelinbachweq 14.neä. 9 h. kněží německá jména-jsou to snad potomci nacistů? Nebo
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
"misionáři"? Biskupové-proti kterým se vlastně rouhač
Aemtlerstr.46., neděle
19,00 postavil - kard.Aloisius Lorscheider, kard.Evaristo
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebfrauenkircbe, Arns, arcibiskup Helder Camara, biskup Ivo Lorschneider:
Weinbergstr.34., v neděle a svátky 9,0 a j.prohlásili, že se nejedná o rouhání vůči kříži,ale
CDRTAILLOD-10 km na juh od Neuchatel, názorné předvedení hněvu "lidu"vůči systému - ba dokon
smer Yverdon, f ar.kostol sv.Petra ce, že to byl pouhý "žert"! Místní arcibiskup sice pro
4.nedela v mesiaci P.MAZÁK
10,00 hlásil, že jednání kněží bylo otřesné, hloupé a nesmysl
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de né, ale na otázku, jak budou rouhači potrestáni, odpo
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00 věděl vyhýbavě.
Předmluvu k švýcarskému vydáni encykliky Slavorum apos
LAUSANNE—y kaplnke"FOyer du Serván"
toli napsal jesuita Robert Hotzt. V předmluvě tvrdí,že
Rue Eugěne Grasset, 3.a 5.ned. 9,15
poslání svátých bratří "zkrachovalo". Je to odvážné a
RÚTI-TANN-kapie u katol .kostela.
Viz oběžník HLAS MISIE
9,15 nepravdivé tvrzení, vždyť svati bratři pokřtili knížete
IlXEEN-St.Peterskapelle, neděle 18,30 Bořivoje a budoucí mucednid sv.Ludmilu/o tom zřejmě
SCHAFFHAUSEN-Kaple pod kost.sv.Petra, znalec východní problematiky nevi/ a polozili pevné zá
St.Peterstr.il.VIZ HLAS MISIE
10 h. klady křesťanství v Čechách, na Morave a na Slovensku
SOLOIHURN-Spitalkirche, každou 2.nedě /o jiných zemích ani nemluvě/. Ze zanikla jejich litur
li, P.BIRKA
10,30 gie na věd nic nemení, stejne jako na kvalitě domu
nemění nic fakt, že se strhne lešení, pomocí kterého
ST. GAI.JEN-poslední sobotu v měsíci v
Herz Jesu Kapelle v dóně, vchod z nádvo zednici dům staví. Velmi urážlivou předmluvu dostali
ří. Po mši sv.kulturní progran a bese oba naši biskupové a Otec kardinál Jozef TOMKO.
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr. 34. Kardinál Wetter z Miichova prohlásil, že zničení japon
18,00 ských měst atomovou bombou nebylo nic proti ničení mi
WINl'ERIHUR-S t .Ulrichkirche-Rosenberg, liónů životů v Německu při dobrovolných potratech. Za
česká mse sv.v sobotu v
19,00 rok tak zahyne v NSR stejný počet lidí, byE nenaroze
ŽENEVA - v kapii pri kostole sv.Terezky ných, jako při obou náletech. Za tato slova napadl kaj?14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,33 dinála hamburský týdeník Die Zeit.
TWVVVmVTVTVrVVVVVTVTVVVTVTWVVVYVTVT V USA se vrátil do katolické církve luteránský pastor.
Data nepravidelných msí sv.vám misioná Po doučení na teologické fakultě byl vysvěcen na kněze
ri rádi sdélí i telefonicky. Na ne se a smí dál žit se svou rodinou. Tento konvertita, Gary
obrabte v záležitostech křtu, pohřbu, Sherman, prohlásil, že ho nejvíc přitahoval papežský
sňatku nebo obnovení katolického sňatku primát a katolická etika.
vyučování náboženství, návratu do Círk Ruský eirigrant-křesían , napsal trilogii: Anatolij E.Le
ve/konverse/, dětských táborů atd.____ vi tin-Krasnov: Bose Jahre/1915-1941/, Die Glut deiner
P.Jan BIFKA,6006 LUZEFN, Schädnit.i str. Hande/1941-1956/ a Auf der Suché nach der neuen Stadt
/1956-1965/. Cca 1500 str.,brož. 60 frs. Můžete objed
26., tel. 041-312635
P.Jos.šlŕCík,8004 Zurich,Brauerstr.99. nat: Anatolij E.Levitin, Maihofstr.47.,CH 6004 Luzern
nebo KLUB, 8735 St.Gallenkappel.
tel.01-2415025
K 1100 výr. smrti sv.Metodo je byla při XXV.sjezdu Čs.
P.Anten BANÍK -"- tel.01-2414455
křest.demokracie odhalena v kostele sv.Wolfganga v Ell
P.Martin MAZÁK, 1110 M3RffiS,La Longewangen pamětní deska. Zároveň vydali brožuru Ein
raie, tel.021-717713
P.\CNDRA,8735 St.Gallenkappel,O55-88146C Bruckenbauer zwischen Ost und West z péra pana redakto
ra Jaroslava KUSÉHO.
P.CNDF£JKA,4O58 BASEL, Lindenberg 21,
tel.061321944

ně, aby revolver nahoře vyprázdnil."
Jiří se na chvilku zastavil, ale pistole se mu
Jiří otevřel zadní dveře a spatřil dva lidi. zaryla do zad.
"Rádi bychom od vás zatelefonovali,"řekl je "Myslím, že by vám přece přišel k chuti koláč.
den, silný s tlustými rty. Druhý, s několi Přinesu trochu studeného mléka, než si tu sbír
kadenním vousem, se krčil za ním. Jiří tu ku prohlédnete. Jdu do kuchyně."
šil, kdo to je. Očekával je. Chodívali v no Zarostlý muž ji zastavil:"Ale nenamáhejte se.
ci, napadli sběratele mincí a ubili je.
A hlavně, chvilku mlčte."
Za zády měl revolver, dal si ho tam pro
"Vždycky nám dona kousek koláče..."
případ potřeby. Za sebou zaslechl tiché
Muži se snažili neposlouchat její žvanění. Jeden
kroky. Byla to jeho žena Marta, s drdolem
už byl nahoře, druhý hleděl vzhůru. Spokojeně
našedlé barvy, opálená, modré oči a brýle. kývl hlavou, když slyšel cinkot peněz, jak pa
"Co je, Jiří? "zamumlala, "kdo přišel?"
daly do jejich tašky.
"Rádi bychom od vás telefonovali,"opakoval "Tak vy chcete koupit celou sbírku?" řekla Mar
ten s tlustými rty.
ta. "To je dobře. Jiří kupuje mince už dvacet
"Pročpak ne? Bud zdvořilý a pust ty pány.." let..." Odmlčela se. Muž dole sebou trhnul.
Nezbylo nu nic jiného. Pohlédl maně na re Shora zazněly rychle za sebou dva výstřely,
volver na kredenci a otevřel závoru. Páni
vytáhl revolver, odstrčil od sebe Martu, šel ke
vzali své brašny a šli za Martou, která ne schodišti a napjatě poslouchal. Nahoře bylo sly
ustále brebentila."Chovejte se jako doma.
šet váhavé kroky. Pak někdo sestupo
Uvařím trochu čaje. A kus koláče, že?"
val dolů. Lupič si připravil revolver
"Nechceme čaj!""Tedy kávu?" Bylo jasné,
a pozorně zacílil:"Bylo by pro vás
že se Martě vysmívali a cna to nepoznala.
lepší, kdyby všechno proběhlo v
Milovala hosty a skoro je obtěžo
pořádku, "řekl přívětivě.
vala přílišnou péčí.
Krcky na chvilku ustaly. Pak se ve
Jeden z mužů se obrátil na Ji.
dveřích objevil Jiří s bledou tvá
řího:"Máte prý slušnou sbírku
ří, obě ruce přitisknuté na břicho.
mincí."
Marta zděšeně vykřikla a zhroutila
Ano, ti lidé byli vrazi, řekl
se neznámému pod nohy. Ten s úsmě
si Jiří. Vzpomněl si, že před
vem zasunul revolver.
několika měsíci odpovídal na
Jiří se vlekl dál podle zdi.
inzerát, který nabízel ke kou
Vztáhl k Martě levou ruku a najed
pi rance. Nikdy nedostal odponou se zakymácel. Tu se jeho pra
věd. Tak našli jeho adresu.
vice vztyčila a malý automatický
"Ano, Jiří má nádhernou sbírku,
revolver třikrát vystřelil. Lupič
Je to hloupé, shromaždovat ne
se zhroutil s výrazem údivu k zemi.
platné peníze, že? Och, snad
Jiří oběma rukama objal Martu, která se snažila
pánové také sbírají mince. Urazila jsem vás'.' vstát ze země.
Jiří měl zlost. Revolver na kredenci, kara "Jsi raněn?" vykřikla,"Jiří, jsi raněn?"
bina za schody, malá zbraň ve vitrině. Ani
"To není moje krev,"řekl a uvolnil své objetí.
jednu nemohl ted použít.
"To je krev toho nahoře.
"Sbíráme i zbraně,"řekl zarostlý mu a namí Vrhla se mu do náruče. Cítil teplo jejího těla,
řil na Jiřího kalibr 38.
které ho uklidňovalo.
"Och,"řekla Marta, "nemám zbraně ráda. Má je "Oni uvěřili,"zamumlal,"uvěřili bajce o nenabi
v domě také. Jednu na kredenci, druhou pod té zbrani. Dík tonu nebyl ten lotr dost ostra
schody, i ve vitrině má jednu." Jiří div
žitý a dal mi vteřinku času, kterou jsem potře
neomdlel. Marta prozradila jeho tajemství. boval.
"Doufám, že vaše zbraň není nabitá,"švitoři "Pochopila jsem hned, kdo ti dva jsou, a že tě
la bezstarostně."Z Jiřího zbraní jsem vybra budou neustále hlídat, "řekla Marta, "každý tvůj
la všechny náboje. Chytré, že?"
pohyb. Tak jsem se pokusila je oklamat jinak!"
"\telmi chytré,"řekl muž s tlustými rty.
Jiří přistoupil k telefonu, ale než zvedl slu
"A ted se podíváme na tu vaši sbírečku sta chátko, obrátil se ještě k Martě.
rých mincí,"podotkl druhý. Jiří zaváhal.
"Víš, že jsi dokázala oklamat i mne?'*pravil,
Revolver byl vzdálen sotva tři krcky...
"dokud ses nezmínila o bratranci Alovi..."
Ale ze studeného pohledu obou vycítil, že
"Nevěděla jsem, co udělat. Doufala jsem, že můj
nemá naději. Otočil se a začal stoupat po
vzkaz pochopíš!"
schodech. Chvěly se mu nohy.
"Ty jsi moje zlatá, chytrá žena,"obrátil se k
"Nikdy bych se neodvážila vzít do ruky ně ní Jiří, když bral sluchátko do ruky.
jakou zbraň, "štěbetala Marta."Proto jsem
"Ano, chytrá,"narovnala si brýle na nose, ale
poprosila bratrance Ala, když tu byl posled- ty hned zase spadly.
T. G. HERBľPOLIS

SBĚRATEL MINCÍ
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G. BROWN

ANO, MADAM !
Mr.Tolliver se může stát dedicem značného jmění, ale jen tehdy, vy ho dí-li "knoflíkový král"
Peabody pravého dědice, Johna, ze svých služeb. John dělá komomíka-soféra, Peabody chce
zahájit politickou činnost. Tolliver Peabodyho přesvědčuje, že John býval ve vězení.
"Poslouchejte, byl jste někdy zamilovanej?" zeptal se Peabody."Já? Ne.Proč?""Já byl!"bezbar
vě řekl Pedabody^v Leadsu. Do herečky. Světlý vlasy, modrý voči a to ostatní. Veselá a ži
vá. Chodíval jsem s ní po divadle do lepších lokálů. Jak ta ženská jedla!"
Bili vykouzlil několik mlaskavých zvuků, vyjadřujících sympatii. Proč mu to ale jeho zaměst
navatel sděluje. Nikdy ho nepodezíral ze sklonů k romantické galantnosti. Peabody měl sice
příjem dobrý k mecenášství, ale ne svůdnost milovníka.
"Dyž se starej mužskej zblázní,"uhodl Peabody jeho myšlenky,"tak důkladně. Já té herečce na
psal fůru milostnej dopisů. Chci dělat do politiky, tak bych je rád zpět. A vy je přinesete1.'
Bili na něho ohromeně zíral.
"Říká si Patsy Beresfordová, a hraje-prý dobře-v Imperiálu. Mám náhodou klíč k jejímu bytu"
upadl Peabody do slabých rozpaků,"ale neví o tom. Donesete ty dopisy, jinak vás vyhodím!"
dodal, když spatřil odmítavý a zoufalý výraz v Billově tváři.
"Jak, prosím?" řekl Bili po chvilce,"vyhodíte mě, když to neudělám?"
"Nebudu zaměstnávat lidi, kteří neposloucháj mý rozkazy. Ste príjemnej mladík, nechci vás
ztratit, hodíte se mi. Ale pak to udělám. Rozmyslete si to."
Bili roanýšlel. Poslední vůle strýčka Theodora udávala dvě omluvné příčiny ztráty místa:
úmrtí nebo úpadek zaměstnavatele. Nechtěl svých 80 tisíc ztratit."A co když mě chytnou?"
"To je vaše věc! Čet jsem dnes v novinách, že jela na turné. Uděláte-li to, máte v sobotu
volno. V neděli také," dodal s návalem šlechetnosti."Zde je adresa!"
Když se vynořila slečna Grantová po třetím šálku čaje ze svého zamyšlení, vstoupil komorník,
kývl krátce na pozdrav a zadíval se na své komomické kamaše.
"Halo! Chcete trochu čaje?" šofér-komomík zavrtěl hlavou:"Spíš šálek bolehlavu!"
"Lituji, bolehlav nám došel. Vypadáte, jako kdybyste právě objevil, že miluje někoho jiného.
Nebo jsou to játra?" Bili mlčel. "Poslyšte, kdo byl ten krasavec, s kterým jste včera mlu
vil v saloně. Příliš krásný, než aby byl opravdový.""Tolliver! Proč?""Ráda bych si ho koupila, dala ho vycpat a postavila ho na krb vedle porcelánového psíčka."
"Poslyšte, ta naše vycházka..." "Nemohu se dočkat večera. Nebo už máte jinou?"
"Totiž-nemohu vyrazit! Musím udělat něco pro pana Peabodyho. Aby to kat spral!"
"Nu-to se nám, nádeníkům stává. Uvažuji o nabídce našeho mlékaře...
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Snad nejste navrzaná?" ptal se Bili neslusne.
"Když nosíte pravé kožené kamaše, nemusíte být ještě nafoukaný!"
"To ne!"vycenil Bili zuby,"pravý mlékař má cenu čtyř komorníků. Jdem tedy v sobotu?-Ne? Pý
cha vede do pekla. Pomodlete se za me, mám před sebou ošklivou práci. Raději bych s vámi
seděl v bijáku,"vzdychl,"auf wiedersehen, jak říkají v Lipsku."Zvedl ruku na rozloučenou a
odešel. Hned po něm vstoupila Martinové a klesla na židli:"Mé ubohé nožky!"zula střevíčky
a mrštila jimi do kouta,"ležte si tam, neřádi. Připravuji všechno na zítřek, ta bába dělá,
jako kdyby měl přijít na večeři princ Waleský a Greta Garbo a ne ten starý partyka DrakeDrake. Pěkný ptáček! Mohl by být mým otcem, ale vždycky mě štípne do brady!Zase zvonek!"
"Jsou to kamaše,"vyhlédla Sally z okna,"odpočiňte si. Otevřu sama."
Elegantní postava pana Tollivera zdobila vnější schody a oživovala ponurou ulici.
"Holá hej,"řekl, když spatřil Grantovou,"je někdo dona?"
"Slečna a pán Peabodyovi odpočívají. Mohu jim něco vyřídit?"
"Ne, ne. Nic důležitého. Čekají mě zítra na večeři a nevím, kdy hodokvas začíná." Tolliver
to dobře věděl, ale chtěl znát, jaký účinek mělo vystoupení propuštěného trestance.
"Večeře začíná v osm hodin,"řekla Sally. - Tolliver se lichotivě usmál:"Je hloupé, přijít
až uprostřed moučníku. Neviděli jsme se my dva už někdy?""Ano, viděli. Včera!"
"My, Tolliverové, nezapomínáme. Slečna Higginsová?""Ne, Grantová!""Viděl jsem v New Yorku
vaši rodinnou hrobku, čím tu vlastně jste?"
Pokračování

SPECIALITY

MED0VÍ KOLÁČ PO DÁNSKU
250 g medu, 150 g krupicového cukru, 80 g
másla, 3 lžíce vody, po lžičce skočí
ce, zázvoru a práškového muškátového
oříšku, 500 g mouky, pečivový prášek,
2 vejce, sůl, margarin na vymaštění,
150 g mandlí. - Ohřejeme med, máslo,
cukr a vodu v hrnci, pak dáme vystyd
nout. V míse promícháme mouku, prášek
do pečiva, zázvor, skořici a muškáto
vý oříšek. Viní cháme medovou směs s
vejci a větší špetkou soli. - vymaže
me tukem plech, vložíme do něj směs,
ozdobíme ji oloupanými mandlemi a
formu dáme do předehřáté trouby.
Pečeme 45 min.při 180°. Po tpečení necháme stát do druhého dne,
pak teprve krájíme na 20 kousků.

MEDOVÁ JABLKA PO ČÍNSKU
Pro jedno testo:2 vejce, špetka soli,
1/8 1 vody, 125 g mouky, 4 šťavna
tá jablka/po 80 g/, 4 lžice sluneč
nicového oleje/40 g/, 100 g medu,
4 lžice podzemnicového oleje/z bur
ských očiškú./.
Na těsto zaděláme ve joe, sůl, vodu
a mouku. Oloupeme jablka, vypíchne
me pecičky a krájíne na silné, ku
laté plátky. Rozpálíme slunečnicový
olej na pánvi, plátky jablek ponoří
me do těsta a po obou stranách na
oleji do zlatohněda opečeme. V jinén hrnci ohřejeme med a podzermioový olej, ponoříme do toho upeče né plátky jablek a necháme vy
chladnout. 38
PLNĚNÝ MEDOVÝ KOLÁČ.
ZAPÉKANÉ BANÁNY S MEDEM
500 g medu, 75 g másla, 75 g
4 banány/400 g/, šťáva z citrónu,
margarinu, po 125 g práškové
margarin na vymaštěni, 2 lžice medu/40 g/, ho a pískového cukru, 650 g mouky, půl druhého
10 loupaných mandli/70 g/, 4 lžice strou prášku do pečiva, 3 lžíce kakaa/30 g/, po lžičce
hanky/30 g/, 2 lžice másla/20 g/. - \felmi skořice a mletých hřebíčků, půl lžičky kardamoru,
rychlý desert, chutný a hodí se ke každému vejce, 100 g sekaných mandlí, mouka na vyválení a
jídlu. - Oloupeme banány, potřeme citr.šEá-tuk na vymaštění. NA NÄPl/f: po 100g cukru, kost
wu, vymastíme formu na nákyp, vložíme do kového citronátu a sekaných mandlí, po 70 g korin
ní vedle sebe banány. Prelejeme je medem. tek a rozinek, 1/2 sklenice broskvové marmelády
Jenně usekáme mandle a smícháme se strou /225 g/. NA POLEVU: 125 g práškového cukru, 60 g
hankou, posypeme tím banány, na to rozdě strouhané čokolády, 60 g kokosového tuku. líme kousíčky másla a postavíme formu do Rozehřejeme v hrnci med, tuk a cukr. Dáme vychlad
předtopené trouby, Pečeme 20 min.při 200° nout a vložíme do mísy. Smícháme mouku, kakao,
prášek na pečení, karmadcm, skořici, hřebíček.
MEDOVÉ BONBONY
300 g tiskových ořišků, 350 loupaných mandPozvolna to vmícháváme do medového těsta,nakcnec
li, 500 g medu, 400 piskového cukru, 5 g opatrně vmícháme vejce a přidáme mandle. Dobře
propracujeme. Desku posypeme moukou, vyválíme na
koriandru, 5 g mleté skořice, na špičku
ní
těsto asi na 1/2 cm ve dva pláty ve velikosti
nože hřebičku, 100 g piniových zrn na oz
plechu. Plech dobře vymastíme a jeden plát těsta
dobu, olej na vy maštěni.
Lískové oříšky dáme do předtopené trouby na něj vložíme. Pro náplň smícháme v míse cukr,
na 15 min.při 220°. Pak stáhneme slupku, citronát, mandle, rozinky a korintky s marmeládou
dáme vystydnout a jenně usekáme nebo ume a rozdělíme na těsto. Na to položíme druhý plát
leme. Stejně i mandle. Do hmce dáme med s těsta a v předehřáté troubě na střední mřížce při
cukrem a při stálém míchání necháme roz 180° asi 60 min. pečeme. Po 45 min.přikryjeme
pustit. Na zkoušku kápněte lžičkou trochu pergamenovým papírem, vychladlý krájíme na 8x8 cm
masy do studené vody, vytvoří-li se měkká velké kousky. NA POLEVU smícháme v míse práškový
cukr s čokoládou. Rozpustíme kokosový tuk, směs
kulička, je směs dost horká. Dáme do ní
v tem do hladka rozetře
mleté mandle, oříšky a
me. Tím potřeme medový
ostatní přísady, dobře
koláč a necháme na něm
umícháme a dáme na DOBřE
vychladnout a ztvrdnout.
vymaštěný plech. Necháme
Dostaneme asi 20 kusů.
12 hodin odpočinout, aby
Můžeme potřít také hoto
směs ztuhla, pak z ní
vou směsí /kuvertur/ a
krájíme asi 2 cm velké
ozdobit rozpůlenými
čtverečky. Bude jich asi
mandlemi bez slepek.
160 a jsou-li v suchu, vy
drží několik dní.
DOBRÉ
CHUTNANÍ !

"To múze byt dědičné, "dumá, lékař, "měla děti va_ se matka?"
•Obchodní cestující na
Na jednom jídelním lístku
bízí jednomu Skoto
ve velmi navštěvovaném
vi kufr.
městě měli napsáno: "Pro
"Co budu dělat 8
sím, buäte milí k našim
kufrem?" říká Skot.
číšníkům. Je těžší se
"AŽ někam pocestujete,
hnat dnes číšníka než
dáte si do něj šaty!"
hosta!"
"Blázníte? Přece ne
V jednom argentinském
pojedu nahý?"
mestečku šel do penze
"Proč jsi tonu stará
39
pošťák a strážnik.
nu pánovi dal tolik
Zjistilo se, že pošťák
krásného masa a napo
je analfabet a strážnik
čítal tak málo peněz?"
dosud nikoho nezatknul.
ptá se manželka řez
A přece si nikdo nikdy
níka. "Amálko, to byl
na žádného z nich nestě
můj profesor na gymnážoval.
siu a vyhodil mě. Před
"Slyšel jsem, že chceš od
stav si, že kdybych byl dostudoval, byl by
cestovat do Afriky.""Ano, ale jen
ze mne dnes třebas nějaký učenec!"
na tom velbloudu, který tyhle zprá
školáček zastaví auto a prosí: "Můžete mi dá vy rozšiřuje."
váš kanystr s benzinem?""A proč? ""Ale hoří 'Pane učiteli, syn si stěžuje, že mu dáváte moc
nám naše škola!"
těžké testy. Například zde jste mu uznal ze sta
Vrátí se nanžel hodně pozdě v noci. Manžel dosažitelných bodu jen devatenáct. ""Ano, ale
ka se zlobí :"Tt> jsi zase flámoval?" "Budeš
šimpanz, podrobený stejnému testu,
se divit, ale doteč jsem hledal
získal 26 bodu. "
místo, kde bych zaparkoval!"
Skot byl pozván na slavnostní večeři,
"Proč jsi dnes tak dopálený?"
kde se také podávaly ústřice. Snědl
ptá se jeden lékař druhého. "Ale
jich pět tuctů a odvezli ho do nemoc
léčil jsem jednoho chlapa tři ro
nice. Když se probudil z bezvědomí,
ky na žloutenku a dnes se při
zašeptal: "Tolik ústřic, a ani jediná
znaly že je Číňan!"
perla!"
"Ne, na pláž s tebou nepůjdu,"
Ptá se muž ženy: "Kdo má dnes službu
odmítá Karel Honzu, který ho
u našeho dítěte: tvá nebo má matka?"
láká k moři,"díval jsem se na
"Tuhle jsem četl v novinách, že vdo
teploměr a je 38 ve stínu."
vec s dvanácti dětmi si vzal vdovu
"A proč bys lezl do stínu?"
s patnácti dětmi. To musela být svat
Host slyší hotelovém pokoji
ba!""^ nebyla svatba, to bylo stě
jemné škrabání. Telefonuje do
hování národů!"
vrátnice: "Mám v pokoji myšku!"
"Už viš, kam pojedeš letos na do
"Nevadí, přihlásíte ji až ráno.
volenou. ""K severnímu moři. ""Tam
"My s manželkou spolu vůbec ne
prý je strašné studená voda. ""To
mluvíme." "Ib jste se pohádali?"
nevadí, já vodu nepijú. "
"Ale ne. U nás mluví buč rádio nebo televize! "Evi, co tomu říká tvůj otec, že se mnou cho
Po večeři se oblékne manželka do večerních díš? ""Nic, on si nyslí, že jsi holka."
šatů. Překvapený manžel se ptá:'Prosím tě, Pan Pivečko povstal v hospodě, třískl pčstí do
ty někam jdeš?""Nejdu, ale v te
stolu a řekl: "Ted jdu domú a jestli že
levizi je dnes premiéra původní
na cekne...""Co se stane, jestli
televizní inscenace! "
cekne?""Necekne, odjela na návště
Pan Siláček jede na kole a na
vu k mamince."
křižovatce vrazí do chodce.
"Představ si, ti z pátého patra
"Máte štěstí!" pcmáhá vstát
si kotpili chatu na Váhu!""A ko
postiženému. "Jak mažete být
lik stálo kilo?"
tak bezcitný?! "pohoršuje se
Olinka ukazuje na plešatého pár
chodec a všichni ostatní.
na: "Mami, ten pán nemá žádné via"Máte štěstí, že je sobota!
sy'.,,rPst, at to Olinko neslyší. "
Jinak řídím autobus!"
"Proč, maminko?" diví se Olinka,
"Mrzí mě, že nemohu mít děti’,
"copak ten pán o tom neví?"
stěžuje si žena lékaři.
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PŘEZKOUŠEJTE SVÉ VĚDOMOSTI !
1. KDO JE ARCI JÁHEN A KDO ARCIKNÉZ?

2. 00 TO BYLY DIPTYCHY?
40
3. CO JSOU DIMISORIÄLKY?
4. KTERÉ LISTY Sv. PAVLA ZNÁTE? PSALI I
JINÍ APOŠTOLOVĚ LISTY?
5. KTERÉ KATOLICKÉ BÁSNÍKY - ČESKÉ
TVOŘÍCÍ V TOMTO STOLETÍ - ZNÁTE?

MÁTE BYSTROU MYSL?
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