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jeden z našich vynikajících knězi se kdysi zmínil, že se ničeho nehrozí tak, jako stále víc
se rozšiřující sekularizace, zesvětačení. To už vniká i do společenství věřících, tj.do Círk
ve na zemi - a zvolna ji rozkládá. Dobří lidé to někdy nepozorují, ale cítí jistý neklid.
Tento ničivý fakt zesvětačení si uvědomíme, když čteme Knihu o zakládání od sv.Terezie Veli
ké. Kniha navazuje na její vlastní životopis, který končí založením kláštera sv.Josefa, kde
žily sestry podle původních přísnějších pravidel. Kláštery v té době byly většinou volná
sdružení žen, které chtěly sloužit Bohu-ale vír prostředí je strhnul k všednosti, nebo nemě
ly dost velké věno či se vdávat nechtěly - a žena bez manžela tehdy na veřejnosti existovat
nemohla - snad jen vdovy, a to byly politováníhodné bytosti.
Sv.Terezie se dívá na život jako na neustálé Řízení Boží-a tím život také je. Bůh řídí, ale
kola leckdy poslouchat nechtějí. Bůh je nenutí, když však zapadnou do příkopu, když je prora
zí hřebík, když najedou na jiné auto, snaží se dát věc do pořádku. Jenže kola-tedy člověkse někdy tak soustavně ničí, že nakonec musí Bůh pustit volant, protože z auta-z člověka-zby
ly jen trosky. I ty se dají složit dohromady v nové auto, pokud se někdo za tak ubohého člo
věka modlí a obětuje.
Sv.Terezie viděla působení Boží ve všen. Píše:"Všechno musí přicházet z ruky Páně."Nebo:"Můj
Bože, pomoz3 abychom dobře poznali svou bídu! ""Nedostatek samoty vůbec nepřekáži tomu3 abys
te se vydaly na cestu přípravy.. .která spojí mou vůli s vůlí Bozi. ""Vždyt Pán nás bude mocně
podporovat. ""Spoléhám s důvěrou na slova Páně."
Podobnými větami se kniha hemží, přímo přetéká důvěrou k Bohu. Ve všem vidí světice zásah Boží-bud pomoc nebo varování, nebo nelibost nad nesprávnou cestou, jinde uznává svou slabost,
chybný směr - prostě vidíme, že jak ona, tak mnohé ženy a muži, a£ zasvěcení Bohu sliby chu
doby, čistoty a poslušnosti, nebo lidé ženatí a vdaní, obdaření dětmi nebo bezdětní, se sna
žili poznávat vůli Boží a plnit ji. Ty, kdo tuto vůli nechtěli poznat nebo plnit, světice ne
odsuzuje, ale obětuje se za ně a vyzývá k obětem i ostatní.
Podíváme-li se na vlastní život, na všední den, kolikrát si vzpomeneme na Boha? Kolikrát mu
poděkujeme, obrátíme se na něho s prosbou-víc o dary duchovní než hmotné? Kdo z nás
odva
hu dovolit Bohu, aby uvnitř nás rozsvítil pravdu a abychom pozna
li, jací skutečně jsme? Sv.Terezie považuje pohled do nitra duše
za velmi důležitý, podstatný. A že se nemýlila vidíme i v tom, že
sv. Ignác odpustil svým duchovním synům-jezuitům-všechno, i denní
mši sv. ,ale nikdy jim neodpustil denní zpytování svědomí. Je k to
mu třeba větší odvahy, než vydat se do pralesa. Ale zákruty, tem
nými cestami, ba někdy i smetištěm a pustinou duše jde s námi
Bůh. Nabízí se za průvodce. Nese světlo. Pomáhá uklízet, když mu
to lítostí a dobrým předsevzetím dovolíme.
Spojení s Bohem, neustále a na všech rovinách naší osobnosti je
vlastně nejnutnější čin na cestě k Bohu. "Beze mne nemůžete NIC
udělat!" NIC - je duchovní špína, odpadky, plesnivina v duši.
Toto smetí, které se skrze člověka hromadí ve veřejném, ba i cír
kevním životě, je ona sekularizace - zesvětačení. Chcsne-li za
chránit sebe-a to je naše první povinnost, a pomoci k záchraně drv
hých-a to je naše další povinnost, snažme se pustit Boha do všech
zákoutí duše a do každého všedního dne.
To Vám i sobě ze srdce přeje Vaše

redakce

Vatikánska kongregace pro řeholníky a sekulárni
instituty trvá na tom, aby 24 řeholnic, které se
Při příležitostí třídenní návštěvy na Sar 7.října mr.podepsaly na placený inserát v New
dinii sestoupil sv.Otec 18.10.poprvé do do York Times, žádajíci zákonné povolení potratu
/zřejme Církví, neboť státem je potrat dovolen/,
lu Monteponi u Iglesias-373 m hlubokého a
prohlédl si moderní zařízení. Přivítalo ho své podpisy odvolaly. Zdůraznil to na záveru své
na 4000 horníků. Na Sardinii je asi 25 % ne■ třínedélní cesty v USA koncem srpna ve Washingto
zaměstnaných. Byla to jeho 54.pastýřská ces ne prefekt, kard.J.J.Hamer. Jestliže řeholnice
neposlechnou, budou z řádu vyloučeny. "Katolík je
ta po Itálii.
Sv.Otec blahořečil 6.10.tři Španělské jesui■povinen při vzdělávání svého svědomí se řídit tím,
co učí Církev, která je ochráncem pravdy."
ty, Diego Luis de San Vitores, José Maria
17.10.při jal sv.Otec v půlhodinové soukromé
Rubio a Frandseo Gárate.
Při II.St.Georgenských rozmluvách v Koruta audienci min.předsedu Tunisu Mohameda Mzaliho.
nech zdůraznil jejich vedoucí, kard.Ratzin 17 Italů, kteří připravovali revizi konkordátu,
ger, že je nutno znovu vážně promyslet víru převzalo 16.10 z rukou kard.Casaroliho vatikán
v Stvořitele. V sedmi promluvách zdůraznil ská vyznamenání.
a dokázal, jak je osudová nevděčnost člově Novým vedoucím kanceláře papežské rady pro laiky
jmenoval sv.Otec 43 letého Poláka Msgra Jozefa
ka vůči Stvořiteli pro něho i jeho okolí.
Michalika.
Zdůraznil i velký význam Panny Marie, bez
níž se ztrácí i Boží člověčenství. Na závěr Sv.Otec vyzval všechny žerné, aby vytvořily lepší
zaujal stanovisko vůči "případu Boff". Roz podmínky pro integraci emigrantů, ať uprchlíků ne
bo vystěhoválců.
mluv se zúčastnilo na 200 osob. Loni je
Na evropském kulturním fóru odsoudil zástupce Va
Teologickým sekretářem mimořádné biskupské tikánu Herve Carrier omezení náboženských a spo
synody-výsledky II.Vaticana po dvaceti le- lečenských svobod a práce pro nábožensky oriento
tech-od 24.11.-8.12.jmenoval sv.Otec dogma vané umělce v různých/vět šinou komunistických /
zemích. Carrier je sekretářem papežské rady pro
tika z Tubingen pro f. Dr.Walt era Kaspera.
Na výročním shromáždění kongregace pro služ kulturu.
bu Boží 17.10.zdůraznil sv.Otec, že mše sv. Sv.Otec přijal 14.září v Castel Gondolfu nevidomé
se nesmí přizpůsobovat kulturnímu prostře účastníky evropských mistrovství v lehké atletice
dí natolik, aby se jádro mše sv.zničilo.Va a plování.
roval před zpohanšEováním mše sv.a před po Před shromážděním OSN promluvila krátce Matka Te
reza. Řekla mj.:"Bojíme se atomové války, bojíme
věrami, které leckde v misijních zemích zejm.Africe - začínají prakticky ničit zpří- •se nové nemoci/aids/, ale nic si neděláme z toho,
torměnou OběE Kristovu ve mši sv. Jistě ma že zabíjíme nenarozené děti. Potrat je největší
jí mít věřící aktivní účast na mši sv., ale ničitel míru."
ne "doplňovat"ji pohanskými rity a pověrami. V Dráždanech zasedala berlínská biskupská konfe
Také je nutné odstranit chyby a zlořády,kte rence. Kromě jiného zjistila, že neobyčejné stoup
nul počet poutí a účast věřících na nich. 7 r.
ré se od reformy vloudily do obřadů-např.
aby se kněz modlil vlastními slovy, vynechá .1987 se bude konat Setkání katolíků.
V poselství španělskému národnímu kongresu na té
val nebo přidával něoo ke mši sv.a pod./K
tomu patří např.kázání laiků-nedovolené-ká- ma: Evangelizace a dnešní člověk zdůrazňuje sv.
zat při mši sv.smí jen kněz či jáhen, mini- Otec misijní povinnost všech křestanů. Povzbudil
účastníky k odvaze a k naději. I ti, kdo jsou da
strantky a pod.
leko od Církve v duchu touží po Kristu. Do všech
Od 7.-11.10.se konalo v Ríme VI .evropské
biskupské sympozium, kde pronesl sv.Otec vy struktur Církve musí pronikat misijní duch a to
nikající řeč o evangelizaci dnes prakticky na všech rovinách a při každé příležitosti. Zdů
raznil nutnost budovat bratrská společenství, jak
skoro pohanské Evropy.
21.9.zahájil sv.Otec návštěvu Janova promlu mezi věřícími, tak kněžími a biskupy ve spojení
vou k dělníkům z oceláren, kteří se připoji .se sv.Stolicí.
li k setkání s kněžími a řeholníky v kate Biskup z Cách Dr.Klaus Hemmerle, předseda komise
pro duchovní povolání a cirk.službu, zdůraznil
drále sv.Vavřince. V sobotu navštívil sv.
nutnost celibátu. Kněz, který zvolí ženu a od
Otec mariánskou svatyni, pak měl promluvu
ve sportovním paláci. Janováné mu věnovali hodí své kněžské poslání-řekl Hemmerle-nesmí
pracovat v duchovní službe.
model janovského majáku. Navštívil také
Sv.Otec promluvil 20.9.k členům světového
kněžský seminář a pozdě odpoledne sloužil
mši sv.,při níž prohlásil za blahoslavenou Schonstattského hnutí, rozšířeného po celém svě
tě a zal.P.Kentenichem. Tento kněz byl svého ča
řeholnici z Janova.
Slavnostního zasedání OSN v New Yorku u pří su vatik.úřady vypovězen do USA, kde zůstal 17
ležitosti 40 ti let od založení této insti let, ale jeho dílo nezahynulo,nýbrž rozšířilo se.
tuce se za Vatikán zúčastnil kard.A.Casaroli. Byl i v nacistickém koncentráku.
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VÝSLECH

Máme o tan jeho výpověd."
První zkušeností mladé lékařky.
"Lkažte mi to napsané, jinak se s vámi ne
6.dubna 1985 jsem byla pokřtěna.
budu bavit."
22.drbna - mše svátá.
Odešel. Nevrátil se.
24.dubna - něco, co nebylo ani "vy
Jiný:"Kdybychom bývali dříve věděli o
světlení "ani"s\ědecká výpověď'ani
vašich názorech, byla byste nevyštudo
"výpověď1.
vala. Mueela jste se přece učit marxVyňal něco z náprsní kapsy, uká
leninismu, dělat zkoušky. Jakou známku
zal ni to a řekl:"Pojedete se
jste měla?"
rmou." Má dřívější neuvěřitelná
"Jedničku."
představa se v té chvíli stala
Mlj názor na marx-leninismus?
skutečností. Pryč s pocity dobrodruž
"Nesouhlasím s několika myšlen
ství a hrdinství!
kami, například s revolucí.
"Proč a kam?"
Jsem idealistka a věřící. Cnes
"To se dovíte."
3
je u nás tolik násilí!"
"Dobře."
"Ale jděte, to se vám jen zdá!"
Omluvili mě na zbytek pracovní smě
"Nelíbí se mi ani naše ekonomi
ny. Nemám čas sledovat reakci spoluka, hospodaření, stále se zdražu
pracovníků-snad rozpaky či překvaoe
je, je špatné zásobování. Snad
ní. Jdeme po chodbe k východu.
znáte sami například německé kata
"Voní oběd, přijdete o něj."
logy o stavu zásobování a cen?"
Mlčím. Mlčím celou cestu autem do krajského Třetí:•To vité, muž by se zbláznil, když vidí,
města. Jedou se mou tři. Připomínám si Mt
oo všechno se tam prodává pro dílnu a za jak
10,19-10 a mši sv.z 22.4. Modlím se, strach nízké ceny."
se mísí se zvědavostí a zvláštním pocitem,
Následuje podrobný výslech o činnosti V.H. Jmé
kdy člověk stojí před rozhodnutím, na kterou
na - jména! Odmítám "udávat". Poučení o para
stranu se postaví - když dříve žil tak jako
grafu 100 odstavec 1 trestního zákona je neúpl
oni, bez odpovědnosti, bez možnosti ukázat
né/ jen kdyby uškodili sobě nebo příbuzným a
se jako ČLOVĚK.
jde-li o trestný čin./
Budova je mohutná a krásně vybavená, k budo
Byla velká chyba, že jsem v těchto případech
vě mého pracoviště se nedá ani přirovnat.
neznala svá práva. Jinak bych s těmi pány nepo
"Kde jste byla včera večer?"
byla pět hodin, ale pět minut. Řekla bych jim
Neodpovídám. Jsou zde tři.
jen jedinou větu.
"Víte přece, proč jste zde, ne?"
"Nevím!"
"Chcete něco k jídlu nebo k pití? Chcete si za
"Neříkejte."
kouřit? Proč se nevdáte? Proč nechodíte tančit?
A PAK SE DOVÍDÁM D 8 V 0 D.
A jak léčíte? Snad nevěříte, že "tvá víra tě
"Znáte V.H.? Odkdy? Proč? Jak často? S kým uzdraví"? V ordinaci máte na zdi kříž. Mluvíte
ještě? Jména. Vzpomínejte! My víme všechno! snad o víře s nemocnými? Nebo se spolupracovní
My máme čas..."
ky? Nedáte se přesvědčit? Znáte život kněží?
"Proč věříte? Co vám dává náboženství? Jak Mají plno peněz /v ČSSR jsou tak mizerně place
je možné, že se svým vzděláním chodíte ješ ni 3 že i posiedni důchodce u nás má vzc/pozn.r./
tě do kostela?"
Obelhávají vás! Mají milenky!"
První: Píše na stroji takzvaný protokol.
"Snad nejsem jediná z vysokoškoláků, která věří'.
Druhý: vede "výslech". A to tak, že mě něco
"Nejste. Kdo je další?"
táhne, abych mu věřila a hledala u
něho pochopení.
"Co dělá V.H. špatného? CO dělá proti zákonu?
Třetí: žoviálni. Dělá poklony, usmívá se,
Vše, oo dělá, je v náplni jeho práce. U nás je
nechápe: "Skoda, že jsme o vás nevě
přece zaručená náboženská svoboda. Vážím si ho
děli před rokem, dnes byste taková
a budu se s ním stále stýkat. Své katolické ví
nebyla. Nedáte se přesvědčit?"
ry se nikdy nevzdám a budu k ní přivádět každé
ho, s kým se setkám!"
"Nemám strach ze smrti!"
Vše je zaprotokolováno.
První:"To bych vám dokázal, že ho budete
"Toto bych něla přeškrtnout?!"
mít!" Věřím mu.
"Ne, oo jste jednou řekla, to platí!"
Třetí :"Oo byste udělala, kdybych ted tady
"Dobře!"
na vás vytáhl pistoli a namířil ji na
Podepisuji.
vás?" A napodobuje situaci.
"Chci opis protokolu!""Ten nedáváme. Ted se jis
Přicházejí další, pobudou a odcházejí. Je
tě půjdete pomodlit do kostela."
den: "Víme, že jste se stýkala s XY...Lžete!
"Ano. Půjdu." "Na shledanou." - Mlčím.
Informace o Cirkvi.

zýváme nejen rozlišení mezi obojím, ale přímý
protiklad. Je to jakési církevní obrazoborectví,
Zastavil jsem se se známým u novin, kde byla projevující se často v dobách, kdy jsou vnější
zpráva, že sv.Otec zase pojede do světa. Zná •projevy nevkusné a nepěkné. Pak lidé začnou po
mý pokrčil rameny: "Stojí to peníze a nač to chybovat o hodnotě obrazu jako takového. 4
je? Jsou to jen vnějškovosti, triumfalismus, Jak vzniká obraz? Na začátku musí být inspirace,
od kterého nás chtěli Otcové posledního kon vnitřní vidění, duchovní zážitek. Kdo jej nemá,
nemůže tvořit. Ale i kdo zážitek má, nemůže tvo
cilu osvobodit!"
Těmi poznámkami lidé obvykle opakují fráze, řit hned, obyčejně mu chybí výrazové prostředky.
Trpí a čeká na chvíli, kdy se objeví druhá in
které někde slyšeli. Proto jsme
spirace. Postřehne vztah mezi svým
nediskutovali, ale zastavili se
vnitřním zážitkem a vnější formou,
jen u těch peněz. Zeptal jsem
která je dost symbolická, aby se sta
se ho:"Má se papež osobně stý
la prostředkem sdělování. Básník si
kat s biskupy?" Proti tomu
je vědom, že toto slovo je jedině
ovšem nic nenamítal. Papírové
správné, hudebníku je drahá právě ta
úřadování bylo vždy nesympatic
to mluva tónů, malíř našel svou for
ké a dnes je nemožné. Mají
mu, svou barvu, své světlo.
však biskupové z celého světa
Kdyby tvořil básník od počátku svou
jezdit stále do Říma? Stojí to
řeč, byly by to nesrozumitelné skře
víc, než když jeden papež jede
ky. Hudebníkovu skladbu v neznámých
do světa. Musejí platit hotely
stupnicích a intervalech by nikdo ne
a on spí zdarma u nich.
hrál. Kdyby malíř, pohrdal fornami,
Jsou to malichernosti, ale je tu vážnější
otázka, nadhozená ve formě fráze: triumfa- vzatými z přírod/, jeho malby by byly nesrozumi
lismus, vnějškovost Církve. Nesympatické vý telnými fantaziemi. Umělec bere vnější formy z
razy! Neskrývá se však za nimi stín, který mluvy lidu a zároveň je obohacuje novými výrazo
doprovází manifestace, spojené s návštěvami vými možnostmi.
papeže v různých končinách světa? Stejné ne Umělecká zkušenost se dá aplikovat i na život
Církve. I zde se předpokládá nutně zážitek vnitř
bezpečí hrozí při eucharistických kongre
sech, poutích, katolických sjezdech. Snad by ní duchovní reality. Život v Kristu nás přenáší
se tyto projevy víry na veřejnosti měly omedo tajemství Nejsvětější Trojice, do jednoty svá
tých. Pravá Církev je opravdu nebeská, je to vní
zovat? Hodí se do dnešního světa?
Je to vážná otázka. Sv.Otec si tento prob mání jiného světa. Tento zážitek nemůže zůstat
lém uvědomuje. Ale ví, že se to nedá vyřešit jen uzavřený v jedinci. Církev je tajemství spoje
šablonou, která by se hodila na všechny si ní, sdílení. Nebeská a vnitřní realita hledá tedy
tuace a byla směrnicí pro všechen apoštolát, vnější formu, jak by se vyjádřila navenek, hledá
Jinak musí postupovat ti, kteří pracují na svou viditelnou mluvu. Odkud ji bere?
periferii víry, ve styku s lidmi, jímž jsou Jsou jistá slova od Krista a od apoštolů. Ne pří
tradiční formy cizí a považují je za bombas mo slova evangelia, ale spíš "slova"ve smyslu
uměleckém, vnější symboly, kterými se sdílí vnitř
tické nebo prázdné. Jiný postoj mojí lidé
z prostředí, kde náboženství proniklo do liní skutečnost; v první řadě svátosti; vnější zna
mení, kterým přichází vnitřní milost. Při křtu se
dových zvyků, tradic, zpěvů.
Některé vnější projevy mají dnes všeobecný leje na hlavu voda, výraz a prostředek vnitřního
ráz: kongresy, návštěvy vedoucích osobností omytí duše. Ani ti, kdo hlásali, že Církev je jen
a jejich projevy. K tomuto druhu patří návš vnitřní, nekřtili vnitřně-bez vody a slov. Vhějtěvy papeže v zahraničí. Mají velký úspěch, ší skutečnost vnitřní neškodí, naopak jipodmiňutedy dnešním lidem odpovídají, očekávají je, je. - Je to u všech svátostí. Eucharistie se ne
Sv.Otec považuje za své osobní poslání, po slaví bez chleba a vína, pomazání nemocných bez
sílit viditelnoust Církve ve světě. Sekula oleje. Věří-li křesřané, že jsou v Kristu jedno
rizace společnosti pokračuje. Nikdo nevěří, tělo, jejich modlitby jsou společným voláním k
že by se Církev mohla vrátit tam, kde býva Otci, hledají stále nové formy, jak by svou jed
la. Sv. Otei jde o to, aby nevznikla v době notu vyjádřili.
dnešních změn prázdnota. Staré zvyky totiž Církev k tomu používá mluvy lidu, obohacuje ji
zanikají, nové se ještě nevykrystalisovaly. novou výrazovou hloubkou, dává nový význam,odleäc
Mohl by vzniknout dojem, že dnes křesťané duchovního zážitku. Mluva se stává tradiční*,kdyby
každý kněz tvořil své vlastní pobožnosti, nevědě
neexistují. Jejich svědectví Kristu před
li bychom, co se v kostele děje. Vývoj jazyka je
ostatními by se oslabilo.
spjat s vývojem vnitřních zážitků. - Papež na
Tt> nás přivádí k otázce, o tom, o čem se
cestách užívá vžitých forem zbožnosti, jeho po
kdysi tolik diskutovalo. Je pravá Církev
viditelná nebo neviditelná? Wiklefismem na- slání je učinit víc viditelnou jednotu Církve ne osobní tvořivost.
P.T.SPIDL/K /zkráceno/

CESTY SV. OTCE

HOVOŘÍME SES.LUDMILOU
Ve Švýcarsku byla na"pracovném"odpočinku mi
si jnv františkánka českého původu s.Ludmila
HRABCOVÁ. Poprosili jsme ji, aby nám něco
řekla o sobe a své práci. Bývala generálni
představenou této řeholné společnosti.

Co Vás vedlo k řeholnému životu?
Chtěla jsem pracovat v misiích jako lékařka.
Ale tehdy nacisté zavřeli university, tak mě
Bůh vedl jinou cestou k cíli - do misií.
Proč jste si vyvolila právě tuto řeholi?
Doporučili mi ji františkáni v Praze a dali
mi adresu sester františkánek Matky Pomocni
ce v Gaissau, Vorarlbergu na Bodamském jezeře
Odjela jsem tam v r.1940.

Můžete nám něco řéci o Vašé zakladatelce?
Naši kongregaci založila s.Marie Bútlerová z
Atw, kantón Argau/1848-1924/. Řeholnice mají
šířit království Boží. Nejvíc pracujeme ve
školství, asi 16 % jako ošetřovatelky, 3 %
v misiích na pobřeží Tichomorského oceánu v
Kolumbii a v Equadoru. Zakladatelka, s.Ber
narda, byla nejdříve u kapucínek s klausurou
v Altstátten. 19.června 1888 ji Bůh osvítil,
aby se nejen modlila a pracovala na klášter
ním poli. Začala reformovat klášter, kde se
nedodržovala kázeň, sestry pracovaly dlouho
na poli a pak neměly ani čas pomodlit se
breviář. Původně si vyhradily čas ke klaně
ní se Kristu v Ne js v. svá tosti, ale nechaly
toho a věnovaly se světským věcem víc, než
je správné pro řeholní život. Aby Matka Ber
narda získala souhlas 22 sester, zahájila
řadu kajících skutků. Jedla jen chléb a pi
la vodu, dala se od sester bičovat, modlila
se s rozepjatýma rukane. Pak přijaly sestry
reformu podle původní řehole sv.Františka:
jíst jen dvakrát denně, modlit se hodinky o
půlnoci, klanět se před Nejsv.Svátostí. Sot
va získala sestry, hlásilo se mnoho kandidá
tek, ale neměly pro ně místo. Chtěla zalo
žit novou odbočku, to však nešlo. V té době
přišel do Německa na dovolenou biskup Petr
Schumacher z Equadoru. Vypravoval:"Sám tam
nrioho nedokáži. Lidé žijí jako zvěř." Pro
střednictvím Otce kapucína se o tom s.Ber
narda dověděla. Hned nu řekla, at napíše
biskupu Schumacherovi, že jsou ochotné jít
do misií-a také tam šly-19.června 1888.
Aby mohla Matka Bernarda začít s reformou,
pronajala v Altstátten všechna pole, necha
la jen malou zahradu. Měly tam obecnou ško
lu. Její zásadou bylo: VŠECHNO K VETŠÍ cT'1
A SLÁVĚ BOŽÍ A K ROZŠÍŘENÍ KRÁLOVSTVÍ BOŽfiD.

raji dodnes. Zároveň vypukla móda krátkych sukní. Provinční rada chtěla, aby měly sukně 5 cm
pod kolena, některé sestry chtěly jen 2 an. Pro
ty tři centimenty vystoupilo několik sester, a
byly jsme rády, že jsme se jich zbavily, proto
že ty neměly řeholní povolání.5
V Cartageně-působišti sv.Petra Klaverského, je
suity, Otce černých otroků - máme rateřinec.Tam
naše zakladatelka zemřela a je pohřbena. Původ
ně byla v Equadoru, po revoluci svobodného zed
náře AI fara v r.1888-1895 musely sestry i biskq
Schumacher utéct. Sestry šly do Kolumbie. Tepr
ve po II.Vatikánském sněmu se vrátily do Eguado
ru. Nejvíc sester je v Kolumbii - 420 - v Bra
zílii 220, zbytek je v Evropě, z toho 14-15 Svý
carek. Z Evropy nejsou nová povolání. Jinak má
me 5 provincií a od r.1938 jsme pod papežským
právem/t.j.nepodléháme biskupovi/.
Jak postupuje proces blahořečení zakladatelky?
Už je v poslední fázi. Matka Bernarda zanechala
asi 2000 dopisů, napomenutí sestrám. Byl uznán
hrdinský stupeň jejích ctností .Na sumariu pracu
jeme s jednou sestrou z Brazílie. Je uznaný i
zázrak na přímluvu s.Bernardy. Jisté děvčátko
mělo ve třech měsících nádor na hlavě, byla na
klinice u našich sester v Barranguilla v Kolum
bii. Matka se modlila a dala dítěti na hlavu re
liquii s.Bernardy. Ráno bylo děvčátko zdravé a
relíquie zmizela. U dětí je zázrak důležitější,
protože tam nikdy nemůže jít o autosugesci. vy
slyšení je víc, ta všechna se předloží sv.Otci.
Kde je hlavní vedení vaší řehole?
Dříve v Assisi - tam vlastně patří, poněvadž
jsme františkánky. Ale bývaly tam obtíže s doru
čováním pošty; proto jsme se vrátily znovu do
Kolumbie - v Bogotě je generální dům.

Jisté jste prožila také těžké chvíle?
Ano. Jsem jediná dcera, otec byl u dráhy, když
zemřel, zůstala maminka sama. Navštívila jsem jí
v roce 1964 - měla jsem už rakouskou příslušnos
a našla ji ve velmi bídném stavu. Byla ochrnutá
vláčela se, jak mohla. Měla jsem jen měsíc dovc
lení k pobytu. Jedna z našich známých byla ocho
ná se o maminku starat. Protože nesměla dostávs
plat, nabídla jsem jí náš domek. Odejít od ma
minky bylo pro ime nesmírně’ těžké. Ve dvě hodin
v noci jel vlak do Břeclavi. Unylá jsem maminku
učesala jsem ji , zatopila a nechala ji samu. Me
la jsem pocit, že se se raou boří svět. Když
jsem došla na nádraží, příbuzná mi kupovala lis
tek a já se modlila Pří j<ä ó Duše přesvatý-Veni
Creator. Když jsem skončila, všechno se ve nně
uklidnilo a sotva přijel vlak, cítila jsem:Bůh
je zde! A byla jsem klidná, jakoby se bylo nic
nestalo. Poznala jsem opravdu, že Pán Bůh byl sc
imou. To mi dodávalo sílu. Maminka žila ještě
Kolik máte sester a kde všude působé?
rok.
Máme 800 spolusester. Po koncilu jich asi
100 vystoupilo. Pro hloupost. V Brazílii za A druhý zážitek? Za války jsem byla se 14 ti
sestrami v Rakousku, v Gaissau, na hranicích
čaly nosit civilní šaty. Dvě provincie je

Švýcarska. Do kláštera přidělili 50 vojáků,
musely jsme pro ně vařit a u nás i spali.
Až do r.1945. Už nám hrozili, že nás vyhodí
a klášter zaberou. Zabalily jsme si kufry a
tu přišel vysoký důstojník a Matka předsta
vená ho pozvala k obědu. Uvařily jsme velmi,
dobré jídlo a zatím co jedl, vroucně jsme se
modlily v kapli ke sv.Josefu. Po obědě dů
stojník řekl:"Sestry zůstanou zde. Kdo by se
o naše chlapce tak dobře staral?" A ještě
nám dal větší příděl pro vojáky. Do znůže
modlitba!
Odtud jsem šla do misií do Cartageny - v
r.1949, 17 let jsem byla ředitelkou Kolegia
St .José a představenou domu a 12 let gene
rální představenou. It> znamená, že jsem se
musela naučit vládnout.

vážně, tam nenají nedostatek dorostu. Např.Kla
risky v Assisi mají 7o řeholnic a místo je tam
jen pro padesát!
6
Děkujeme za rozhovor.

Sestra Ludmila Hrabcová pečuje o chudého studen
ta, který se v Římě připravuje k doktorátu. Je z
Bogotá, zná ho osobně z koleje San José. Je pro
fesorem, je ženatý a opravdu dobrý katolický muž.
Pro něho pracovala v kuchyni v jejich švýcarském
kláštere St.Karl. Ale už je s penězi u konce.
Můžete-li tohoto dobrého katolíka podpořit, aby
mohl dokončit svá studia, pošlete svůj příspěvek
na adresu: Schwester Ludmila Hrabcová,
Bemardaheim, Postfach 84.,
A-6SOO FELDKIRCH - Osterreich
Pošlete-li peníze v obálce, pokud to budou ban
V' čem vidíte přednosti své kongregace a v
kovky a doporučeně, jistě se neztratí. Máte-li
čem by se mohla zlepšit?
však přece obavy, pošlete je redakci KLUBu,
Sestry jsou vždy připravené pomáhat, kde je 8735 St.Gallenkappel - s poznámkou pro s.Hrnco
Církev potřebuje. Jsou k ruce biskupovi, ač vou a rry jí je osobně doručíme.

koliv mažeme jít kamkoli, kde nás přijmou.
A oo zlepšit? Víc se vracet k původním ideá
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
lům s v. Františka. Každý rok míváme exercicie,
každý měsíc rekolekci/obnovu/.
12.9.při jal sv.Otec novokněze koleje Germanicum
a Hungaricum - celkem 14 - které vysvětil v kos
Dnes prozívá františkánsky řád krizi?
tele sv.Ignáce kardinál Konig. Sv.Otec k nim pro
Ano - a větší u mužů než u žen. žen je asi
220.000, třetího řádu 420 různých kongregací. mluvil o důležitosti kněžského poslání. - V této
koleji nastoupil nový rektor z Innsbrucku, P.G.
Cílem většiny z nich je činnost, spojená s
duchovním životem. Je u nás krize, ale zdale Kouma, a býv.rektor P.Iheo Beirle půjde do
ka ne tak velká jako u mužů. Viděla jsem to Innsbrucku.
v již .Americe, v Bogotě. Mají universitu sv. Plenka papežské rady pro laiky Annalisa Aicardi
vstoupí ke karmelitkám v Janově. Pred odchodem
Bonaventury, ta má dvě odbočky - v Caliu a
Bucaramaga. Část profesorů se přidala k teo ji přijal sv.Otec v přítomnosti kard.Siriho.
Diktátor Robert Mugabe ze Simbabwe bude příštím
logii osvobození a nechala universitu bez
predsedou"bloGkfreien’',i když terorizuje menšino
kněží. V/učují se tam jen světské předměty.
vý kmen Ndebele s Joshuou Nkome. Katoličtí a
Jen v Kolumbii jich odešlo 45 - známí, dobří
anglikánští biskupové upozornili pastýřským lis
kněží. Chtěli putovat od města k městu, od
tem veřejnost na teror býv.žáka jesuitské koleje
vesnice k vesnici a hlásat evangeliím, žít
a londýnského právníka. Členové pronásledovaného
v chudobě, pracovat pro chudý lid.
kmene se chystají k útěku do již .Afriky, kde ži
Které z ideálů sv. Františka jsou ve vaší
je v"homeland" třetina kmenu, asi 600 tis .osob.
Sv.Otec přijal 3.9. zástupce předsedy nár. shromáž
kongregací na přímím místě?
Spolupráce s Církví. V misiích se opravdu ži dění Rakouska, Dr. Rolanda Minkovice, který mu
je chudě. Sestry to považují za samozřejmé .Tb přinesl víno z vlastních vinic na hranicích Ra
lidi přitahuje. Kde je v Evropě chudoba? Chu kouska a Slovenska.
4.11.bude v Římě blahořečen karmelitán Titus
doba u nás není, jen jednoduchost. Sestry
Brandsma, mučedník nacistického koncentráku. 26.
jsou také velmi pracovité.
7 1942 ho zabil injekcí lékař koncentráku a tím
Co byste vzkázala našim čtenářům?
ho také osvobodil od strašlivých bolestí-měl ne
Laikům, aby se modlili, kněžím, aby hlásali
vyléčitelnou uremii a infekci na nehou.
slovo Boží a ne psychologii, dějiny, sociolo
gii, politiku a j. Jako příklad: teologové v UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘ0M. Pro zranění P.Vondxy-zlomejedné římské koleji se nemohli dohodnout o
ný kotník-nefungpvalo rozesílání KLUBU perfektně.
formě pokání, kdy a jak se postit. Přišli
Kdo min.číslo snad nedostal, a£ se o něj přihlátam pak laici ze světské university, mezi ni
sí/055-881460/. P.Vondra děkuje přátelům za gra
mi skupina katolíků, a ti vyprávěli, co
tulace k jeho sedmdesátce! I těm, kdo ho navští
všechno dělali v postní době, kolik pracova
vili.-K min.číslu jsme přiložili složenky na dob
li, kolik ušetřili na kouření a sladkostech
rovolné předplatné/cca 30 frs/.Komu složenka vy
a měli z toho radost. Laici to udělat mohli, padla nebo ji založil, přiložíme do vánoč.čísla.
teologové ne. Tam, kde se bere náboženství
Zahraniční nohou zaplatit ve své měně v obálce.

na zmocňovala nedefinovatelná úzkost. Dřív si 7
sotva na smrt vzpoiměl, náhle byl však jako po
Ignác LEPP, nejdříve ateista a komunista,se sedlý nyšlenkou na smrt všeobecně a zvláště na
svého času obrátil na katolickou viru. Byl smrt vlastní. Když potkal pohřební vůz, začal se
to vynikající psychiatr a psycholog a napsal třást a potit hrůzou. V spánku ho děsily sny se
knihu:PSYCHOANALYZA SOUČASNÉHO ATEISMU. Vy stejnými motivy: smrt s kosou-jak se zobrazovala
dali ji v r. 29 72 Slovenšti jezuité v Kanadě. ve středověku/i když si nevzpomíná, že by takový
Autor popisuje různé druhy ateismu, jejich obraz kdy viděl/, truhly, hřbitovy, pohřební ob
vznik, podstatu, pozadí a uvádí i řadu pří řady. Nebo se mu zdá o vlastním pohřbu či pohřbu
kladů. Jeden z nich uveřejňujeme.
jeho drahých. Pronásleduje ho pekelný oheň a děOskar, 42 lety inženýr, je nevěrcem od naro siví dáblové s rohy a kopyty-ale nevzpomíná si,
zení. Jeho rodiče, přesvědčení volnom/šlen- že by o tom kdy četl. Staré kostely navštěvoval
káři, nedali svého syna ani pokřtít, ani mu jen jako turista a obrazů pekla si nevšímal, málo
nedali náboženskou výchovu. Když šli jeho
o něm slyšel, rodiče v peklo nevěřili a v nenželspolužáci k prvnímu sv.přijímání, cítil se čině životě bylo víc místa pro lásku k Bohu než
vyloučený a odstrčený. Nebyl však sám, ješ pro strach před peklem.
tě několich chlapců nešlo, a to jeho zármu Jeho strach dosáhl takového stupně, že se už netek zmírnilo. Snad byl i trochu hrdý, že ne odvažoval řídit auto; ba děsil se i když měl pření docela jako ostatní. Brzo se rád stahoval. jít cestu, aby ho nějaké auto nepřejelo. Vyhýbal
do samoty. Vše bylo dobré, až do jeho třicá se tomu, aby slyšel o smrti, zejména o násilné.
tého roku. Asi neměl nikdy příležitost se
Ale jak to při neurotických posedlostech bývá,
vypořádat s náboženským problémem-ten pro
sotva vzal do ruky noviny, už v nich viděl zprá
něho neexistoval a nezajímalo ho, co dělali vy o vraždách a neštěstích. Bál se takových no
nebo věřili druzí. Pak se zasnoubil s kato vin - a přesto si je kupoval nejraději.
lickou dívkou, která chtěla uzavřít církev Za tento strach dával Oskar vinu náboženství, žení manželství. Jeho ateismus byl bez problé • na ho přesvědčovala, že se to víře nedá připiso
mu, bez agresivity, proto jí tuto"formalitu" vat, aspoň ne katolické - mamě. Citovala mu
neodepřel.
nejkrásnější úryvky z evangelia, aby ho přesvěd
Ale rodiče snoubenky se nespokojili jen s
čila, že Kristovo náboženství je náboženstvím
oddavkami v zákristii, jak předpisovalo cír lásky a smilování. Upozorňovala ho, že sám nevě
kevní právo, když jeden ze snoubenců není
ří, proč by ho smrt a peklo měly tak děsit .Mamě!
pokřtěný. Proto se musel dát Oskar pokřtít, Doporučila mu tedy četbu protináboženských knih,
což předpokládá vyučení v náboženství. Kněz, které dokazují absurdnost pekla. Nepomohlo to.
který ho měl vyučit, byl nedbalý, spokojil A tolerantního agnostika se stal výbojný ateista.
se s čtyřmi hodinami katechismu/to se bohu Zakázal ženě a dětem chodit do kostela. Z ložni
žel praktikuje casto i ve Švýcarsku!!/a pak ce vyhodil kříž, který ji sám k svatbě daroval,
mu doporučil, aby se vzdělával ve víře sou Ale po každém protináboženském útoku jeho straš
kromě.
né sny rostly. Jeho ženě se zdálo, že je to trest
Po křtu byl Oskar stejným nevěrcem jako před-Boží. Oskara napadlo, že jeho ateismus není dost
tím. Byl však tolerantní a neměl nic proti radikální. Začal číst knihy, trpící víru:Voltaitomu, aby manželka chodila v neděli do kos ra, Nietzscheho, Sartra.. .Navštěvoval schůze,
tela - někdy
ji i
doprovodil.
organizované odpadlými kněžími, kteří se snažili
Děti byly vychované náboženství zesměšnit. Stal se svobodným zedná
matkou katolicky, že řem. Nikde nenašel uspokojivé vysvětlení, které
na respektovala jeho by uklidnilo jeho srdce i rozum, proč se mu sta
svobodu stejně tak,
la představa smrti tak osudnou.
jako on její. Nesna Ještě víc byl přesvědčen, že Bůh neexistuje, že
žila se ho obrátit, neexistoval ani Kristus, že křesťanské svátosti
on se nesnažil ji při•jsou přežitky a formou magických pověr. Neustále
vést k nevěře. Sám
o tom mluvil, přál si, aby druzí smýšleli jako on
necítil potřebu Abso Zlobil se, když viděl, jak se usmívají.
lutna. Proč by se měl Nejhorší však bylo, že představa smrti stále
stavět proti víře
rostla. Namlouval si, že smrt je jen zánikem je
druhých? Byla to sko ho osobního vědomí. Nemohl však souhlasit se zá
ro ideální smíšená
nikem těch, kdo mu byli drazí. V čím dál řidších
rodina. Soulad mezi chvílích střízlivosti uznal, že věřící mají vý
dětmi a rodiči byl
hodu, že se smrti bát nemusí. Nechápal, že se i
stejně dokonalý, ja někteří nevěrci smrti nebáli. Na schůzích svobod
ko mezi manžely.
ných zednářů i volncmyšlenkářů kladl otázky o
Oskara se však zvol- smrti. Odpovědi považoval za povrchní. Zdálo se
se nu, že jeho otázky vůbec nechápali .

SE SMRTÍ

ZA ZÁDY

Nakonec ho lékař přemluvil,
někdo snaží pochybnosti zahnat ,8
aby hledal pomoc u psychote
zmocní se ho víc a čím dál hloubě
rapeuta. Tehdy už několik týd
ji . Imanentním zákonům duševní čin
nů nemohl Oskar ani spát, ani
nosti odpovídá spíše to, aby si
pracovat.
člověk své pochybnosti důkladně
Zjistili jsme, že určitý ná
promyslel a prozkoumal nestranně
boženský neklid se v jeho pod
jejich důvody. Pravá víra a pravá
vědomí zrodil už při setkání
nevěra se nemusejí / po stránce
s dívkou, kterou si chtěl
psychiatrické/ ničeho bát. Jen ví
vzít. Tehdy si toho nevšímal.
ra, která je neurotickým únikem,
Když se rozhodl, že nebude
neodolá průzkumu. Hlubinná psycho
dělat nátlak na víru své ženy,
logie říká, že se nesmí důvěřovat
řekl si, že ani víra jeho že
pštrosí politice. Věřící či nevě
ny nesmí ovlivnit jeho. Jeho ateistické JÁ
řící, který se bojí, že by psycho
bylo velmi přísné. Potlačil zájem o nábo
terapie mohla jeho víru nebo nevěru vyvrátit,
ženství, kdykoliv se sebe méně projevil.
přiznává nepřímo, že si není příliš jistý, je-li
Stal se s ním pravý opak toho, co píše
jeho přesvědčení pravé a nůže-li je dobře odů
Freud o potlačení sexuálního pudu pod tla vodnit.
kem vyššího náboženského nebo mravního JÁ.
Metafysické zneklidnění, zatlačené do pod
VZORNÁ ČESKÁ VESNICE
vědomí, se pod maskou panického strachu
před smrtí vzbouřilo a proráželo si cestu Na východ od Prahy
do vědomí. Jak to obvykle při posedlostech je úpravná česká vesnice.
bývá, čím víc Oskar proti svému strachu bo Hradešín je zvaná.
joval, tím víc ho strach ovládal.
A v ní na kopečku,
Když psychoterapeut poznal příčinnou sou již po staletí trůní,
vislost této neurózy, přesvědčil nemocného, prastará,
že musí nechat stranou jakoukoliv obavu a svätyne našeho Pána.
lidský ohled a směle, otevřeně se vyrovnat
Zdí je obehnána.
s náboženským problémem.
A Oskar začal vážně studovat katolickou ví A tak,
ru. Studoval Nový zákon, pravdy víry, ale i když jednoho
zkušenosti hrdinů, světců. Když se přesvěd studeného nedělního rána,
čil , že podstatou víry je láska, jeho úzkosl Vricházíme
zmizela a už se smrti nebál. Druhým krokem - až z dáli ke zdraví bylo upříímě přijetí katolické
usmířit trochu našeho Pána,
víry.
je ještě uzavřená
Bylo by ovšem mylné se domnívat, že všech kostelní brána.
ny úzkosti ateistů musí nutně vést k přije V ní však stojí,
tí víry. Podle zkušenosti s jinými soudím, v chudobném plášti zachumlána
že by Oskarova posedlost právě tak přesta stařenka.
la, kdyby se byl po přezkoumání příčinné
Jediná ...
souvislosti a reflexe domníval, že musí
Už devadesátiletá. . .
křesťanské poselství odmítnout. Příčina
Jde také usmířit našeho Pána.
těchto poruch nespočívala totiž v tom, že
odmítal víru, ale že ji odmítal podvědomě. Jediná ze vzorné české vesnice.
Hlubinná psychologie totiž nemůže nikomu
Ledový vítr profukuje
ani víru dát, ani ji vzít. Víra je metafy- ošklivě a bolestně
sická realita, teologie ji nazývá milostí. onoho nedělního rána.
Není-li psychoterapeut sám zatížený něja
Však tato,
kým komplexem v otázce náboženství, poradí jediná žena z české vesnice,
ateistovi, který se moří s touto otázkou, je přichystána,
aby se nebál hledat řešení tohoto problému. oslavit den
Je-li ateismus dobře podložený, nepřebírá - a také slavný příchod riziko tím, že ho vyzkouší. Totéž bych ra našeho Pána.
dil i věřícímu, kterého znepokojují pochyb
ZK
nosti ve víře, aby nejednal podle rad něk
terých zpovědníků, kteří neznají ta jene tví
psychiky a doporučují nu, aby se snažil po Člověk je jediný tvor na světě, který
chybnosti zahnat. Zkušenost učí, že když se je schopný sám o sobě přemýšlet.
Fulton J.SHEEN

RAISSIN ÚSPĚCH

S pohnutím vzpomínám na laskavost, kterou
mi prokázaly spolužačky, i když jsem ve
své dětské vážnosti musela vypadat po
divně přísná. Kdykoliv musela učitel
ka opustit třídu-nikdy to nebylo na
‘dlouho-pověřila mě dozorem ve třídě a
měla jsem na tabuli napsat jména "ne- 9
dobrých a dobrých"-a to velmi přísně.
Sotva učitelka odešla, děti se rozdivočily. Mamě jsem je prosila, aby se
uklidnily a hleděly si práce. Pak
jsem plná rozhořčení a zoufalství
přistoupila k tabuli, chopila se kří
dy jako neče spravedlnosti a pod ná
pis "neposlušné "jsem napsala všechny
děti, pod nápis "poslušné "jsem na
psala jen své jméno. Náhle se učiitelka vrátila do té vřavy, překva
peně se zarazila a ptala se, co
se stalo. "Všechny zlobily, jen
já jsem byla hodná,"odpověděla
jsem. Celá třída byla potrestá
na, jen já ne. Děti však neby
ly vůči mně zaujaté. Říkaly:
"Raissa je správná a poctivá" a
považovaly mě za "dobrou přítelkyni."

Malá Raissa brzo vynikla mezi francouz
skými spolužačkami a začala ji okouz
lovat francouzská poezie.
Jakmile byly odstraněny první pře
kážky, pokračovaly jsme hladce v
učení s malými francouzskými
přítelkyněmi. Porralu jsem
si osvojila školní zvyky,
které jsem dosud neznala.
Pokud si vzpomínám, v Rusku ne
bylo jiné povzbuzení nebo ná
tlak, než známky za každé tři
měsíce a ke konci reku vy
svědčení, s více či méně
dobrými známkami a s více
či méně lichotivými poznám
kami.
Kde jsme dostávaly každý
den"dobré body"a"špatné
body". Koncem týdne se
rozdělovaly"křížky"růz
né velikosti a různě zdobe
né, podle počtu"dobrých bodů".
Křížky se nosily celý týden při
píchnuté na zástěrce nebo obleku,
PRVNÍ SETKÁNÍ S POESIÍ
na ulici i ve škole. Každých čtr
Po dvou letech na Passage de la Bonnenáct dní se uváděl na školním
Graine jsme dostaly povolení vstoupit na
lístku prospěch, ten museli ro
■ vyšší školu, kde se v kursech pokroči
diče podepsat. A za tři měsíce
lých připravovali studenti na učitel
se rozdělovaly odměny. Byly to
ské povolání.
prostinké věci nevalné hodnoty, ale pro nás Právě zde, mezi svým třináctým a patnáctým ro
plné nesmírného kouzla-krabičky, vlna nebo kem, pod vedením dvou skvělých učitelek-dosud
hedvábí na vyšívání, dopisní papír v malých si pamatuji jména, slečna Dickschen a slečna
lepenkových obálkách, barevné tužky a pas Diquet-jsem se poprvé seznámila s francouzským
telky... Ty drobnosti, při naší prostotě
klasickým písemnictvím. Svým chováním a dokona
a chudobě tak vzácné a krásné!
lostí mi ty dvě staré slečny připomínaly učitel
V červenci se konalo jako koruna celého ro- ky ruského lycea. Obdivovala jsem jejich krásné
ku"slavnostní udílení cen". Přišly děti,
bílé ruce, když svlékaly rukavice, které nosily
oblečené jako andílci, nakadeřené vlasy a
na ulici a oblékaly jiné, které nosily ve škole.
oteklé mukami noci, strávené v natáčkách.
Nemohu zapomenout na jejich dobrotu, lásku k žá
Na krásné copánky kladly vznešené osoby,po kyním, dokonalost jejich vyučování, která muse
věřené udílením cen, koruny ze zlatých a
la být výjimečná.
stříbrných vavřínových listů nebo věnce z
Vstupovala jsem do světa dospělých. Četla jsem
bílých růží: cenu za čtení, za recitaci,
Racina a Comeila. Ten mě vzrušil. Ale Racine
počty, dějepis, kreslení...
mi dal něco úplně nového:soulad a hudbu slov
Nad tím vším vládla cena CTI a cena VYNIKA podrobených tajermým pravidlům verše a rytrnuJÍCÍM. Byly to krásné knihy, vázané v ru
hodnotu slov samých o sobě, ne už tak jako vy
dém, zeleném nebo modrém marokénu a s po
jádření skutečnosti, spíše jako předmět, jenž má
zlacenými rohy. Cena VYNIKAJÍCÍM byla vel svůj vlastní tvar, svou hudbu a své kouzlo mi rozměrná, dvanáctileté děvčátko ji sot prostě poesii. Poesii!
va uneslo.
V devíti letech jsem četla ruské básně, ale ty
Zvláštností této školy byla cena za DOBRÉ mi toto zjevení nedaly. Byly to pro ime povídky,
PŘÁTELSTVÍ. Udělovaly ji žačky sány hlaso na jejich rytmický vzlet jsem nehleděla. Jistě
váním. Byl to odznak města Paříže, a kdo
nebyla chyba v ruských básních-později jsem si
chtěl, mohl na něm mít vyryto křestní jméro je velmi zamilovala-ale v dětské duši, která ne
i příjmení vyvolené "dobré přítelkyně".
byla tehdy schopna je pochopit.
Raissa Majtitai-nová
VELKÁ PŘÁTELSTVÍ

KOKAIN ZABÍJÍ

přátelé odposlouchávají jeho telefon. Jednou po
sporu se ženou zapálil byt. Na zed napsal ^'Ko
kain nuže opravdu usmrtit!"a přeřezal si žíly.

Když se koncem šedesátých let rozmohlo v
USA požívání anphetanónň/"Speed"/, objevilo P ŘEDÁVKOVÁNÍ
se varování:Speed zabíjí! Začalo se šeptat, Kokain může být smrtelný v každé formě požívání
že ilusi sebedůvěry, energie a duševní svě a v jakékoliv dávce. Zemřelo dosud sice málo kožesti dodává i kokain, o němž se svět do- kainistů, ale ohrožen je každý, neboř, dosavadní
smrtelné případy nevykazují žádnou pravidelnost.
rnníval, že není nebezpečný a návykový.
Tak se stal kokain-koks-módní drogou.Hvěz "Je nemožné předvídat, kdo na drogu zemře a kdo
dy Hollywoodu, studenti - jej polykali jako ne, "říká Dr.Mark Gold, ředitel výzkumu v nemocni
pralinky. Dodával nadšení a pocit nezrani ci v Summitu v New Yersey."MŮže se to stát hned
telnosti i rozvahy. Byla to perfektní dro napoprvé nebo při x tém požití." Psychiatr téže
nemocnice dovává:"Mnozí zemřou už po malé dávce.
ga uvolnění.
Záleží na odolnosti." U některých lidí chybí
Pak začali kokainisté umírat, např. herci
zřejmě enzym, který drogu odbourává.
Richard Pryor a John Belushi. Sportovci z
Příčinou smrti nůže být zadusení, když už mozek
povolání přiznali, že se kokainu nemohou
neovládá životně důležité funkce, nebo krvácení
vzdát a odcházeli na léčení.
do mozku, když pod vysokým tlakem prasknou žilky
Dlouho si medicina s jedem nevěděla rady.
Po deseti letech uzavřeli vědci svá studia v mozku, nebo alergickou reakcí na znečištění,
a pokusy, zjišťující v nemocnicích a márni přimíchané do drogy. Kokain může vyvolat epilep
cích vlastnosti kokainu. A mohou poopravit tické záchvaty u zdravých lidí či choroby srdce.
rozšířené názory o droze na základě jasných Dá se těžko zjistit, je-li příčinou smrti jen
skutečností: kokain je jedna z nejnebezpeč kokain, nebo i alkohol, barbituráty či heroin.
Tělo jej totiž rychle absorbuje a už se jed nedá
nějších drog vůbec.
PŘELUD Y-HALUCINACE dokázat. Přesto-zdá se-mnoho lidí umírá na předávkování kokainem. V r.1973 byly v oblasti Mia
Kokain, napadá tělo při šňupání, polykáni,
injekcích nebo při kouření. Následkem del mi dva případy za rok, kdy smrt nastala násled
šího požívání jsou chronické bolesti v krku kem kokainu. V r.1984 zavinil kokain ve Washingtoně v 88 případech smrt. Tato fakta lékaře zne
zápal přilehlých dutin, ba i díry v nosní
klidňují, neboř droga je levná a každému dostupná
chrupavce. Droga zvyšuje riziko infarktu,
zvětšuje srdeční slabost. Nedá se vyloučit, A KOLIK RQ Z K 0 S E ?
že vysoké dozy nezanechávají trvalé škody Už na přelomu století věděli lékaři, že droga je
na mozku. Po dlouhé době vede kokain i k
nebezpečná. Na to se pozapomnělo. Sloužila jako
těžkým psychickým poruchám. U silných dá
narkotikum při operacích a někteří pacienti i při
vek probíhají u koksařů čtyři stadia-nadše- malé dávce zemřeli. V r.1914 nebylo sice neléný vrchol - až 30 min.-pak deprese, přelu kařské použití drogy v USA zakázáno, ale na dro
dy až po psychózu. Po dlouhém kouření se
gu se zapomnělo. Teprve v polovině sedmdesátých
cítí kuřák bezvládný a ubitý.
let zahájil vyšetřování o tom, jak droga působí,
Kdo bere jed pravidelně, je po týdnech či státní institut pro zneužívání drog. Podnítilo
měsících jako vyhořelý. U mnohých vznikají ho k tomu stále větší rozšiřování drogy. Z po
těžké psychiatrické problémy až po chronic znatků biochemie a neurofysiologie mohli vědci
ké psychózy. "Dlouho před začátkem psychó vysvětlit aspcň to, že kokain, alkaloid z listů
zy" říká Arnold Washton, ved.Institutu pro tropického keře Eryth roxylum coca, vypíná i pod'
bádání a ošetřování při zneužití drog v
něcuje neurony v centrálním a syrrpathickém ner
New Yorku, "pozorujeme podrážděnost, hněvi vovém systému. Omamuje stejně jako prokain a ji
vost a nedůvěru-především vůči rodině, přá né prostředky pro místní znecitlivění, a to ty
telům a obchodním partnerům." Čím vyšší je části těla, s kterými přijde nejdříve do styku.
konsum kokainu, tím jsou tyto příznaky sil Zároveň ale nervový systém vybičuje. Krevní tlak
nější. Učenci předpokládají, že droga zasa stoupá, tep srdce se zrychluje, stejně dýchání
huje do chemie mozku a vyvolává tak latent a podněcuje se výměna látková. Kokain umrtvuje
ní choroby jako schizofrenii, což by se
tím, že blokuje přenášení nervových signálů,tj.
snad bez chemického náporu nestalo. Ale i brání rozšiřování elektrických inpulsů od jedno
duševně stabilní člověk, přestoupí-li jis ho nervu k druhému. Podněcuje tím, že napodobuje
té hránioe-může dostat paranoidní psychózu. přirozené reakce těla na strach nebo ohrožení,
Ta trvá týdny či měsíce, ale může se změ
totiž připravenost k útěku nebo k boji. Bioche
nit i v chronické onemocnění. Stalo se to micky se to odehrává tak, že se uhnízdí v moleku
42 letému inženýrovi. Užíval asi čtyři mě lárních strukturách podnícených nervů a tak brá
síce denně 3-5 gr kokainu a dostal nutkavé ní, aby se vrátily do neutrálního stavu klidu.
představy. Byl přesvědčen, že manželka a
Rozluštit mechanismus subjektivního působení
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drog-euforie-bylo imohem těžší než ry
ze fysické postupy, ale i zde získali
vědci pozorováním zvířat v laborato
řích několik poznatků. V šedesátých
letech se při pokusech ukázalo hrozi
vé znásobení účinku drogy. Dostala-li
opice, ovládající páku, jistou dávku
kokainu, tiskla páku celé dny, až do
stala křeče a pošla. Vědci to považu
jí za důkaz, že snaha po rozkoši z
drogy je nutkavá.
"Domníváme se,"říká Roy Wise, neuropsycholog chování na Concordia univer
sitě v Montrealu,"že na určitých synapsech se děje něco s dopaminem. Synapse-zapojovací místa mezi nervy-leží
v oblastech mozku, zvaných střediska
rozkoše. Při studiu jednotlivých pří
padů se zjistilo, že imozí "koksaři"
zanedbávají nejen povolání a rodinu,
ale i sami sebe. Např.27 letý vedoucí
prodejny, který napřed drogu šňupal,
pak si ji píchal, říká:"Mám v hlavě
jen kokain. Chci ho mít stále víc a
víc. Po čase jsem se spokojil jen s
jednou dávkou, ale přestat nemohu.
Jednou jsem se začal potit na celém
těle, ztratil jsem vědomí a probudil
jsem se až v nemocnici."
VELKÉ RIZIKO
Psychiatři váhají s tím, aby považova
li kokain za náruživost a to proto,
poněvadž zdánlivě nedochází k negativ
ním jevům při odnětí drogy. "Při symp
tomech name na mysli vždy alkoholiky
v deliriu tremens nebo toho, kdo poží
vá heroin a pak leží udušený v kaná
le," říká Gold. "To se u kokainu ne
stává. Známe vsak změny v chování, od
vozené od mozku a silnou žádost po
droze. Většina těch, kdo žádá pomoc,
saně přiznává odvislost na droze."
Mnozí vědci nyní své názory o odvislos ti na kokainu revidují. Zdá se, že
se vyvíjí i tolerance, která patří ke
klasické definici náruživosti. Je tře
ba stále větších dávek, aby byl člověk"na výši" a expanze prvního použi
tí se už nikdy nedosáhne. Vědci sice
uznávají, že někteří berou kokain ne
pravidelně a v nalých dávkách a ne
škodí jim. Ale už první špetkou se řa
dí "koksař" do rizikové skupiny, z kte
ré se vyvinou náruživci, nebof nikdy
neví, neskončí-li jako ty laborator
ní opice. Dala-li se do pohybu páka
kokainu, nemohou ji už pustit, až se
nakonec zničí. _ „ _.
Podle Gt-ny Maranto

STATEČNOST
Kdo ctevře Teologickou surrrnu sv.Tomáše Akvinského, II.
část 2.dílu, užasne, jak podrobně a důkladně prozkoumal
podstatu jednotlivých ctností a neřestí. Nejdřív s vel
kou pečlivosti probírá pojem určité ctnosti, pak toto
zkoumání rozšíří na jednotlivosti, doplňky a protikla
dy. Používá všech dosažitelných znalostí, aby vysvětle
ní byla jak důkladná, tak srozumitelná a praktická.
Vzorem tohoto nedostižného mistra scholastiky jsou vel
cí řečtí filosofové a také církevní Otcové a následuje
je, stejně jako on sám se stává předlohou pro budoucí
scholastiky v jejich podrobných a často obšírných trak
tátech 0 CTNOSTI.11
Už pouhá skutečnost těchto přesných zkoumání nám úkazu
je způsob, jakým se scholastikové dívali na mravní ži
vot. Ve své etice vycházejí z vůdčí myšlenky, že člově
nemá improvizovat jako diletant, ale řídit a budovat
svůj život podle pevných a jistých zásad jako rozumná
bytost. Proto považovali osvětlení a ohraničení mrav
ních oojmů a zásad za dílo velmi důležité pro správný
způsob života. Věděli totiž velmi dobře, že omyly a se
beklarry v mravní oblasti,často pod vlivem vášní, poma
tou úsudek a způsobí velkou škodu. Každá ctnost se mů
že lehkou úchylkou stát karikaturou a neřest či zločin
si může dodat zdání ctnosti nebo dokonce hrdinství.
Podle křesťanského pojetí má člověk zde, na zemi, pro
cházet pozemskými věcmi tak, aby se nepřipravil o věč
né hodnoty. Ctnosti jsou zároveň duchovní výzbrojí,kte
rá mu dá schopnost jeho úlohu zvládnout.
Vedle tří božských ctností - víry, naděje a lásky -kte
ré jsou rozhodující pro nadpřirozený život duše, exis
tují čtyři základní ctnosti: moudrost/prozíravost/,
spravedlnost, statečnost a umírněnost. Mravný člověk
se musí osvědčit v jejich zachovávání.
V tomto šiku ctností má výjimečnou roli STATEČNOST.
Znamená to upevňovat vůli i proti nejsilnějšímu odporu
který se staví proti plnění povinností a prosazování
dobra. Pojem statečnosti nechápeme jen ve smyslu vojen
ském, neboť zahrnuje v širším smyslu také ctnosti
odvahy a občanské statečnosti.

Max P/iZbxZ£a:Mat and ZčvZčgoutage

KOŘENYEVROPSKÉKULTURY

III.

V třetí části své přednášky na sympoziu
Křestanské akademie v Ellwangen mluví prof.
Mikuláš LOBKOWICZ o třetím pramenu evropské
kultury - o židovsko-křestanském dědictví.

Bez velkého váhání je možno prohlásit, že to
je skutečně kořen naší kultury, a to ze dvou
důvodů; předně proto, že právě křesťanství
vděčíme za to, že ještě a stále vidíme před
sebou podstatu dědictví Říma a Athén, a dá
le proto, že křesťanství nám dalo nejen ne
sčetné nové prvky, nýbrž také očistilo, do
plnilo a přetvořilo to, co jsme převzali od
Řeků a Římanů.

Dnes se naše kultura zdá zcela odkřestanštěná a je to pravda; říká se dokonce, ze žije
me v pokrestonském údobí a kultuře. Přesto
však postačí navštívit na několik týdnů něk
terou oblast, která má sice vysokou kulturu,
ale bez evropských vlivů, jako např.Nepal,a
hned si uvědomíme, že naše evropská kultura,
jez je patrná stejně v Evropě jako v Ameri
ce, je křestanská až do svých posledních
vláken. Nejprve bych však chtěl mluvit o ŽI
DOVSKÉM DÉDICTVf, nebot i z vlastního křestanského hlediska vyplývá, ze křestanské ná
boženství se zrodilo v lůně židovského náro
da. A třebaže - jak říkají kře stáné - radi
kálně překonalo to, co představoval židov
ský národ, přesto jsme všichni jeho dědici,
a to hlubším způsobem, než se všeobecně
myslí.
Tento námět je v určitém snyslu prakticky
nevyčerpatelný. Ale odněkud přece jen musím
začít. Začnu prostým a dobře známým poznat
kem, že židovské náboženství zná jen jedno
ho Boha. Všichni ostatní bohové, kteří ve
skutečnosti jsou jen různými jmény téhož
nej vyššího Boha, bud byli od něho stvořeni,
anebo jsou jen lidským výnyslem. Toto zá
kladní poselství židovského náboženství je
zásadně důležité pro každou kulturu, neboť,
existuje-li jen jeden Bůh, svět kolem nás
není posvátný. Pro Řeka a Římana každý ko
pec a řeka měly své vlastní božstvo; např.
navzdory tomu, že inženýři v Alexandrii mě
li velmi pokročilé znalosti mechaniky, pře
ce jen se neodvažovali příliš měnit přírodu
poněvadž všude byli bohové anebo alespoň
démoni. Řekové i Římané byli v jádře hlubo
ce pověrčiví, přestože dospěli k rozumovému
uvažování a uspořádání lidského společenst
ví. Naproti tomu Židé, protože věřili v jed
noho všemohoucího Boha, který stvořil vše
kolem nás, mohli pohlížet i na ty nejpodi
vuhodnější jevy jako na něco zcela světské
ho. Můžeme to pozorovat již od začátku Ge
nese: slunce a měsíc, uctívané sousedními

kmeny jako božstva, jsou jen svítilny zavěšené
na nebi, aby osvětlovaly zemi a umožnili nám se
stavit kalendář./Gen 1,16/.
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Nepřeháníme , řekneme-li, že to, co dnes nazýváme
vědou a technikou, by nebylo možné uskutečnit
bez onoho jednobožství, na němž se křestané podé
leji se svými předky, Židy. Sprše prohlašujeme,
že vědecké a technologické vymoženosti moderní
doby, které dnes pronikají celým naším životem,
předpokládaly takový typ vědomostí, jehož před
pokladem je řecká filosofie. To je jistě správná
Neměli bychom však zapomínat, že k tomu, aby z
řeckého zkoumání rozumem pochopitelné skutečnos
ti vyplynulo to, co dnes nazýváme vědou, bylo za
potřebí odlišného pohledu na svět, takového, jenž
by chápal jako ryze světské vše, co nás obklopu
je. Jen tak radikální jednobožství, jako je ži
dovsko -křestanské, jež uznává pouze jednoho nad
přirozeného a skrytého Boha, kterého ani prorok
Mojžíš nemohl vidět jinak než zezadu/Ex 32,22/.
jen tak radikální jednobožství mohlo vést k odbožštění přírody, což je předpokladem pro kterou
koliv vědu, jež v sobě zahrnuje technologii.

Takovéto odbožštění světa, způsobené židovským
jednobožstvím, je však doprovázeno něčím ještě
hlubším a odlišnějším. Skrytý a nadpřirozený
Bůh není platónskou idejí dobra, ani poznáním
poznání jako Aristotelův Bůh, ba ani nedílnou
jednotou, z níž vyzařuje každá věc ve snyslu
Plotinova nejvyššího bytí. I když křesťanská
tradice později do sebe vstřebá všechny tyto
řecké a helenistické ideje, i když křesťan bude
mluvit o Bohu jako o Dobru, Poznání a Jednotě,
přesto vše pro Boha Židů a křesťanů je nejpříz
načnější právě to, že je jako my. Přesněji vy
jádřeno je to Bůh, který nás stvořil K SVÉMU
OBRAZU A PODOBĚ. A protože máme v sobě jeho
obraz, protože jsme stvořeni k jeho podobě, ten
to nadpřirozený a skrytý Bůh, tento Bůh-Jiný
/než my/, se na nás obrací slovem. Nůže přede
vším mluvit, a to bylo pro starověké filosofy
jen lidovou pověrou, kterou filosofie již překo
nala. Kromě toho též CHCE mluvit s člověkem, ja
koby ho byl stvořil za svého partnera. Sleduje
ho, dotírá na něho, jedná s ním jako s přítelem
i jako se služebníkem, a to i pak, když člověk
překročil jediný jeho zákaz. Bůh sice proklíná
člověka a půdu po níž kráčí; ale ještě více pro
klíná hada, který člověka svedl a slibuje-ne si
ce muži, nýbrž ženě-, v níž pak křesťanská tra
dice bude vidět jak Pannu Marii, tak Církev, je
jíž je matkou, že jednoho dne rozdrtí hlavu to
hoto Božího i lidského nepřítele. Už tedy vtzv.
protoevangeliu Bůh dává člověku zahlédnout jeho
konečné vítězství. A až se čas naplní, Bůh uzav
ře s člověkem smlouvu, kterou mu slíbí věčnou
věrnost. Tato smlouva se uzavírá s národem,kte
rý si Bůh vyvolil jako svůj lid. Není to však
smlouva s anonymním společenstvím: je to slib,
učiněný každému z jeho členů.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

8.března 1923.
Za pár dní je svatba a Nataša stále ještě pláče. Sehnali jsme pro ně pokoj v ulici Karla
Marxe a zařídili jsme ho. Igor ověsil všechny stěny svými obrazy - a na všech je jen a jen
Nataša.
"Z čeho budeme vlastně žít, Igore?" zeptala se dnes Nataša. "Musíš si uvědomit že od rodičů
nic nedostanu. Musíme si na svůj život sami vydělat!"
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"Ach, nějak pracovat budu, třebas jako učitel..."
"Ale jako bývalý bílý důstojník sotva dostaneš takové místo,"zapochybovala Nataša.
"No - tak budu malovat obrazy."
"A kdo je bude kupovat?"
"Však já už někoho ulovím."
"Ulovíš?"
"Nu ano - nějaké věci prodám. A pak, něco mi pošle maminka, něco Tosja..."
"Tosja?" zeptala se zděšeně Nataša a z očí jí vyhrkly slzy."Chceš-li být mým mužem, nic od
Tosji nevezmeš. Ani ses nezmínil, že jsi od ní bral také peníze."
"Nikdy jsem netušil, že dovedeš být tak zlá!" řekl Igor. Nataša na něho s opovržením
pohlédla.
"To jsi nevěděl? Vždy£ jsi mi vždycky říkal, že mě právě pro tuto zlobu miluješ. A v
tomto případě ses trochu mýlil. To nebyla zloba, nýbrž pouhé konstatování skutečnosti a
je velmi smutné, že ti to teprve musím vysvětlovat."
ť
J
11.března 1923.
Aféra lékařky Andrejevy, která byla zatčena po smrti jedné ze svých pacientek, se stává
stále větší a větší senzací. V divadle se bude konat veřejný proces. Mluvila jsem o tem s
přítelkyní, která je právním zástupcem. Domnívá se, že je to s lékařkou moc špatné, protože
pochází ze šlechtické rodiny. Má čtyři malé děti, snad se tím soudce dá obměkčit!
10.dubna 1923.
Dnes se konal velký veřejný proces s lékařkou Andre jevovou. Já sama tam nešla, nesnáším ta
kové věci. Velké hlediště divadla bylo obsazeno do posledního místečka, přirozeně tam byla i
naše Dunjaša. Podrobně mi všechno vyprávěla:"Nu, vstala, celá v černém, měla bledou tvář a
ruce držela po stranách-takhle." Dunjaša se pokusila napodobit postoj lékařky a sice tako
vým způsobem že jsem se ne zdržela úsměvu.
"Řekla: Jsou takové doby, kdy je všechno zmatené a někdo musí být viníkem. A většinou musí
nést odpovědnost ti, co jsou nejméně vinni. - To řekla. A pak řekla, že to není její vina,
že kemisařka Gulina zemřela. Nemá pořádnou vatu ani jod, řekla. Na ošetřovatelky není spolehnutí-nedělají to, co se jim nařídí. Pak ještě řekla: to vůbec není nemocnice, nýbrž vra
žedná kobka, protože živí a zdraví vyjdou z nemocnice jen ti, kdo mají zvlášE silnou konsti
tuci. A pak řekla: Ano, jsem vinna, ale jen tím, že jsem neřekla, že za těchto poměrů nemů
že žádný lékař převzít odpovědnost! Nu, v tom okamžiku začalo jedno dítě plakat a ostatní
tři se k němu přidaly. Děvčátko, tak roztomilá holčička, snad pětiletá, volala: Mami, mami,
kdy se k nám zase vrátíš? - Nebyla už čtyři měsíce doma, tak dlouho sedí ve vyšetřovací vaz
bě. Děti ji nesměly skoro vidět. Tu zařval soudce: Kdo dovolil, aby tu byly její děti?Hned
odvést! - Doktorka byla dosud úplně klidná, ale ted se začala třást. Pláč ještě ovládla.
Otočila se za dětmi a udělala nad nimi kříž a pak řekla: Už vás asi neuvidím, děti. - Tu za
čaly všechny ženy plakat a také mnoho mužů se dalo do pláče. Prokurátor začal křičet:Obžalo
vaná je představitelka kapitalismu. Ónyslně sabotuje práci sovětských úřadů, je ve spojení
s organizací, která sabotáží a jinými akcemi podkopává autoritu Sovětů. Je šlechtického pů
vodu a proto si vyhledala únyslně nemocnici, kde by mohla zabíjet ženy z lidu.

Takové osoby nenají v socialistické společnosti co dělat, žádám proto, aby byla obžalovaná
zastřelena!"
Doktorka se ani nepohnula; neplakala, nepromluvila, ale byla bledá jako smrt. Nedaleko ní
seděl její muž. Zbláznil se, protože ho v devatenáctém roce chtěli zastřelit a v poslední
chvilce ho prepustili. Říká se ale, že není vůbec blázen, jen se tak dělá, aby ho konečně
nechali na pokoji a nakonec ho opravdu neodstřelili..."
Přirozeně, že byla odsouzena k smrti zastřelením. Hned se telegrafovalo do Moskvy o milost.
Určitě dnes celou noc ani oka nezamhouřím. Nebudu klidná, pokud nebudu vědět, jestli ji za
střelí či ne. A ty čtyři děti, jedno menší než druhé. A ve skutečnosti přece vůbec nic
neudělala!"
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ROZHOVOR

MEZI DVĚMA ŽENAMI
"Víš, kdybych já byla
MEZI DVĚMA MUŽI
cely den v kancelári
"Víš, kdybych byl celý den doma jako má žena,
trochu bych si to zorganizoval. Bekneme: dvě jako můj muž, tak bych
byla večer spokojená!
hodiny domácnost, hodinu nákup, dvě hodiny va Říkává: Ty se svou doření. Nejvýš! A mezitím cist a plést. "
mácností! Myslí si ,že
"To říkám také! Děti už nejsou nemluvňata, le
zou samy po bytě, a co na tom, když jim občas je to med. A sám může
vymění plenky? Jsou i praktičtější plenky,kte osm hodin sedet!"
ré se vyměňovat nemusí. Zena si nemá co narí- 'Právě-to říkám také.
Ta jejich kancelář.
kat. A vůbec..."
"Jistě, vždyt mají všechno. Polévku v sáčku, Tam nemají malé křiklouny a otravy. Ne
kávovar, kuchyňské stroje, pracku - všechno
jsem proti detem-ale
možné. Nemusí přece dvakrát denně luxovat?
A ta troška prádla na žehlení.. .Všechno vyře co je pravda, je prav
da! Páni mají celý
ší organizace. Ale k tomu ženy nejsou. "
den klid, zatím co na
"Ne, to nejsou, vždyt jsou to jen ženy. Ne
tvrdím, že by nic nedělaly. Ale všechno mohou šinec - a vůbec..."
udělat za poloviční dobu a pak - dopoledne ho "Právě, vždyt mají
dinku odpočinku u kávy , odpoledne kafíčko také, všecko; zajímavé povc
láni, kolegy v kance
nějaký ten koláč - a ted by chtěla auto! Kam
láři, s těmi, si mohoi
bychom přišli?"
pohovořit-a mají něcc
"Stejně jako u mne. Člo
z toho světa. Ne ja
věk se celý den nalítá
ko my. Celý den mezi
v kanceláři, je celý
čtyřmi stěnami. A co
uštvaný - a pak by měl když dítě onemocní!
jet autobusem! Při tom
Ale o tom nemají po
je samoobsluha sotva
tuchy! "
pět set metrů od síd
"Ne - to neznají, vždyt jsou to jen muži. Neří
liště! Trochu čerstvé
kám, že by nepracovali. Ale proto nemusejí
ho vzduchu a změna jí
předstírat, že dřoů jako otroci. Vždyt mají
jen prospěje, přijde
pauzy-ani kávu si sami nemusejí vařit, k tomu
na jiné myšlenky. "
je tam slečna! A když se člověk zeptá na auto'.'
"Jistě! Pořád jen bru
"Právě! Stejné je to u mne. Chtěla bych vidět
čet a vyčítat a večer
Emila,
jak pochoduje s chlapcem , kočárkem a
se jen mračit, jako
balíky
prážku
na praní od samoobsluhy. A když
kdyby našinec byl vol
se
pak děcko rozbrečí a nechce dál...Ale ve
ný a nezávislý! Kdyby
dvanáct musí být oběd hotovlKdyby jel busem..'.'
tak pracovala v našem
"Jistě! Neustále vrčet, sedět jako bubák a
podniku! Bože můj! Být
vzdychat a sténat, člověk by myslel, že je
jen pět dní s šéfem!
stařec! Kdyby se tak měl starat jen pět dní o
Ha! Na kolenou by pro
naši práci. Bože můj. Zatoužil by po kanceláři,
sila, aby se směla vrá
to mohu odpřísáhnout!" "Právě! To říkám také.
tit. ""To říkám také,
Jen brblat a vzdychat-to umějí, když se večer
jen nadávat a bručet a
vrátí domů . Tvrdý svět obchodu-pah. Dřina v
naříkat, když přijde
kanceláři-páh! ""Nemají tušení, to znamená dřít
člověk domů. Děti-pah! se v domácnosti!"
Domácnost-pah! Nemají
Ernst Feuerer-Mettler
tušení o dřině v kanceláři!
DAS BESTE aus Reader's Dicpst

REVIZE OMYLŮ

promyšlené, které se pokoušejí naučit moderního
člověka ctnosti a přijímat ji jako světový názor
Ale ti, kdo se snaží učit mravnosti bez nábožen
ství, brzo přijdou na to, že je to úkol nemožný.
Etické systémy sány nemohou zachránit svět, pro
tože působí jen v prostředí náboženském. Dýchají
jeho vzduch, zrcadlí jeho podstatu, vytratí-li
se náboženství, ztrácejí i ony působnost.
ROZUM
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V pravém slova smyslu by nám opravdu mohl dnes
přinést záchranu. Ale v poslední době užívání ro
zunu tak zdegenerovalo, že lidé žádají, aby jim
rozum odpovídal na otázky nesmyslné a nerozurmé.
Všechny tyto metody na úrovni člověka můžeme Jenže význam a snysl rozumu je v tom, aby se ptal
na poslední cíl, na snysl života. Říkáme tomu
zredukovat na čtyři: výchova vzděláním,
ROZUM TEOLOGICKÝ. Přibližně před dvěma stoletími
etika, rozum a rozhodnější předsevzetí.
byl duch člověka z této dráhy přenesen na vedlejVZDĚLÁNÍ
Jistým lidem se kdysi zdálo, že vzdělání pro( ší kolej ROZUMU TECHNICKÉHO. Myslitelé se přesta
li zabývat cílem a účelem, protože to pro ně by
všechny bude spolehlivou branou do nebe na
lo
bud nezajímavé nebo příliš tajeimě skryté a
zemi. Pokusili jsne se o to. Ľneš vidíme,že
soustředili svůj zájem na prostředky, aniž by je
samo vzdělání společnost zachránit nemůže.
Nikdy předtím se lidé tolik neučili-a nikdy dali do souvislosti s tím, nač jsou zaměřeny. V
životě hospodářském byl tento omyl příčinou vzni
se tak málo nepřiblížili pravdě. Dvacáté
ku
kapitalismu - hromadění bohatství, ve filoso
století je stoletím mohutného pokusu vzdělá
fii dal vzniknout pragmatismu - pravdivé je na
vat masy, jaký dějiny dosud nepoznaly. A
přece je to století světových požárů, válek hrazeno tím, co vyhovuje a zdá se užitečným. Ná
a revolucí. Hlavy svých dětí přecpáváme mno sledkem takového znehodnocení rozumu byl chaos,
ha vědomostmi, ale neučíme je žít. Výchovný který si vynucoval nějakou zásadu pořádku. A tak
systém, který se nepokouší usměrnit vůli,ne lidé zavedli totalitní stát, rozum plánovací a
chaos, zavedený do všech oblastí kapitalismem,
může vytvářet lidský charakter. Podaří se
mu snad udělat z lidí "živé naučné slovníky", pragmatismem a liberálním smýšlením, byl falešně
zorganizován tupou a brutální silou. Právo, kte
ale ne odpovědné občany jakékoliv demokra
ré by mělo být diktováno rozumem, bylo znehodno
cie. Vzdělání nemůže člověka zlepšit, neceno na nástroj, jímž se mělo ospravedlňovat vše,
poučí-li ho o pravém smyslu života a o tom,
že musí překonávat těžké překážky, má-li to co se stalo. Filosofie se stala velmi zpuchřelým
ho cíle dosáhnout, mešní výchova a vzdělána opravedlňováním zla. Dies je rozum jako nůž,kte
jsou založeny na sokratovském omylu, že pří rý byl nesprávným užíváním tak o tepen, že už ne
čina zla spočívá v neznalosti dobra a že te ní schopen problémy světa rozříznout. A je tu
ještě další námitka proti tomu, že by rozum měl
dy musíme člověku zprostředkovat vědění,aby
být
léčivým prostředkem: vlivem rozmařilého a
přemohl zlo. Kdyby tomu tak bylo, musel by
příliš smyslného života se rozum otupuje, posu
být každý vzdělaný člověk dobrým člověkem.
zuje nespolehlivě právě když jde o praktické
Víme však dobře, že ternu tak není.
otázky chování. Ani v nej lepším případě nemůže
NOVÁ MRAVNÍ M Č Ř f T K A
It> je druhý universální prostředek, <terý se lidský rozum bez velkých obtíží pochopit plnost
pravdy a přirozené mravnosti. Trvalo celá stale
nám nabízí. Mravní měřítka jsou přistřižena
tí a vždycky při tom proklouzl nějaký onyl.Všich
podle způsobu našeho života. Je to vlastně
pokus, jak změnit definici zdraví, aby byla ni moudří lidé všech dob, kteří se spoléhali jen
na rozum, odkryli jen izolovaný drobeček pravdy
v souladu s nemocí, která je v módě. Jakoby
většinou k tomu došli hodně pozdě. K záchraně
se lékaři shodli v prohlášení: "Onemocnění
člověka je zapotřebí něčeho daleko většího než
srdce a krevního oběhu jsou u moderního člo
věka tak rozšířeně a časté, ze arterioskle- je rozum.
ROZHODNĚJŠÍ PŘEDSEVZETÍ
rosa a srdeční nemoci jsou příznakem zdraví'.’
Někteří filosofové věří, že by nás rozum mohl za
Nebo: "Během svého života onemocní každý člo
věk nachlazením. Docházíme tedy k závěru,že chránit, kdyby při něm stála pevnější vůle a hor
za normálně zdravého můžeme považovat toho, livější snaha polepšit se. Ale lidská vůle je
právě tak málo schopná jako rozum přivést nás na
kdo kýchá a kdo má rýmu. "
Kromě těchto neodpovědných pokusů měnit mě vysokou úroveň nezištnosti, které je k záchraně
řítka skutečné mravnosti podle našich trpas světa zapotřebí. Právě \e vůli je naše nemoc.Kd/
by člověk opravdu mohl z vlastní vůle chtít, stal
ličích rozměrů existují pokusy jiné, lépe
by se světcem a hrdinou, ne zbabělcem a hříšní
kem.

Fulton Joseph SHEEN
Náš svět, který už po několik staletí trávilL
ze zásoby mravních hodnot, dospěl nyní k
vrcholnému bodu své mravní a duchovní s labos
ti. Konečně je přinuoen řešit problém, jak
regenerovat duchovní síly, nezbytné pro ce
lek i pro každou duši. Pokouší se poohléd
nout se po cestě, která by byla bezbolestná
a nevyžadovala revizi jeho oirylů. Svět by
rád našel přirozený prostředek a vyhnul se
tak metodě, jíž užívá Bůh, metodě náročné,
která vyžaduje hrdinství.

Kdo by už dávno takovou změnu neprovedl?
Ale vůle sane si nůže opatřit zdraví
právě tak málo, jako se zlomená ruka ma
že sarra narovnat. Příliš často se má
za to, že vůle je mino nás a do jisté
míry na nás přímo nezávislá, takže v
případě potřeby je možné ji přivolat na
pomoc. Jenže vůle se nedá od nás odlou
čit. Je naším charakterem, souhrnem na
šeho rozhodování a rozhodnutí, je jejich
dědictvím a výsledkem. Protože vůle nej
víc trpí tíhou dřívější nevěrnosti, při
padá jí velmi zatěžko začít nový způsob
života na úrovni čistě lidské. A napros
to to nemaže udělat sama na úrovni bož
ské. Rozdíl mezi"silnou"a "slabou"vůlí
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není právě v oslabené vůli, jako spíše
v nedostatku vysokého, vroucně milova
ného cíle, který vůli vede. Je-li ideál
vznešený, je-li to láska k Bohu, pak je
vůle silná. Je-li ideálem něoo neurčité
ho nebo vůbec nic, pak je vůle slabá.
Protože vůli lákají a vábí naše vášně
či předsudky, potřebuje víc než jen na
ši sílu, aby mohla setrvat v pravdě.
Míč, hozený určitým směrem, setrvává
na své dráze, nepůsobí-li na něj síla,
která by směr změnila. Právě tak vůle.
Chce-li dosáhnout zásadní změny směru,
např.od sobectví k lásce k bližnímu,
potřebuje podnět zvenčí, aby se podří
dila novému ideálu, novému cíli, a vyš
ší hodnotě.
Tato čtyři naturalistická a humanistic
ká řešení se shodují v jednom. Domníva
jí se, že člověk se může nad svou úroveň
pozvednout sám. Když upozorníme ty, kdo
zastávají tento názor, že je k ternu
nutná nadpřirozená pomoc, říkají:"Člo
věk musí stát na vlastních nohou!" Ale
když jsme se rodili, nebylo ternu tak.
Nepřipravili jsme se na svůj příchod,
nepoložili jsme z vlastní vůle hlavičku na hruď své matky. Naše oči nevidí bez světla, uši
neslyší bez zvukových vln, plíce nefungují bez vzduchu. Ani v jediné z nezbytných potřeb
nejsme soběstační!

DOMÁCÍ LÉKAŘI

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V Madarsku bylí odsouzeni dva budoucí knězi
k pěti dnům samotky, protože ve svém volném
case jako vojáci šli na mši svátou. V Maďar
sku trvá vojenská služba 18 městců a za tu
dobu nesmějí vojáci vstoupit do kostela.
Israelský rabínský soud dovolil žadateli,
aby si vzal druhou manželku. Důvod: s prv
ní ženou má jen tři děvčátka a přeje si sy
na. Tbdy dvojženství. Jenže pohlaví dítěte
neurčuje ratka, nýbrž semeno otce. Miohoženstvím se také ponižuje důstojnost ženy.
15. září se konala v známém poutním místě
na Slovensku v Saštíně pout, které se zú-

castnilo asi 20.000 věřících. Poprvé se mezi ni
mi objevili františkáni v hábitech, a to i mládi
muži. Tajná policie si je ovšem hned vyfotogra
fovala. Mladí se celou noc modlili a béhem mod
litby drželi nad hlavami věřících papežskou
vlajku.
Na školách v NDR se povinně vychovává k nenávis
ti. V knize "Obranná rrorálka a vajenská etika v
socialismu" stojí:"Dělnická třída se při svém
boji neobejde bez nenávisti." Berou si příklad
ze sovětské
jenské strategie, kde stojí na s.
306.: "Zaměstnanci vojenských sil sovětských stá
tů se mají vychovávat k svaté nenávisti vůči ne
přátelům."

ZRAŇUJÍCÍ A USMRCUJÍCÍ VINY

jediným cizoložstvím cizoložníkem. Ale kdo jed
nou nevlídně reaguje, není nevlídným člověkem.

Smrtelný hřích podstatně a jiným způsobem poskvr
ňuje člověka. Zabíjí v něm Boží život milosti.
Kdo si myslí, že může zraňující hříchy podceňo
vat, neví, že mohou vést k pozvolnému ochladnutí
lásky k Bohu a pak je těžký hřích jen otázkou
CO
JE
PEKLO?
času a příležitosti.
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Kdo se dopustí těžkého hříchu a nelituje ho,
V jistém smyslu mohou být zraňující hříchy nebez
umírá ve stavu" zatvrzelos ti". Bůh ukázal bo pečnější než hříchy smrtelné; když někdo hluboce
hatě své milosrdenství tím, že nás skrze
padl a pak hluboce lituje, bývá jeho náboženský
Krista vykoupil a do poslední vteřinky živo život obvykle lepší než u člověka prostředního.
ta nám dádá možnost, vrátit se k němu. Kdo Ten se dormívá, že se polepšit nepotřebuje. Tan
tuto nabídku nepřijme, nechce k Bohu, i když to postoj ho nůže ovládnout úplně, zatím co těž
Bůh je stále ochoten se s hříšníkem smířit.
ký hřích člověkem vnitřně otřese a nůže vést k
PEKLO je následek nelitovaného smrtelného
obrácení.
hříchu. Je to"věčné odloučení od Boha"Trest Sv.Augustin právem podotýká: "Když nepovažuješ
nedává Bůh, ale hříšník ho sám chce.
zraňující hříchy za špatné, když se jich odvažu
Bůh má úctu k naší svobodě, proto peklo být
ješ, pak se zhrozíš, budeš-li je počítat. "
MUSÍ. Má snad Bůh těm, kdo ho odmítají,svou To je podstatný bod: můžeme jít nevšímavě kolem
přítoimost vnucovat? Bylo by to"milosrdné"?
Boha a urážet ho nesčetnými "maličkostmi" - až
Boží láska se ukazuje právě tím, že naši
se nakonec o Něho vůbec nestaráme.
svobodu respektuje i tehdy, rozhodneme-li
Kdo tedy nemá těžký hřích, nemusí hned jásat. Ne
se proti Boží vůli.
bot nemůžeme považovat manželství hned za dobré
Anglický spisovatel C.S.Iewis/uveřejňovali
a šťastné, když se manželé nerozvádějí. Tedy ani
jsme od něho Ďáblův kamarád/napsal trefně
dobrý křesťan se nenůže spokojit jen tím, že se
o zavržených:"Co chceš,. aby Bůh udělal?Měl
vyhýbá těžkým hříchům.
by jim dát nový začátek? Ale ten už jim pře
ce dal - na kříži! Má jim odpustit? Ale oni NÁSLEDKY A DRĽHY ZRAŇUJÍCÍCH HŘÍCHŮ
o odpuštění nestojí! Má jim dát svobodu?
I zraňující hříchy, kterých nelitujeme, mají na
To je právě to, co Bůh dělá!"
věčnosti své následky. To, čemu říkáme očistec,
Josef Pieper, významný německý filosof, ta
je vnitřní očišťování duše od strusky, škváry
ké zdůrazňuje, že v pekle jsou všichni dob
zraňujících hříchů, jakési lérovolně : "Peke Iný třes t
cení ran, které náš život mispočívá v tom, že člo
losti neusmrtily. Teprve když
věk nemá to, co sám od
se naše vnitřní bytí utrpením
sebe výslovně odhodiločistce - hlavně silnou touhou
Boha...Závora, která
po Bohu - osvobodí od lhostejzavírá peklo, není ven
nosti a vlažnosti, můžeme se
ku, nýbrž uvnitř. Je ti
plně spojit s Bohem. Dokazuje
tvrdošíjná vůle zavržei
to i Písmo sv./Mak 12,46, IKcr
ců, která zavírá cestu
3,15, Zj.21,27./
k lásce Boží."
U zraňujících hříchů jsou růzBylo by nespravedlivé,
né strpně síly: lehké, vážné,
kdyby Bůh všechny lidi
těžké. I v lidských vztazích mohou povstat malé
bez ohledu na jejich ctnosti či hříchy ob
roztržky, i vážné poruchy, ba velké problémy,kdy
daroval věčnou blažeností. Pak by už život
se lidé tak tak nerozejdou. Jsou tedy i zraňují
nebyl zkouškou a špatní by mohli předem já
cí hříchy, od nichž je jen krůček k hříchu smr
sat. Bůh je milosrdný a spravedlivý zároveň
telnému.
jak nás ujišřuje žalm 84,11.:" Milosrden
Několik příkladů těžoe zraňujících hříchů, které
ství se potká s věrností, spravedlnost a
musíme brát vážně: značná krádež, ke které jsme
mír se políbí. ”
přinuceni, řízení auta v částečně nezaviněném
HŘÍCH SMRTELNÍ A ZRAŇUJÍCÍ
opilství nebo tak neopatrně, že ohrožujeme druhé
Co není "smrtelný hřích" je "hřích zraňují Těžká urážka ve hněvu, navyklé kletby/rouhání je
cí" nebo také "všední","lehký". Zraňující
hřích smrtelný/, nedbalá práce v povolání, zbabě
lost při vyznání víry, nezájem o potřeby druhých
hříchy narušují společenství s Bohem, ale
neničí je. To ovšem není důvod, abychom
I při zraňujícím hříchu zůstáváme daleko za tím,
zraňující hříchy nebrali vážně.
čemu nás Bůh učil. Kdo je lehkovážný, zvykne si
Mezi smrtelným a zraňujícím hříchem není roz pomalu na duchovní špínu, jako ten, kdo se nemy
díl ve stupni, ale zásadní, podstatná ndliš- je. Písmo varuje: "Kdo myslí, že stojí, hled,
nost. Např. vraždou se stává člověk vrahem, abys nepadl." / 1 Kor 10,2/.

Minule jsme uveřejnili z katolického kalen
dáře pro mladé KOMM MIT o zpovědi. Nyní
autor píše o rozlišováni těžkého a zraňují
cího hříchu a o jejich následcích.

zatímco CARIHRADSKÝ neboli BYZANTSKÝ obřad se
uchoval bez velkých změn v autoke-Fálních církvích,
které
se v následujících stoletích vyvinuly z
Obřad obyčejně znamená uspořádání oficiál
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ních modliteb nebo směrnici, danou autori patriarchátu cařihradského.
Je
také
nutno
poznamenat,
že
ALEXANDRIJSKÝ
i
tativně pro liturgický úkon, který dostává
svůj veřejný a konkrétní výraz v bohoslužbě ,ANTIOCHEJSKÝ obřad, když tyto komunity zůstaly
- tj.
I když nedostatek dokumentů v prvních dvou věrné v záplavě křistologických herezí
stoletích nám brání určit přesně, jakých a věmé efeskému a ch alce donskému sněmu, byly po
zvolna nahrazeny liturgií cařihradskou, která mě
kolik způsobů používal tehdy křesťanský
la tu přednost, že to byla bohoslužba císaře a
kult, již ve 3.stol.máme náznaky různých
dvoru,
a proto jí dávali přednost císařští úřední
způsobů bohoslužeb ve třech římských metro
polích: v Římě, v Alexandrii a v Antiochii, ci, takže od středověku alexandrijská bohoslužba
Ve 4.st.již můžeme rozlišovat skutečná li byla užívaná jen u monofysitS v Egyptě a v Habeši,
a bohoslužba antiochejská se uplatnila u mono-fysi
turgická území, která se vytvořila podle
tů v Sýrii, Palestýně a Mezopotanii, a také u Mavelkého politického rozděle
ronitů, kteří však zavedli nějaké
ní v té době, a ve kterých
úpravy.
převládaly ony liturgické
Těm, kdo se vracejí k jednotě s ka
formy, které jsou základem
tolickou Církví, Svatý Stolec pone
dnešních obřadů.
chává vždy vlastní obřady, ovšem po
Na Západě všeobecně převlád
opravě některých nesprávných výrazů.
la bohoslužba užívaná v Ří
Tato zásada, které vděčí velká růz
mě. Také starodávný GALIKANnost obřadB v katolické Církvi,byla
SK obřad, velmi rozšířený,
už vyjádřena sv.Lvem IX.,když na
který poskytl místním litur
psal Michalu Cerulariovi :”Ví přece
giím, ba i ŘÍMSKÉ bohosluž
římská Církev, že různé místní a
bě některé prvky, byl nahra
časné zvyklosti nepřekážejí spáse
zen v době Karla Velikého
věřících,
jen když jediná víra ko
římským obřadem. Podobně i
nající s láskou dobré skutky, jak
obřad římský v XI.st.nastou
jen může, doporučuje všechny jediné
pil na místo obřadu MOZARABmu Bohu./Mansi XIX, col.652/.
SKÉHO, který se vyvinul z
Všechny křesťanské společnosti, pa
obřadu galikánského a který
třící k východnímu římskému císař
potem v XVI.st.obnovil kar
ství,
mají mnoho společného ve svém
dinál Ximenes v jedné kapli
zákonodárství, poněvadž mají svůj
toledské katedrály. V milán
základ v ekumenických koncilech,ve
ské arcidiecézi dosud exis
starodávných partikulárních konci
tuje obřad AMBROZIÄNSKÝ, zno
lech a v císařských zákonech, týka
vu uspořádaný sv.Karlem Bojících se církevních záležitostí
rome jským.
ještě před rozkolem. Když nastal
Různé zvláštnosti místních
rozkol, z různých příčin - násled
obřadů zrušil TRIDENTSKÝ
kem
hereze nebo přechodu k autokeSNÉM, když se nemohlo doká
falii/samostatnosti/se vyvinuly
zat, že trvají aspoň dvě stě
různosti v zákonodárství, avšak oby
let; takové zvláštnosti si
čejně v druhotných věcech. Zákono
zachovaly jen některé řehol
dárství Chaldejců a Arménů se utvá
ní společnosti, napŕ.domini
řelo mimo rámec římského císařství
káni a kartuziáni./Myslim,že
a proto podstoupilo daleko větší
i ti se po II.Vatik.sněmu
rozdílnost ve vývoji než jiné orien
přizpůsobily římskému obřadu./
tální obřady.
VÝCHODNÍ OBŘADY
Je tedy pět původních orientálních
Ve východním obřadu je pět
obřadů: antiochejský, alexandrij
hlavních liturgií; tři jsou
ský, byzantský, chaldejský a armén
v rámci římského císařství:
ský.
Antiochie c Jeruzalémem, Ale
OBŘAD ANTIDCHEJSKÝ
xandrie, a Kapadocie s Cařihradem; dvě jsou Antiochejský obřad se nejdříve uchytil v Jeruza
na okraji císařství: syrsko-orientální v
lémě, potom hlavně v Antiochii, rozšířil se po
Mezopotámii a v Persii a arménský, odvoze Palestině, Sýrii a severní Mezopotámii a v druhé
ný od obřadu kapadocko-cařihradského.
pol.XVII.st.se dostal do části Malabaru.
ALEXANDRIJSKÝ OBŘAD se rozvinul hl.v Habeši Stal se také obřadem křesťanů patriarchátu
kde se však nevyhnul vlivu antiochejskému,

ZNÁTE CÍRKEVNÍ OBŘADY?

antiošského Řeků-Melchitů, kteří zůstali
věrni chalcedonské víře až do doby, kdy
cařihradští císařové v X.stol. částečně a
dočasně se zmocnili území Syrie. V pozděj
ších stoletích však byl tento ritus u ŘekůMelchitů nahrazen ritem byzantským. Maroni
te si podstatně uchovali ritus antiochejský, avšak s některými úpravami ve sm/slu
latinském, pokud jde o některé liturgické
texty a vnější forny. Tento obřad se konal
zpočátku řecký a syrsky, nyní se slaví jen
syrsky a některé části arabsky, hlavně u
Sýrů a Maronitů. Malankarští věřící, totiž
katolíci antiochejského obřadu v Indii, re
citují některé části v řeči malayalam, což
je lidová řeč tohoto kraje.

nazývá perský. V 17.stol.v filme pro něj převládl
název chaldejský, avšak v krajinách obývaných
Chaldejci se dává přednost názvu syrsko-východní.
Tento obřad přenesli misionáři z Mezopotámie do
střední Asie, do Cíny a do Indie, a zachoval se
v Malabaru, kde převzal některé změny z latinské
ho obřadu, pokud jde o vnější -formu a některé
texty. Dnes používají Malabárci i lidové řeči.
Katolíci a rozkolníci si však zachovali syrštínu
kterou píší a vyslovují poněkud jinak než v Sy
rii. V Mezopotámii se v některých kostelích ujal
zvyk číst výňatky z Písma sv.a některé jiné čás
ti arabsky.
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OBŘAD
ARMÉNSKÝ
Arménský obřad se vyvinul z textu antiochejských
s velkým vlivem textů byzantských, avšak velká
část je původní už od nejstarších dob. Ve stře
OBŘAD ALEXANDRIJSKÝ
se dělí na dvě odvětví. Lblatnil se výlučně dověku, kdy "katolikos" ze Sisu byl ve spojení
v Egyptě až do 10.stol., jak u monofysitů, s římskou Církví, byly zavedeny některé vnější
tak i u Řeků-Melchitů; avšak Řekové-lie leh i- •formy latinské - jako mitra a berla - kterých
té v Egyptě, opustili podle vzoru těch, co používají také gregoriáni/pravoslavní/. Litur
gická řeč je klasická arménština, úřední řeč v
bydlili v Sýrii, tento obřad, a zavedli
p_
PLANNER
obřad byzantský. Zatímco ve staré době li Arménii v V.StolBtí.
turgické texty alexandrijského obřadu se
četly jen řecký nebo kopticky, po moslimské
okupaci se znenáhla zaváděla arabština.Kop
tové, monofysité i katolíci, používají tex
"... Podle všech pra
tů, ve kterých zůstaly úryvky v řečtině,ale
menu měli sv. Cyril a
stále se množí části pronášené arabsky.
Metoděj užší kruh
V Habeši prožila alexandrijská liturgie hlu
spolupracovn íků: Kli
boké změny, obohatila se však mnohými nový
ment Ochridský, Naum,
mi texty, které prozrazují vliv textů an
Sava, Angelár, Gorazd a
tioche jských a které byly převzaty hlavně z
se sv.Bratry tedy jich bylo
arabských překladů. Habešané, monofysité i
semd. Proto se nazývali"svat ŕ sedkatolíci, používají liturgickou řeč”ghéez",
mipočetníci". Běžně byl hlavou sv. Cyril,
což byla úřední řeč již v V.st.,kdy se v
ale na obrázku je hlavou Metoděj, protože jako
Habeši pořizovaly první překlady biblických
arcibiskup byl hierarchickým tvůrcem slovanské
a liturgických textů.

Dopisy

OBŘAD CAŘIHRADSKÝ ČILI BYZANTSKÝ
Tento ritus, který se na západě často na
zývá obřad řecký, se vyvinul v Cařihradě,
ve staré Byzanci hlavně z ritu antiochejského, ale s některými prvky, pocházejícími
z Alexandrie a z Kapadocie. Liturgické tex
ty cařihradské se během staletí překládaly
do lidových řečí národů, které náležely k
pravomoci patriarchů v Cařihradě, Antiochii
a v Alexandrii a které vyznávaly víru chalcedonskou, a tedy do staré řeči gruzinské,
staroslověnské, do arabštiny, potom do ru
munštiny a nejnověji u rozkolníků do mnoha
jiných řečí, jako do japonštiny a angličti
ny, aby jich mohli používat s užitkem křes
ťané, které patří ke komunitám ruského pů
vodu.
OBŘAD SYRSKO-VÝCHODNÍ ČILI CHALDEJSKÝ
Tento ritus se vyvinul nezávisle na staro
dávném císařství Sassanidů a proto se také

církve tj.kostela on; Cyril je stranou jako
"ideolog" - kdežto základem vykoupení je svátostnost - sacrament alitas ľ'

"Na místě je přešťastný, pokud jde o bydlení,
jídlo, pracovní náplň a tak podobně, ale nešťast
ný je ohledně prostředí. Na Moravě se cítil mno
hem, mnohem lépe. Totiž vlastní spolubratři se
mu vyhýbají. Na Moravě to nebral v úvahu, či vy
světloval si to"dálkou". - Jsou tu např.v místě,
ale nezajdou za ním. Bojí se. Bojí se navštívit
ubohého těžce nemocného důchodce, aby jim to kád
rově neublížilo. To je magorfantasie, co?"
CSSE
"V pátek jsme tu měli velkou slávu, oslavu 100
výr.posvěcení kostela sv. Václava na Smíchově.
Slavnou mši sv.měl pan kardinál Tomášek i pro mluvu, dosti dlouhou a hlavně hezkou a trefnou.
Je to bezesporu štramák - i kdyby byl o dvacet
let mladší, lidé mu tleskali, dostal spoustu
květin..."
ČSSB

MANŽELSKÁ LÁSKA
V minulém půlstoletí se často debatova
lo, konferovalo a psalo o křesťanském poje
tí manželství. Výsledek? Vývoj šel nečeka
ným, vlastně opačným sněrem, než se předpo
kládalo. Spousta mladých lidí i z křesťan
ských rodin žije provizorně, beze sňatku,
dokonce ani civilního. Ale i manželství
stárnoucích, ba starých lidí se rozpadávají
a dochází k trapným rozchodům. Pravý opak
toho, oo chce od rranželství Kristus: aby už
nebyli dva, nýbrž jeden ve dvou.

ním. Je to slovo "agapé", překládané obvykle jako"křesťanská láska "-míní se tím obvykle jen
křesťanská láska charitativní-dobročinná
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2. 00 JE VLASTNĚ AGAPÉ? - Je to dar srdce, zalí
bení v tom, koho mílujene. Je to oboustranný
vztah dvou bytostí, vzájemně se dávajících jed
na druhé, hledající štěstí ve sjednocení. Hle
dání se zaměřuje na dobro a radost toho druhého.
V hloubi srdce vytušíme, co druhého těší nebo
zarmucuje. Z toho pak vyplývá jeimost a takt
v chování, snaha dávat přednost štěstí druhého
před štěstím vlastním. Znamená to snad, že ta
ková láska zamhuřuje oči nad chybami druhého?
Snad. Částečně. Pravá láska má být totiž jasno
zřivá a nepřehlíží, co je na milovaném rušivého.
Chyby druhých se dají vidět dvojím způsobem:
Mohou se wtknout nešetrnými slovy, které poko
řují. Jasnozřivá lás
ka umí najít povzbudi
vé slovo, na jehož
pomoc je možné se
spolehnout.

PODMÍNKY
Jaký svazek, jaké pouto musí být mezi mu
žem a ženou, aby mohli Kristův požadavek
uskutečnit? Právní spojení nemá sílu, aby
za jistých okol
ností a v urči
tých situacích
přiměl dva zne
chucené lidi k
dalšímu spolu
3. OTEVŘE-LI SE LID
žití. Katolíci
SKÁ
LÁSKA MILOSspoléhají na svá
TI, dostává nové zna
tostnou sílu a
ky: snysl pro úctu
přece se stává,
a respekt, smysl pro
že i oni se roz
krásu.
Je vidět úzkou
cházejí a zatě
souvislost mezi čis
žují svůj život
totou a jeimostí a
bud osamělostí
mezi nečistotou a
nebo dalším
vulgárností. Při ne
svazkem, kterému
vyhnutelném napětí
nemůže Církev
vyrovnává rovnováhu
svátostné požehnat. Nejvíc spoléhají na
vždy ten, který vždy a všude a ve všem ró na
lásku, která přivábila muže a ženu, obšťast
paměti co nejvyšší úroveň lásky.
ňuje je a stává se výhradnou náplní jejich
4. OPRAVDOVOU AGAPÉ MUSÍ ŽIVLT A POSILOVAT B&h
života. Láska, o které se zpívají milióny
nic neříkajících písní, obsah gramofonových Bůh je láska. Křesťanští manželé mají svátostí
desek, tedy láska ekonomická, na jen lidské manželství účast na Boží lásce k lidem, na ta
úrovni. Je to sice krásná věc, ale má-li vy jemství Kristově, který láskou obrací člověka
trvat musíme ji vykoupit a chránit před je k Otci.
jími démony: naším egoismem, vulgárností a Ve svátosti manželství nacházejí manželé spo
pomíjivostí. Nej spolehlivějším ochráncem
lehlivý základ pro svůj vztah manželské lásky.
lásky je Kristus-Spasitel-Ochránce.
Od okamžiku, kdy jeden i druhý začnou považo
■
vat za požehnání, setrvají-li v lásce Boží, do
1. U rmohých nekřesťanů irá lidská láska vy
stávají sílu růst ve vzájeimé, hluboké, věrné
sokou kvalitu a naopak, mnoho křesťanů se
a šťastné lásce. Jejich svazek se stává věrným
zpronevěřuje milosti, danou svátostí manžel
obrazem velikého tajemství Krista a Církve,
ství. U křesťanů často chybí to, co obdivu
tajemství lásky stále se prohlubující nejen k
jeme u nekřesťanů: síla vzájeimé oddanosti
sobě navzájem, ale především vděčné lásky k
a přitažlivosti, velkomyslné odříkání, za
Ježíši Kristu, který jim už zde na zemi umož
líbení, věrnost a oboustranná vděčnost.
ňuje prožívat v náznaku to, co je připraveno
Kristus však žádá daleko víc. Pokud lidská
jeho věrným na věčnosti.
láska nemá před sebou a nad setou živý po
žadavek, aby přerostla sama sebe, zůstává
K rozjímání z Nového zákona - Marek 10 2-16.
křehká, ohrožená nebezpečím únavy, opotře ’'Přišli k němu také farizeové a zeptali se ho}smi
bování, lhostejnosti, beznaděje.
li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést
Křesťanský slovník má slovo pro lásku, kte do úzkych..."
rá vede k naplnění touhy :aby dva byli jed- Paroles pour 1'Eucharistie, Achille Degeest OFM
Paris 1978, str.244-248

Všichni víme, že když proděláme velkou bolest,
zármutek, zradu, pak vše, co konáme, chůze, pří
Jsou toky, tekoucí jako potůček, z tezí pozo chod, denní život, je plné přítomnosti i bolesti
rovatelný v korýtku louky, jsou jiné, které z nepřítomnosti. Stejné je to s velkou radostí:
bohatě vytrysknou ze studánky, neboř. podzem můžeme dělat cokoliv, oo jen chceme...a i hrnce
ní přehrada tam shromažďuje ohrormý tlak vo a pánve v kuchyni jsou plné radosti z naší rados
dy. Podobné je to se Starým zákonem: obvykle ti. Tak je to při smutku či bolesti nebo v rados
je to postupný, ba váhavý vstup do Božího ta ti. Tedy tak se setkává Abraham s Bohem všude a
jemství. Ale přesto se může v nějakém člově stává se skutečností to, oo napsala později sv.
ku nebo události zhustit a nahromadit víra, Te režie, klasická věta, kterou nikdy nikdo nepře
která je nevyčerpatelná. V zákrutech knihy koná: 'Přátelské setkání s Bohem, při čemž člověk
Genese se objevuje praotec naší víry Abraham ví, je ho Bůh miluje." Abraham má už připravené
jako hluboká, nesrovnatelná víra; na něho se srdce, vždyí už Bohu naslouchal a poslouchal ho.
soustředují a z něho tryskají staletí, ba
Je to úplný opak Adama, který se tak hloupě scho
tisíciletí výzkumů, které jsou tak nedosta vával a před Bohem utíkal. Abraham je ve stavu
tečné, že se podobají koktání a zadrhování. TOUHY po přátelském setkání.
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Na první pohled nic mimořádného:"Abraham pro'"A tam vzýval Jahvovo jméno,"/Gen 12.6/.V tomto
šel zemí až k mestu Svahem, až k terebintu vzývání je celá Abrahamova modlitba, žádná slova.
more...A Jahve se zjevil Abrahamovi a řekl To ne. Ani osobní modlitba, která škemrá a zapří
mu:"Tuto zemi dám tvému potomstvu..Odtud sahá či ponižuje se před tak velkým Bohem. Už dáv
postupoval Abraham do hor na východ k Bet
no, dávno předtím je věrný Ježíši, a"rmoho toho
Elu a rozbil tam svůj stan. Bet El na západe, nenamluví."/Mat 6, 7/. Ba ani si nic nepředstavuje
Aj na východě, a tu vystavěl Jahvovi oltář a Prostě vzývá jméno Nejvyššího, zná Boha jako Bo
vzýval Jahvovo jméno."/Gen 12,6-9/.
ha, snaží se být stále v jeho přítomnosti. Klaní
•
se, ale ne myšlenkovou formulí:"Ty jsi, kdo ne
Abraham tedy všude stavěl oltáře. Stavět
jsi nic jiného než Bůh."
oltáře! To pro nás přece není! Jaký to mů
•
snysl? Abraham se na své kočovnické cestě,ve Tohoto Boha Abraham přece dosud tuze ne znal: El
svém běžném i pohnutém životě, při svém putožaddaj - Bůh na horách - řekli bychom horal, kte
vání setkává s Bohem. A pak čteme: "Abraham rý bydlí na nej vyšších vrcholcích. Teprve po Moj
se vrací na místo, kde dříve postavil oltář žíšovi bude Boží jméno bohatší, ale oo na tem?
a tam vzýval Jahvovo jméno."/Gen 12, 4/.Pro Při vzývání jeho jména jo důležité zasáhnout Bo
Abrahama je tedy celý svět/dub, kameny/kate- ha v tom nejosobnějším, čím je. I když vůbec nic
drálou, celý svět je chrámem Božím...
nevím o Boží velikosti, už to, že řeknu.:můj Bože!
•
nebo :jiežíši! nebo :Přijd, Duchu svátý!už to mě uvá
Předpokládá to stav modlitby. Ani ne tak
úkony modlitby, ale stav, v němž se můžeme s dí do Boží blízkosti a to nejen cítěním, ale sku
Bohem skutečně všude setkat. Je-li modlitba tečné. My, ubozí tvorové, můžeme vzývat Boha ne
setkáním s Boží přítomností, je nutné, aby jen jako Abraham, jako Boha v nepřístupných ho
chom byli stále pozorní a bdělí a ve stavu rách, ale docela zvlášE jako sv.Pavel, totiž jáco
poslušného přátelství, vždyt putování je ces."Otce našeho Pána Ježíše Krista"/2 Kor 1,3/.Vzý
ta, konaná na Boží příkaz: "Abrahame, vyjdi vat toho, jehož nás Ježíš naučil jmenovat Otcem:
ze své vlasti! "/Gen 21,12/. Teprve v zaslí "Otče, oslav své jméno!"/Jan 12,28/... A právě
bené zemi a teprve po projevu poslušnosti se pro toto jméno Ježíš zemřel!
Vzývat Boží jméno znamená zajistit si tak zásah
setká Abraham s Bohem opravdu...
stále přítomné Boží lásky. "Zjevil jsem tvé jméno
První modi i tbou po
lidem."/Jan 17,6/.. .to jméno, které je láska:
ľ
P. JAKUB L 0 E W
dlouhé dny a puto
"Talc Bůh miloval svět, ze poslal svého jednoroze
vání je mlčenli
ného Syna... "/Jan 3,16/.
,
°
Otče našeho
vá pozornost
Pána Ježíše
a přilnutí k
Krista, tys
Bohu. Obojí
r víc než Abra
skvěle usku
*ham a než
tečnil Ježíš
Izák neušet
slovy: "Můj
řil svého
Otec mě nik
vlastního
dy nenechal
Syna, jak te
samotného,
dy bys nám
protože
s ním nedal
stále ko
všechno
nám to, co
ostatní?
se mu líbí."
/Řím 8, 32/
/Jan 8,29/.

ŠTASTNÝ EXULANT

BŮH A NAŠE DÍTÉ
K POZN&rf vfpy POTŘEBUJE SLOVA
vfRy. - Někdy říkají rodiče; "O Bo- KRISTUS
hu a víře budeme mluvit s dítětem NÁŠ
PÁN
až doroste." Avšak dítě potřebuje
už v ranném věku, aby se s ním
mluvilo o Bohu a náboženských vě
cech. Vždyí. při křtu do něho vlo
žil Pán semeno víry a to se musí
rozvíjet od doby, kdy dítě pozná
vá přirozené věci. Bůh sám se
zjevil lidem jak tím, že k nim
mluvil, tak svými skutky. Církev
nás povzbuzuje, abychom oživovali
víru v srdcích lidí tím, že jim
zprostředkujeme jeho Slovo.

JE

NAŠE
VÍRA

JEŽÍŠ KRISTUS HLÄSÄ
KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ pp
Ježíš Kristus je
Syn Boží, který se
stal z lásky k nám
člověkem. Napred žil
Ježíš skrytě v Naza
rete. Je to pro nás
příklad života po
slušnosti, chudoby
a práce; pak začal
hlásat Království
Boží svými kázáními
a zázraky.

CO UČIL KRISTUS 0
MLUVME S DÍTĚTEM O BOHU !
KRÁLOVSTVÍ božím ?
využijme všech příležitostí, kte
Ježíš Kristus učil:
ré se vyskytnou, abychom svou ví
l.Chee osvobodit člo
ru před dítětem ukázali a vyznali
věka z otroctví zlého
I jemu musíme dát příležitost o
ducha a založit Krá
té^o víře mluvit. Máme dítěti např
lovství Boží,
krátce vysvětlit náboženské sym
2.musíme se obrátit
boly, které vidí na obraze, máme
mu říci, proč se chováme určitým a věřit jeho radostnému poselství.
způsobem při modlitbě nebo v kos "Obratte se a věřte evangeliu. "/Mk 1, 15/. "Hledejte nej
tele, proč děláte různé pohyby,
prve Království Boží a jeho spravedlnost; ostatní vše vám
např.kříž, bití v prsa, pokleknu bude přidáno. "/Mt 6,33/. Radostná zvěst se nazývá "evange
tí aj. Stejně vysvětleme význam
lium"; obsahuje slova a činy Kristovy.
náboženských obřadů a slavností.
Snažme se, aby se dítě vymluvilo, co Sekl ježíš o svím učení?
Ježíš řekl:"Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. "
náboženské události nají na něj
velký vliv. Účastně poslouchejme, /Mt 24,35/.
ptejme se, doplňujme jeho poznat Učení Kristovo přichází jako SLOVO z úst nebeského Otce;
ky. a£ se vyjadřuje bez zábran,i Tfen žádá, abychom radostnému poselství uvěřili a podle
když se nám leccos zdá směšné či néj žili. Ježíš, jako Syn Boží, miloval Otce v nebi nade
samozřejmé nebo dokonce pohoršivé všecko a splnil jeho vůli - a to je pro nás největší vzor.
Dítě to neví, musíme je usměrňo "Já jsem cesta, pravda a život. "/Jan 4,31/. Byl poslušiý
vat. Ptejme se sami na jeho ná
až k smrti kříže.
B
zory, co při náboženských úkonech
Co řekl Ježíš o oslavení svého Otce?
cítí, abychom znali jeho osobní
Ježíš řekl: "Můj pokm je, abych konal vůli toho, který
reakci. Vysvětleme mu, kdy je
mě poslal. "/Jan 4,31/.
možné se chovat v náboženských
věcech spontánně, volně, kdy a
Máme se tedy i ny poslušně modlit k Bohu:"Staň se tvá vů
proč je něco přesně určeno - např, le jako v nebi, tak i na zemi."
při mši svaté, při zpovědi, nebo
udělování jiných svátostí, či svá JEŽÍŠ JDE ZA ČLOVĚKEM JAKO PA SÝŘ
tostin- Svět nůže být v pořádku jen když posloucháme Pána světa a
žehnání žijeme podle jeho evangelia. Proto se Ježíš ujímal zvláš
a svěce tě hříšníků a chudých. ■
ní.
JAK NÁS VŠECHNY JEŽÍŠ K SOBÍ VOLÁ ?
Tak se Ježíš praví: "Pojdte ke mně všichni,kdo se lopotíte a jste
postup obtíženi a já vás občerstvím. "/Mt 11,28/.
ně se
známí s Ježíš jde jako dobrý pastýř za ztracenými ovečkami, ohro
nábožen ženými a zbloudilými. Posiluje ty, kdo mají dobrou vůli,
na pastvinách pravdy a života. Jeho milující srdce je plné
skými
pravdami a slitování.
naučíme ho NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO - SMILUJ SE NAD NÁMI !
abecedě ví
ry.

MALOMOCNÝ

řeč, vyhnul se každé zmínce o těch hrozných veče
rech a říkával: "Pán Bůh byl ke imě hodný. Dovedl
ně
do Karači a našel jsem zase maminku. "Tentokrát
Tento příběh je svědectvím, jak prožívaná
ho zahlédla na poušti karavana. Naložili vysíle
Kristova radostná zvěst nůže změnit osud
né dítě na velblouda a bezejmenného složili v na
člověka v surových podmínkách primitivního
ší nemocnici. Takové případy se stávaly. Uložili
světa, jak zlidšíuje a přeměňuje "tvářnost
jsme nemocného, na otázky došlo později.
ženě". Příběh vypravuje lékařka z leprosa
V první chvíli jsem Hašima považovala za starce,
ria v Karači, sestra Ruth.
Haším se narodil a vyrůstal v jedné z rybář tak byl malomocenstvím zpustošený. Dcmluvit jsme
se nemohli, Hašim neznal urdu, já zase neznala
ských vesniček na pobřeží Arabského moře.
jeho mateřské nářečí. Ani nám do řeči nebylo.
Vesnička ztracená na kraji světa, mezi ne
Chlapec byl nemocí k smrti zchvácen, k lepře se
konečnem modrého oceánu a nekonečnem píseč
né a skalnaté pouště, život se soustřeďuje přidaly ledviny, naděje na uzdravení žádná. Byla
jsem svou bezmocností velmi nešťastná, když jsem
kolem pramene sladké vody, který vyvěrá ve
viděla a věděla, jak chlapec trpí a já mu nemohu
skalách. Kdybychom měli jedním slovem vyjád
řit, jak na člověka působí okolí vesničky, nijak ulevit.
Jak se stalo, že přežil, lékaři nechápali. "Boží
co nají moře a po uší společného, řekli by
rozhodnutí,"říkával té záhadě Hašim.
chom: úžasné - velkolepé. A člověku nepřá
Ľneš? Ľneš pracuje jako pomocná síla v naší ne
telské. Koho vyvrhne vesnička ze svého spo
mocnici a má před svatbou. Den, kdy ho lékaři pro
lečenství, ten je ztracen. Zbývá mu zemřít
za uzdraveného, oslavil velmi pěkně. Ze
na poušti nebo v moři.
.
23 hlásili
svého skroimého výdělku uspořádal malé pohoštění
Haším onemocněl, když mu bylo sest let,
pro všechny, lékaře a ostatní personál zanesl
Zpočátku se nemoc dala utajit. Ale když mu
kvety. A zasnoubil se. Zažil ještě jednu těžkou
bylo osm, byla nemoc příliš zjevná: oteklá
chvíli, když jsme se s ním vydali do jeho vesni
tvář, znetvořené uši, boláky na rukou i na
ce, která ho před lety odsoudila k smrti v pouš
nohou. MALOMOCENSTVÍ. Maminka sice skrývala
ti. Byla to vlastně jakási kontrola, nejsou-li v
chlapce v chýši, ale oo se dá utajit v hro
tom kraji další malomocní. Hašim jel s námi jako
mádce dvaceti, třiceti chatrčí, kde je je
tlumočník. Zastavili jsme se u představeného ves
den odkázán na druhého a lidé si vidí nejen
nice a ptali se po nemocných.
do úst, ale i do svých osudů.
"U nás nic takového není,"spěchal s odpovědí ná
Hašinův život se stal nesnesitelný. Sotva
čelník," poslední tu byl před lety, byl jsem ješ
nějak vyklouzl mamince z rukou a chtěl se
tě kluk - Rzuzův syn to tenkrát byl, jak se ale
přiblížit ke hrám svých kamarádů, svištělo
jmenoval?" "Hašim, "řekl tlumočník mateřským náře
mu kolem uší kamení a nejednou zasáhlo je
čím, "a já jsem to."
ho znetvořenou hlavičku. Lidé zaháněli do
Zpráva se bleskem roznesla po vesnici, sběhli se
bolestné osamělosti malého chlapce, kterého
podívat se na ten neuvěřitelný div. Hašim, které
už ani maminka nemohla uchránit před krutým
ho jsme kamením zaháněli od svých her? A neroztr
losem: vesnice vyhnala malého Hašima mřít
hala ho v poušti dravá zvěř? A je "asistentem"bív poušti.
lé kékařky? U večerního ohně mu dali čestné mís
Nejstarší bratr mu daleko od domova ulepil
to, připíjeli z jednoho džbánu a Hašim musel ne
jakous takous chatrč a slíbil, že mu bude
ustále opakovat svůj podivuhodný příběh. A ráno
donášet vodu a trochu jídla, pokud ovšem
přišli dva, kterým se dosud podařilo nemoc tajit
nebude řádit písečná bouře.
Do každé vesnice na pobřeží nás předcházela zprá
Ještě jednou zahlédli rybáři Hašíma, jak se
va,
že naše léky uzdravují, živým svědectvím byl
plížil, aby zdálky viděl na trh, kde rybáři
náš tlumočník . Maminka a otec se zázraku nedoži
prodávali své úlovky. Chtěl snad zahlédnout
li, ale my založili v tom kraji dvě stanice, kde
tatínka? Doufal, že na trh přijde maminka?
se dnes léčí 140 malomocných. "Nikdy jsem se ne
Pak zmizely po dítěti všechny stopy. Bratr
odvážil nyslet, že budu
našel chýši prázdnou, pobořenou, stopy
šíastný," řekl mi Hašim před svatbou, když
návštěvy divé zvěře. Při večerním
jsem mu dávala požehnání.
ohni se ves dověděla, že zvěř vy
konala na Hašimovi ortel, kterého
se neodvážili lidé. Vesnice, která
v těchto krajích chce přežít, musí
být tvrdá a nelítostná.
Haším mi nikdy neřekl, jakou hrů
zu zažil v poušti, sám, bezbranné
děcko, které za noci bylo vystave
no děsu tmy a řevu divé zvěře.
Když jsem na to opatrně zaváděla

vládu lidu se musí bojovat. Svoboda se platí
krví! Několik životů stojí za to, aby váže děti
měly radostnou budoucnost. Stávkujte! Bojkotuj
17.2.t.r.oznámil Africky národní kongres
/ANC/ve svém rozhlase„Svoboda*v Sechabě, ze te bělošské obchody. Až budete mít hlad, rozbij
te výkladní skříně a masově vykrádejte všechno
všechny černochy vyzývá:
zboží, které potřebujete. Provokujte všemi mož
1. vyrábět tradiční zbraně a "odzbrojovat
nými způsoby své otrokáře- bělochy. Nahánějte
utlačovatele, aby jejich zbraně se mohly
jim strach sabotážemi. Abyste je zranili či za
předat lidu".
bili, nepotřebujete střelnou zbraň, tu si pozdě
2. Vyrábět benzinové a jiné bomby.
ji ukradnete. Zatím stačí klacky, železné tyče,
3. Krást a kupovat zbraně.
4. Kolaboranti/s bílými/ jsou ničemové, např. kameny, řetězy z jízdních kol. Bitky musejí stá
černí radní, informátoři, policisté a vojá le někde pokračovat, aby policie musela být stá
ci, by je třeba vyřadit, zvi. ty, kdo bydlí le zaměstnána a měla ztráty na životech. Napadej
te domky černých policistů, ostatní budou zastra
v černých sídlištích.
šeni,
nebudou vládu poslouchat a pak se přidají
5. Dělat sabotáže v továrnách a na farmách,
k vám. Tak bude otřeseno hospodářství a pořádek
které jsou užitečné i vládě.
Černé obyvatelstvo se má snažit, aby se mu v zemi, cizina přestane bílé vládě důvěřovat,
JAR dočasně ztratí obchodní styky, ustane turis
pomohlo k vládě a nikdo je nemohl kontrolo
vat. Masové demonstrace nestačí, je nutná tika a ekonomické potíže přivedou bělošskou vlá
du do úzkých. Vás je většina, všechny vás bílí
občanská válka.
vojáci
postřílet nemohou, ani uvěznit ne. Vytr
Komentár představeného církve:"K organizaci
patří hlavně mladiství. Říkají nám: bud bu vejte! Kdyby se i několikrát podařilo bělošské
de ispolupracovat, nebo vás upečeme. A to vládě utopit vaši nespokojenost v krvi/to je
těch "několik životů "-zmíněných na začátku!/,
taK . dělají.
Africana Nr.23.6.1985. je to úrodný déšt na semeno vašeho budoucího ví
Uměle vyprovokované rasové nepokoje v jiho tězství! Při nejbližší příležitosti protestujte
afrických městech se zintenzivňují, jako by masově znovu, aby bílá vláda neměla klid! Sladké
plody /komunistické!/svobody nakonec dozrají.
někdo dal černochům povel
úrodná půda, doly i to
"Tečl-nebo nikdy!"
várny pak budou patřit
Dosavadní srážky s
vám, lidu JAR a bílí
policii se ode
vás už nebudou vykořishrávají stejně:
ío vat/zato SSSR a komudomorodí černoši, ale
nistická
diktatura/. Zlapříslušníci různých kme
to, stříbro, diamanty, platina,
nů, podpálí domek některého černého poli
cisty, "kolaboranta s bělošskou vládou" ne mangan, vanadium, chrom a všechny vzácné kovy
bo se začne házet kamením na policejní vo prodáte do ciziny za drahé peníze/!!/a zisk zů
zidla; když ta zastaví, jsou brzo v plame stane vám, oprávněným dědicům krásné africké a
Bohem/!!/požehnané země. Spojme se všichni v
nech.
"Jednotě naší demokratické fronty"-budeme nepře
JAR je rozdělena na 275 soudních okresů a
od 21.7.,kdy vláda premiéra P.Bothy vyhlá možitelní! "
sila stanné právo, bylo v 36 okresech uvěz V šedesátých letech podcenili běloši v belg.Kon
gu sugestivní vliv jednoduchých propagačních le
něno 1.300 demonstrantů, hl.mladistvých
černochů většinou členů UDF - United Demo táků na mentalitu černochů. Po 9.7.1960 vyšlo na
cratic Front -revoluční černošské organiza jevo, že si text nevymyslil Lumuirba, ale dostal
jej komunista Gizenga přes Prahu z Moskvy. Když
ce, která o sobě tvrdí, že má už 1,5 mil.
členů a zdraví se zafatou pěstí. Při pohř narychlo špatně připravená marxistická revoluce
bech padlých se nese rudý prapor s kladiven v Zairu neuspěla, dal Tshoirbe Gizengu zavřít a
Moskva ho nechala padnout. I Tschombe zaplatil
a srpem-tedy důkaz, odkud vane víry, i když
SSSR hlasitě nevyhrožuje. Proč by si pálil svou odvahu životem.
Nejhorší je, že kromě Reagana a paní Tchatcheroprsty? Obstarají to za něj"demokratické"
vé jakoby se někteří západní politici spřáhli v
televize, rozhlas, tisk.
V pozadí nepokojů stojí nepatrná, ale dob tažení proti vládě Petra Bothy, který zná poměry
ře organizovaná a ukázněná marxistická men ve své vlastí lip než politici v Evropě aj.Chce
šina, a používá osvědčené metody, jak mezi apartheit postupně změnit a vzít do vlády schop
né a umírněné černochy i ostatní barevné. Moskva
černochy rozpoutat vášnivou nenávist vůči
bělochům. Stačí letáky tohoto obsahu:"Neveř se může asi usmát, když vidí, jak všechnu špina
te bílým/o kapitalistech se už nemluví/, ti vou propagační práci proti JARu dělají demokra
vám svobodu a rovnoprávnost nedají. Chtějí tické země, čili"buržoázni idioti"podle Lenina.
HLAS NÁRODA, CHICAGO
vás jen podvést. Za svobodu a skutečnou
17.srpna 1985
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'ně víru a zavrhly hereze. II.Vatikánský sněm
se zabýval jen otázkami pastorace a kázně a
to na základě dosavadního učení Církve.

SEMENO-PLEVY
DUCHOVNÍ INVENTURA
25.1.řekl sv.Otec v bazilice sv.Pavla za
hradbami-na stejném místě, kde před 20 ti
lety vyhlásil Jan XXIII.Druhý vatikánský
sněm - že svolá od 25.11.do 8.12.mimořád
nou biskupskou synodu. Všiíměte si data,
8.prosinec-Neposkvměného Početí P.Marie..
Na synodě se má zjistit, jak ovlivnil
sněm jednotlivé církevní oblasti i ce
lou katolickou Církev. Biskupská sy
noda se má snažit o prohlubování zá
věrů sněnu a uvádět do života Církve
jeho požadavky - tak, jak to vyžadují
dneSní poměry.
Papež dal biskupskému synodu podnět i cíl.
Je to v dějinách církevních sněmů něco jedi
nečného. Už ryze zevně; instituce a funkce
biskupské synody je nového data a vystupuje
na veřejnost jako orgán kolegiality, aby
pod vedením nejvyššího Pastýře Církve na ze
mi papeže informovala a radila mu. Méně mi
mořádné je-jak víme z dějin - že po každém
sněmu jsou dotazy, jak rozhodnutí sněmu při
jímat a jak je chápat.

PŘEDKONCILNÍ ŠPATNĚ - POKONCILNÍ DOBRÉ
V době po koncilu se často podceňovaly, ba mě
nily nebo zavrhovaly hodnoty katolické víry.
Byly tu snahy, úplně je odstranit, např.úctu
k Panně Marii, obětní charakter mše sv., svátostnost kněžství a jiných svátos
tí, snaha"demokratizovat"Církev ag,
Černobílé hodnocení-předkoncilni
špatné, pokoncilní dobré-odsoudil právem kard.Ratzinger. Nedá
se strhnout most či utnout ko
řeny mezi Církví před koncilem
a po něm. Před koncilem žil i
Kristus-musíme ho tedy z Církve vyloučit? Proti
nesprávnému pojetí koncilu vystoupil prefekt kon
gregace pro učení víry ve svém rozhovoru s ital
ským katolickým novinářem./Ratzinger:Zur Lage
des Glaubens, vyd.Neue Stadt, Miinchen/. Jak ti
tul naznačuje, považuje kardinál jisté zjevy v
pokoncilní době za krizi víry. Upozorňuje na nylný výklad koncilu a tomu odpoví dající skutečnos
ti, spočívající na herezích a hereze hlásající.
Vidíme to na tzv. "duchu koncilu". Koncil sám a
jeho texty jsou pevně zakotveny v základech a
cílech katolické víry a nemají s tzv. "koncilním
duchem" nic společného.

VYKLADATELEM SNĚMU JE JEN PAPEŽ!
I po tomto sněmu se vyskytlo mnoho otázek.
Není tedy divu, že sv.Otec chce, aby se jimi
zabývala biskupská synoda. Podnětem a cílem /Z L O/ D U C H
je, věnovat pozornost hlavně duchovní situac Tento /zlo/duch koncilu uznává jen nové. Kardi
Papež a biskupové synody/zastupující biskupy nál tonu dává přiléhavé jméno:"strašidlo". Upo
jednotlivých zemí/, mají přijímat i podávat zorňuje, že za tímto /zlo/duchem se skrývají
informace, co a jak se za dvacet let po II. staré bludy, ne však něco dobrého nebo dokonce
Vaticanu v jednotlivých církevních oblastech lepšího. Za "otřesně negativní "označuje falešné
a v celé Církvi uskutečnilo-nebo neuskutečni odvolávky na koncil, zneužívané k docela jiným
lo. Jistě není všechno takové, jak se očeká cílům. - Podobnou kritiku připojuje rektor uni
versity v Eichstättu; v podrobném referátě před
valo. Možná, že jinak výborně orientovaná
Sv.Stolice získá od biskupů další informace. kolínskou děkanskou konferencí říká, že pokoncil
Ale i pro biskupy bude víc než cenné a nutné, ní pluralismus necouvá ani před herezemi. Na fak
budou-li mít přehled o tom, jak se v jiných tech vidíme, že rozklad stále pokračuje.
oblastech uskutečňovaly, resp.vykládaly zá "NÁHRAŽKOVÁ CÍRKEV1
věry sněnu.
Progresismus koření v liberalismu, jenž je dítě
Mnozí s překvapením zjistí, že někde se šlo tem osvícenství a ten vproudil jako hlavní nepří
příliš daleko, jinde se uskutečnilo příliš tel víry do Církve a uhnízdil se v ní. Nadpřiromálo. Budou muset hledat pomoc pro oba pří zeně-božský charakter se mění v" náhražkovou círpady. Synoda je poradní orgán sv.Otce, radí, kev"-prohlásil arcib.Dyba ve Fuldě. Papež mluvil
co a jak by mohl papež udělat. Proto potře v Belgii před bisk.konferencí o zásadách a pro
bují biskupové vědět, jak to chodí jinde a středcích koncilní obnovy:"Protože se spatné
jak to podle II .Vaticana správně jít má. Je předvádějí, špatně se chápou a špatně používají.
diným správným vykladatelem sněmu je ovšem Leckde to vedlo ke zmatkům a znečištění, takže
jen a jen papež.
rozpad náboženskosti byl nevyhnutelný. " Tvrdí se
tokonoe, že sotva byl sněm skončen,
PŘEDKONCILNf A PQKONCILNÍ DOBA
už byl překonán a měl by se svolat
o níž se mluví, je jistě označení
třetí. - Je tedy jasné, že se nut
správné. Koncil zavádí změny, jinak
ně musí oddělit semeno od plev.
by byl zbytečný. II.Vaticanum byl
Papež je přesvědčen, že synoda má,
ovšem sněmem pastoračním, zabýval se
musí a splní tento úkol.
tím, jak zlepšit péči o duše .Ostatní
Podle prof.dr.Aloise SCHENKERA
sněmy byly věroučné, vyložily správ-
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PAPEŽOVÉ
ANASTÄSIUS II./24.11.496 19.11.498/.
Za jeho vlády se obrá
til na katolickou víru
francký král Chlodvík.
Při svých snahách o
smíření s Východem za
šel příliš daleko,tak
že po jeho smrti byl zvolen vzdoropapež.

SYMMACHUS./22.11.498-19.7.514./
Ultrabyzantští přívrženci papeže Anastásia
vybrali za vzdoropapeže Vavřince, který se
udržel do r.5O6, i když Teodorich podporo
val Syímachuse, zvoleného většinou hlasů.
Římská synoda v r.499 vydala papežský vo
lební dekret k zamezení rozkolu uvnitř
Církve, který podepsal i vzdoropapež.
Ale Symnachovi se nepodařilo zlikvidovat
boj s Východem ani monofysitismus. Nařídil,
aby se při nedělních mších a slavnostech
mučedníků zpívalo Gloria.

HORMISDAS./2O.7.514-6.8.523. /
Rozkol z r.482 skončil teprve v r.518, až
se Justinus stal pánem Byzance a přál si
smír s Římem. Teodorich sice souhlasil,
bál se však sblížení s Východem a proto se
postavil proti papeži. Největší obětí nové
nebezpečné situace byla poprava Boetiova
v r.524, jehož dílo, napsané ve vězení Útěcha z filosofie - patří k nej známějším
knihám světové literatury.
JAN I./13.8.523 - 18.5.526/.
Teodorich přinutil tohoto papeže, aby v
r.525 jako první papež jel do Konstantinopole korunovat císaře Justina a aby odvo
lal zásahy proti ariáncům. I když se sna
žil Justin Teodorichovi co nejvíc vyhovět,
neuspokojil ho a ten nechal vracejícího se
papeže uvrhnout do vězení, kde brzo zemřel.
Byl přítel Boeti a, ten mu věnoval některá
díla.
FELIX IV./12.7.526-22.9.530./
Kíká se mu Čtvrtý, ačkoliv Felix II.byl
vzdoropapežem. Jeho volbu ovlivnil Teodo
ři ch, jenž v srpnu zemřel. Jeho dcera,
regentka Amalasvinta, se snažila o smíření,
což se jí na krátký čas podařilo. Největší
událostí za vlády Felixe IV.bylo založení
Monte Casina sv.Benediktem z Norce v r.
528. Z benediktinského řádu vzešlo 24 pa
pežů. Felix vystavěl kostel sv.Kosny a Damiána na náměstí, v němž byly i vzácné a
významné mosaiky.
"CO JSTE UČINILI JEDNOMU Z TČCHTO NEJMENSIch, mne jste učinili, "/mi 25,45/.

NEZAVDĚČÍ SE !
1.

Káže-li pan farář dlouho, je strašně
nudný...

2. Káže-li kněz stručně, má prázdnou hlavu
a nemá lidem co říci...
3. Vyjadřuje-li se prostě, není moc vzdělaný..

4. Mluví-li vybraně a důkladně, stejně tomu
nikdo nerozumí...
5. Navštěvuje-li své famíky, snaží se všech
no dovědět...

6. Nenavštěvuje-1i famíky, zanedbává opuště
né, nemocné, ty, kdo potřebují povzbuzení
a radu. Nebo je pyšný...
7.

Dělá-li návštěvy - není nikdy doma...

8. Nekoná-li návštěvy, nevytáhne paty z domu..

9. Doporučuje-li různé sbírky - pak žebrá...
a je hamižný...
10. Neorganizuje-1i různé akce, je ve farnosti
mrtvo jako v márnici...

11. Zpovídá-li důkladně, chce všechno tuze
přesně vědět a není velkorysý...
12. Zpovídá-li krátce, odbývá kajícníky...
13. Dá-li opravit kostel, vyhazuje zbytečně
peníze...

14. Nedá-li opravit kostel, čeká', až věřícím
spadne střecha na hlavu...
15. Je-li mladý, nemá zkušenosti...

16. Je-li starší, nerozumí současné době...
17. Dokud žije, tak ho všichni kritizují a
říkají, že by to udělali mnohem lépe než
on...
18. Když zemřg, tak byl tak skvělý, že ho
nikdo nemůže nahradit...A také obvykle
nenahradí...

CESTA
Připravuje se blahoření zakladatele hnutí OPUS
DEI, P.Josemaría Escrivá de Balanguer. Napsal
knihu CESTA, původně Duchovní úvahy. Zde něko
lik myšlenek:

Nezapomeň, že bolest je zkušebním kamenem lásky

Saážky se sobectvím světa té pomohou, věc ocenit
b/iatASkou láska svých baatáí-apoštolů.
Nnltézovat není těžké; každý nešikovný děéntk
dovede zabodnout kaumpác do jemně vytesaných,
vznešených kamenů katedrály. BUDOVAT - to vyža
duje mistra!
Z-cskaní nových apoštola je znamení, pttavého nad
šenci

SV. KAREL BOROMEJSKÝ

4.11.

Ostatky tohoto světce odpočívají v kryptě milánského dánu. Uctívá se v celém světě, jsou mu
zasvěceny nesčetné kostely, oltáře a instituce. Zobrazuje se v kardinálském oděvu, jak roz
dává norem nemocným sv.přijímání, nebo s mrtvým dítětem, které vzkřísil. Jeho portrét je i v
Einsiedeln-ze 17.st.-hubený muž se zahnutým nosem. O obraze Figinově praví notářský dokument
z 28.4.1618, že”je nejlepším dosud namalovaným portrétem." Sv.Karel Boromejský je ochráncem
duchovních, seminářů, Solnohradské university a města Milána.
Narodil se 2.října 1538 v rodině vznešené šlechty Borromei na hradě Arona u Lago Maggiore.
Jeho natka byla rozená Medici, sestra pozdějšího papeže Pia IV. Karel měl jemný cit, přímý
charakter, silnou vůli a bystrý rozum. Už v sedmi letech dostal tonzuru/vystřižené kolečko
vlasů na temeni hlavy/, aby mu zajistili příjmy z opatství sv.Graciána v Aroně. \te dvanácti
byl opatem-ovšem bez povinností cpata. Ale zřekl se všech otročí ve prospěch chudiny. Bral
už tehdy vážně své duchovní poslání. V šestnácti začal studovat v Pavii práva. Mezi zhýralý
mi studenty žil-podle svědectví starého životopisce-"zbožně a slušně". Měl křehké zdraví,pro
to musel studium několikrát přerušit. Staral se tehdy o správu otcovských statků a rozsáhlý
majetek rodiny. V jednadvaceti dostal právnický doktorát. Brzo se dostal na papežský trůn je
ho strýc. Povolal nadaného synovce do Řina a svěřil mu odpovědné úřady. Nebyl ještě knězem
a už vedl jako milánský kardinál a papežův sekretář od r.1560 vnější i vnitřní cirk, politiku.
Toto navršení moci a důstojnosti pozorovali mnozí se závistí a obavami. Ale mladý kardinál
nebyl ani pyšný, ani poživačný-jak to bylo tehdy běžné. Hrál míčem nebo šachy, lovil divokou
a měl vybrané sbírky uměleckých děl, ale byl už vzorem pilnosti. Je skoro nepochopitelné, jak
mohl plnit všechny své povinnosti. Jeho horlivost budila pozornost i posměch. V Římě tehdy,
jak píše Montaigne "nikdo nepracoval". Karel odolal pokušení, jemuž podlehli bývalí papežovi
nepoti, žil ctnostně a bezvadně, byl neúplatný.
Ale ke svatosti ho vedl osobní otřes. Náhle zemřel jeho milovaný bratr Federico."Táto rána
byla tak hrozná, že ji nic lidského nemohlo utěšit.,. Tato rána mi ukázala naší bídu a pra
vou blaženost věčné vlasti,"napsal. Jeho život se změnil. Dal se vysvětit na kněze a na bis
kupa, ačkoliv ho předtím všichni, včetně strýce papeže, pobízeli k ženitbě, žil v nejpřísněj
ším odříkání, zmenšil svůj dvůr, zřekl, se všeho světského a obrátil se na sv.Filipa z Neri,
který se od těch dob stal jeho důvěrným přítelem a rádcem.
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Díky jeho vlivu potvrdil papež závěry Tridentského sněmu a nařídil jejich provedení. Karel
sám vedl reformní snahy a aby mohl řídit reformu v praxi, přestěhoval se r.1566 z Říma do Mi
lána. Byly tam žalostné poměry-80 let bylo na tom milánské biskupství zle. Kostely zpustoše
né, kněži zanedbávající své povinnosti, nemravný lid nakažen herezemi. Arcibiskup sám vystu
poval na kazatelnu, aby získal lid, a vzdor vadě jazyka byl jedním z největších kazatelů sto
letí. Neúnavně, pěšky i na koni, navštěvoval svou diecézi až na samé její hranice. Zesazoval
nehodné kněze, kontroloval matriky, svolal synodu, za své peníze zřizoval semináře, které
pečovaly o vyškolení dobrého kněžského dorostu. Kněží museli nosit jednotný oděv. Pro švýcary-kteří částečně patřili k milánské diecézi-zřídil Helvetský seminář, specializující se na
kalvínské hereze. Založil společenství světských kněží-obláty sv.Ambrože, zorganizoval Bratr
stvo pro katechety, vydal katechismus, zakládal školy, domovy pro padlé dívky, sirotčince,
starobince, chudobince, půjčovny peněz-aby bojoval proti lichvě, bezplatnou právní pomoc
chudým. Říkal, že "pro biskupa je lépe, má-li dluhy, než aby měl peníze."
Mezi mnohé nepřátele patřil správce Milána; byl to Španěl a sv.Karel se silou svého úřadu
bránil proti zavádění nelidských metod španělské inkvizice a hájil italské požadavky proti
cizímu mocipánu. Když v r.1570 vypukl hlad, celé měsíce krmil tři tisíce chudých denně,volal
ku pomoci šlechtu i boháče, organizoval pomoc. Při moru 1576 ukázal svou svatost; správce
utekl, on, který byl právě mimo město, se vrátil a pustil se do boje. Beze strachu z nákazy
utěšoval nemocné, zřídil nemocnice, zlepšil bídné poměry ve starých, šatil a živil z vlast
ních peněz nemocné, ba dokonce pro ně u boháčů žebral, vydal řadu předpisů k boji proti nákaze-říkali jí "mor sv.Karla", podnikal kající průvody, sám bosý s křížem v ruce, bez odznaků
důstojnosti, chodil městem. Bůh ho vyslyšel, mor zmizel, ale správce ho žaloval v Římě, že
se qpřel nařízení světské moci a navštěvoval nemocné a posílal tam i své duchovenstvo. Ted
však stál národ na straně svého biskupa. Kamkoliv přišel, oslavovali ho jako světce. V Římě
uznali jeho zásluhy a když se vzdor pověstem vrátil, připravili mu v Miláně slavné uvítání.
Mezitím arcibiskup zhubnul na kost, jeho síly strávila neustálá práce. K sobě byl přísný,ale

k druhým mírný a laskavý. Všichni ho považovali za světce. Jeden protestant o něn řekl, že
kdyby všichni kněží byli jako on, bylo by nikdy nedošlo k rozpolcení ve víře.
Už byl vážně nemocný, smrt se blížila, ale ještě dal vystavět velký kněžský seminář v
Askoně a šel ještě jednou pomodlit se křížovou cestu na hoře Varallo u Arony. Smrtelně ne
mocný se vrátil do Milána. 3.listopadu 1584 se s úsměvem rozloučil se světem. Bylo mu
teprve šestačtyřicet let.
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Sotva začal zvonit tmíráček na městském domě a národ se dověděl o smrti svého pastýře vypravuje kronikář - vznikl takový zmatek, jako kdyby město přepadl nepřítel. Všude srdcervoucí nářek, lomení rukama a slzy. Především chudí, ke kterým se choval jako milující otec,
se nedali utišit.
Když bylo tělo vystaveno na ntírách, nastala taková tlačenice, že museli prolomit zed, aby
davy lidu mohly vstoupit. On sám určil místo hrobu a prostinký nápis. Když se blížil rok
od jeho smrti, národ oslavoval tento den jako velký svátek. Úcta k světci rostla rok po ro
ce. Bůh oslavil jeho hrob velkými zázraky .Papež Pavel V. ho na všeobecné přání a z úcty k
nesčetným důkazům jeho ctnosti a zbožnosti prohlásil v r.1610 za svátého. V bule svatořeče
ní se mluví o sv.Karlu Borcmejském jako o mučedníku lásky, o zářivém příkladu pro pastýře
a stádo, o andělu v lidské podobě.

kateřinská

ve WINTERIHURU
u kostela sv.Ulricha
Seuzacherstr. 1.,
od 20 hod. Před Kateřinskou mše sv.v 19 hod.-svátek Krista Krále!
Jteservace stolů nutná!/t.052/273917, 052/255096 večer/. Vätipné 6 frs.,studenti 2 frs. Hudba MÍti SMETANY. Děkujeme za příspěvky do kuchyně! 23.11.

ŠVÝCARSKÝ

SCHŮZKA MLADÝCH u P.Simčíka-v 19.hod. Brauerstr.99.

mikulášský besídka

PLÁN
28.11.

nadílka

|ve Winterthuru ve farním sále/Seuzacherstr.l/.
Zabalené dárky se odevzdávají za kulisami. V 14,30
8.12.
Mimochodem, už jste u
P.Simczka objednali...
ŠPUNT M
časopis, kteru dělají
mladí
pro mladé?
V polovině listopadu začíná P.šimčík
cvičit s dětmi vá
noční písně - ve Winterthuru i v Curychu!!

společenský večírek

PRO MLADÉ s programem a po
hoštěním. Vstupné dobrovolné.
Sejdeme se v Gemeinschaftszentru
Unteraffoltem/Bodenacker 25/. Od 20 do 2 hodin 14.12.
Zve a pořádá F O LK LQ R 75
ZIMNÍ TÁBOR PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ
se koná od 8.-15.2.86. Lyžujeme na Unteribergu. Přihlaste
se včas! Tábory mladých jsou okairgitě obsazené! U P.Šimčíka!

A konečně - ještě je 10 volných míst na pou£ do Sv.země kon
cem června/datum se upřesní po domluvě s vedoucím prof .Dr.Krejčím/. Čtena asi 1800 frs. Kdo má zájem, pospěšte si!

PŘIHLÁŠKY U P.J.šIMCÍKA,
BRAIJERSTR.99. ,8004 ZÚRICH.

JÍZDENKA DOMŮ

Vrátím se do Portorika."
Juan se zasmál.
"Do Portorika? A co tam chceš dělat? Dřít za
Potkali se náhodou u východu ze stanice
podzemní dráhy na 103.ulici v New Yorku a trochu jídla a sklízet cukrovou třtinu na plan
Juan, který měl práci, pozval Jesúse, kte táži?"
rý práci neměl, na jedno pivo.
"Budu dělat cokoli,"řekl Jesús vážně."Tady to
Juan dával obvykle přednost hospodě, kte není k životu ani ke smrti. Mám příbuzného, kte
rou vedl jeho krajan. Ta hospoda se jmeno rý dělá mechanika v General Motors v San Juanu.
vala "Květ pralesa" a servírovali tam pivo Snad mi ponůže."
v plechovkách u malých stolků v zadní
"Snad!"
"Nejhorší bude sehnat jízdenku na zpáteční cesmístnosti.
"Cítím se tam nejlépe,"řekl Juan na vysvět tu. Nemám peníze."
lenou. "Mám dnes úplně roztřesené ledviny "Máš někoho, kdo by ti půjčil?" zeptal se Juan.
Přítel zavrtěl hlavou."Když nemám práci, nikdo
a sotva se držím na nohou."
"To tě práce tak unavila?"zeptal se Jesús. mi nepůjčí. Každý si iryslí, že bych mu to nevrá
,řVíš, co je to pracovat celý den vestoje?" til."
Juan se zamyslel."Kdybych měl, půjčil bych ti,"
zeptal se Juan místo odpovědi.
řekl pak.
Přítel zavrtěl hlavou: "Copak si ani na
Jesús inu položil ruku na rameno. "Nedělej si s
chvíli nenůžeš sednout. Já ti řeknu jen
tím starosti. Já vím, že tv bys půjčil, ale od
jedno. Tehle zaměstnání bude má smrt.
Ale už jsme tady, tak pojá dovnitř."
kud vzít a nekrást?"
Juan mávl rukou: "Víš
Vstoupili do hospody. Juan pozdravil krčmá
ře a objednal dvě plechovky piva. Pak se
co? vypij to pivo,
posadili k jednomu z volných stolků.
než zteplá. Nějak to
Jesús řekl:"Poslyš, Juane, kolik ti v prá
dopadne. Všechny za
čátky jsou těžké."
ci platí?"
"Třicet pět dolarů týdně."
"To vím, kamaráde,
Jesús tiše hvízdl:"Člověče, takovou práci
říkali mi to všichni
už při odjezdu z
bych hned bral."
"Nebud blázen,"zavrtěl hlavou Juan."To
Portorika. Ale už
jsem si zezačátku také říkal, protože jsem
jsem tu tři měsíce."
viděl jen ty peníze. Ale ted mám chut zmiJesús zvedl plechov
ku s pivem ke rtům
"Proč?"
NAŠE KRIMI
a víc už nepromlu
"Copak jsem neřekl, že vyjdu z továrny
vil.
o
každý den úplně zničený?"
Jesús na ta slova pokrčil raněny:"Ale jsi
Asi za týden po tom
to setkání se Juan
na tem pořád ještě lépe než já."
opět vracel z práce a na 103.ulici u východu z
"A ty jsi stále nic nenašel?"
podzemní dráhy dostal žízeň. Rozhodl se, že za
"Nic. Včera mi jeden známý řekl, že se
uvolnilo místo umývače nádobí v jedné ka jde do známého hostince a vypije si tam plechov
ku piva.
várně a poslal mě tam. Ale než jsem tam
Vstoupil dovnitř-a ještě než stačil pozdravit,
došel, dostal už to místo někdo jiný."
Na ta slova pokýval Juan hlavou:"Samozřej překvapil ho hostinský neočekávaným dotazem.
mě, že to byl také Portoričan, vid? Proto "Poslyš, Juane, jak se jmenoval ten tvůj známý,
že jedině my, Portorikánci tady myjeme ná co tu byl posledně s tebou? Ten, co jsi s ním
dobí. Tyhle práce tady nikdo jiný nechce pil vzadu pivo."
Juan okamžik uvažoval:"Ach ten! To byl Jesús.
dělat."
Přišel hostinský a postavil před každého Proč se na něj ptáš?"
"Viděl jsi dnešní Daily News?"řekl hostinský a
plechovku s pivem.
rozevřel před ním noviny. Na první straně byla
"Chcete skleničky, chlapci?"
Juan mávl rukou: "Nejlepší je pít přímo z velká fotografie, na ní mrtvý muž, ležící u no
plechovky. Děkujeme."
hou dvou policistů. Juan se nechápavě podíval na
Když hostinský odešel, vzal Juan do ruky hostinského. Ten mu nastavil noviny ještě blíž:
"Podívej se na obličej." Juan se podíval a
plechovku a zvedl ji do výše:
"Tak, kamaráde, na tvé zdraví! Ač brzy se otřásl se. "Zde je jeho jméno:Jesús Rodriquez.
Loupil se zbraní v ruce. Policie ho zabila!"
ženeš práci!"
Jesús se své plechovky ani nedotkl. Místo "Chtěl zpáteční jízdenku,"řekl Juan unaveně, po
toho pomalu řekl:"Nyslím, že odtud odejdu. ložil noviny na pult a vyšel na ulici.
J.L.GONZÁLEZ
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G. BROWN

ANO, MADAM !
Tolliver, který se snaží, aby knoflíkový král propustil svého komorníka a on sám se mohl uj
mout dědictví po strýčkovi, se setká s druhou dědičkou-kterou nezná-o roli komorné slečny Peabodyové a pozve ji do kina. Bili se zatím snaží splnit úkol svého šéfa a ukrást milostná psaní
"Jsem konomá slečny Peabodyové."-"žádné stížnosti? Plat slušný? Ne moc vysoko ke žlabu? Za
cházení dobré?Zajímají mě—ehmr-sociální otázky. Je mi líto utlačovaných nes. Sám jsem je sice
nikdy neviděl, ale musí to být hrozný život. Pouštějí vás také občas z klece? Do biografu?"
"Jistě, pane, mám volno v neděli odpoledně a každý večer. Do biografu chodím ráda. Harold
Lloyd je ohromný. Chtěla jsem dnes večer...ale můj známý nemůže jít."
"Hrůza! Takový je život! Ale... "náhle se odmlčel, jakoby se ho zmocnila paralysa. Sally trpě
livě čekala. Tolli\er se plácl do stehna:"Chtěl jsem jít dnes také se svou dívkou do kina,ale
nechala mě plavat. Byla byste tak nezištná a vzala si její lístek?"
Grantová v panenských rozpacích couvla před tímto návrhem:"Myslíte.....jít s vámi..."
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"Tak jest! Potřebuji ženskou společnost a vy,"zalichotil jí Tolliver,"byste mi ji mohla po
skytnout. Nejsem Casanova. Nenalej i vám alkohol do limonády. Jinak dona otevřu plynový..."
"V tom případě, pane,"vpadla nedůvěřivě Grantová.
"Abych nezapomněl. Jaké jméno vám dali u křtitelnice?""Sarah, pane.""Mám sestřenici stejného
jména, asi nevábná husa__ Tak pá!" Obřadně se poklonil, seskočil se schodů a s důstojným za
máváním klobouku odešel."Oo asi na imě je, že tak neodolatelně přitahuji ženy?"pomyslil si.
"Osobnost! Určitě! A také můj knírek. Nu - svět je ohrormý! Hej, taxi!"
Jeho sebedůvěra by asi utrpěla zdrcující ránu, kdyby viděl, jak Sally tiše zavřela dveře,
opřela se o ně a začala se tiše, ale marnotratně smát, až musela únavou přestat.
Rochester Street slouží hlavně taxíkům, aby si ukrátily cestu. Na jedné straně se skládá z
chátrajících hotelů, na druhé straně z neuvěřitelně ošklivého bloku činžáků, podobajících se
kříženci mezi továrnou na klih a trestnicí.
Za tři hodiny poté, co se Grantová málem k smrti usmála, stál Bili na západním konci ulice,
aby zjistil jak dál. Musí kousnout do kyselého jablka! Vypjal se, zaťal zuby a přehlédl bdě
lým, ostražitým zrakem místo činu. Nikde živá duše, až na párek londýnských koček. Sledoval
vybledlý, záhadný nápis :"R0 HESTER STREET 31-60, až došel k číslu 10. Tu se objevila na rohusu
modrá, zakulacená postava policisty. V šeru vypadal giganticky. Bili ztratil odvahu vstoupit
do č.10. Sel dál ulicí a domníval se, že nenápadně. Když se setkal s chladným zrakem policis
ty, usmál se. Měl to být pozdrav počestného občana spolehlivému státnímu zaměstnanci. Policis
ta úsměv neoplatil, to se na direkci nepěstuje. Považoval křečová.tou grimasu Billovu za ná
sledek choroby nervového systému. Na konci ulice se zastavil a věnoval se pozorování ničeho.
Pak se pomalu obrátil a šel zpět. Mladý muž s křečemi ve tváři mířil zase k domu č.10. Sotva
zpozoroval příchod Zákona, otočil se jako na obrtlíku a šel dál. Minuli se, a policista si
zase všimnul pokroucení mladíkovy tváře. Došel na roh, zakolébal se a spatřil mladého muže,
jak míří zase k č.10. Tentokrát se William Beverley Quinton nezalekl. O jeho smělých činech
se ve škole dosud zbožně hovoří-a on by se bál tlustého muže v modrém? Kuráž! Kuráž! Kuráž!
A vklouznul jako králík do domu č.10. Zjistil, že byt je v I.patře. Vrhl ostražitý pohled
přes rameno a tiše vyběhl nahoru, čtyři rohožky byly přivázány řetízky k prahům. Pátá-ošuměláležela jen tak-před bytem slečny Beres fordové. Bili si uvědomil, že v bytě může být celý sou
bor služebných, i když je majitelka pryč. Proto důkladně zazvonil a čekal. Marně! Se slabým
povzdechem vytáhl Peabodyův klíč a tiše, velmi tiše pootevřel dveře. Ticho! Vstoupil tedy do
bytu.
Zástupce Zákona zatím trápily pochybnosti. Nebyl to fenomenálně chytrý policista, ale když vi
děl podezřelé chování, poznal je. Zákona poslušní lidé neposkakují sem tam po klidných uli
cích jako rozčilení partneři, nešklebí se na policisty,
neskáčí do dveří a z nich jako mra
venci. čím víc o tom policista uvažoval, tím mu bylo jasnější, že mladý muž úšklebkem NEOO za
mýšlel. Potulku? Štípnout rohožku? Nedobytnou pokladnu? Vraždu? Jeho povinností je zakročit.
Vzdychl-neboť byl otcem velké rodiny a mírumilovným člověkem-a jeho pomalé, zemí otřásající
kroky ho nesly přímo k té tmavé chodbě, kde zmizel ušklíbající se mladý muž. pokračování

vy náhodou zvěrolékař?""To jsem. Proč se ptáte?
Jste snad nemocen?"
Soudce se rozčiluje na svědka:"Říkáte, že ti
chlapi popadli každý židli a začali se
finanční tísni. Každý rozhovor
zakončoval žádostí o půjčku."Co
bít? Proč jste nezasáhl?""Ona tam už
pak nejsou důležitější věci než
další židle nebyla!" 31
peníze?"ptal se ho jednou jeho
"Moc pěkný pes!""A jak je chytrý.
přítel. "Jistě že jsou. Ale jak
Včera jsem s ním Sel na procházku
je získat bez peněz?"
a povídám: "Azore, tak se mi zdá,
"Kolik jsi dnes vykouřil ciga
ze jsem doma něco zapomněl. Víte,
co udělal?""Běžel pro to domů."
ret? "ptá se manželka muže. "Dra
houšku, to už se mi vykouřilo z
"Ne! Sedl si, drbal se za uchem a
pomáhal mi přemýšlet!"
hlavy!"
"Prosím vás, jak je vysoká tahle
"Tak Petříčku, copak ti maminka
hora?""Přesně to nevím, ale ří
přivezla? Bratříčka nebo sestřičzek v restauraci nahoře stojí
ku?""Asi holku, protože ji včera
25 franků!"
večer pudrovali!"
Zena za volantem si stěžuje manželovi:"Podí "Vezměte si dovolenou, až budete mít méně práce"
vej se na toho uličníka pred námi, jak ne radí vedoucí. "To bych byl blázen, abych si bral
bezpečně blízko nás jede!"
dovolenou, když není co dělal!"
"Ty máš v hlavě jen fotbal. Vsadím se, že
"Petříku, co je to za podivný zwk vedle v pokonevíš, kdy jsne se vzali!“"No, přesně to ne ji?""Jarmilka cvaká zuby, dědečku.""Jak může cva
vím, ale ten den jsme to ratřeli Uruquajcům kat zuby, když žádné nentí?""Ona cvaká tvými zuby’.
tři jedna!"
Prší a po oranicí lezou dvě žížaly. "Kde máte man
Manžel ráno vytáhne roletu. "Jake je ven
žela? ""Soused ho vzal na ryby. "
ku počasí?" ptá se manželka. "Nevím, je
Ve vlaku obtěžoval mladík slečnu nepřetržitým
tam mlha a nic není vidět. "
hovorem: “Proč reodpovídáte? Jste snad hluchoněUčitel: "Teplem se předměty roztahují a
ntí?" "Nejsem, ale ted bych si přála být
zimou stahují. Ilantíčku, jmenuj pří
hluchoněnou!"
klad! ""Prosím, prázdniny jsou v
"Ták co, vyslyšela tě?""Ano, ale musím
létě delší než v zimě."
ještě nějakou dobu počkal. ""Jak to?""Ale
Církevní vtip:"V Říme se nemění
řekla, že budu ten poslední, které
nic kromě chleba a vína. V Ho
ho si vezme!"
landsku se mění stále všechno,
Pan Ix Ypsilon přišel domů poněkud
kromě chleba a vína. "/Pro ty,
později z hospody. Za dveřmi už če
kterým to hned nezapálí: pří
kala manželka s obligátním válečkem.
mši sv.se proměňuje chléb
“Proč si nedáš pokoj, a tak pozdě
v Tělo a víno v Krev Páně.
ještě pečeš?"
Protože mnozí kněží v Holands
"Vždycky říkáš, že věci už nejsou ta
ku slouží mši sv.neplatně, ne
kové, jako bývaly, " upozorňuje manžel
proměňuje se ovšem nic a věří
ka manžela, "a zapomeneš na prvním
cí přijímají pouhé oplatky./
místě uvést sám sebe. "
V kavárně spolu hovoří dva lordi :"Ty ses
Dcera se vrátila pozdě v noci domů. Maminka spus
oženil z lásky?" "Na začátku jsem se vlastně tila: "Když jsem byla tak stará jako ty...""Ale
oženil z vypočítavosti, ale pak jsem se do mami, to už mi bylo půl roku!"
těch peněz opravu zamiloval."
"Jaké poselství jste chtěl sdělit
jste si dal na dveře celidem svým obrazem? "ptá se poněkud
dulku"Pozor, pes - jen kvůli
zmatený návštěvník výstavy obrazů
tomuhle malému štěněti?""Ano.
Pábla Picassa umělce: "Nechtěl jsem
Aby ho někdo nezašlápnul!"
sdělit lidem žádné poselství. Já
ženy stárnou rozhodně rychle
jsem umělec a ne pošíák!"
ji než muži. Taková čtyřice
Na výletě:"Tatínku, mají borůvky
tiletá žena vyhlíží starší
nožičky?""Ne, oo tě napadá!""Tak
než padesátiletý nuž.""Tt> je
to jsem tedy snědl místo borůvky
pravda, jenže té čtyřicetile
brouka!"
té ženě těch padesát let vět
"Je ten mozeček čerstvý?"ptá se
šinou opravdu je!"
návštěvnice restaurace. "Samozřej
Zvěrolékař, vášnivý sparEan,
mě, "odpovídá číšník, " vždyt včera
se dostal do debaty se sláještě myslel. "
vistou. Ten povídá: "Nejste

HUMOR
Alexander Dumas ml .byl neustále ve
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PŘEZKOUŠEJTE SVÉ VĚDOMOSTI !
1.
2.

CO JE CPUS LEI A 00 OPUS BONEM?
JAKÉ NÁROINOSTT BYLA pQwiNÉ MANŽELKA SLAVNÉHO KATD-

LLCKÉHO FILOSOFA JAKUBA MARITAINA? KDO JE PŘIVEDL KE
KATOLICKÉ VfřE A JAKÉ VÍRY BYL MARITAIN P0VOĽNÉ ?
3.

00 JE BJEVE A OD JE ENCYKLIKA?
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4.

JAK BYS VYSVĚTLIL SLOVA NOVÉHO ZÁKONA"BRATŘI A SEST
RY PÁNĚ?"

5.

00 ZNAMENÁ ZKRATKA CIC, TJ, OCr, OCLst OCart, OCC
OEM, OřMOonv, OP?

